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Abstract 
 

This essay is built around events that I have experienced in my profession, working in two 

different preschools. In the centre of these events are two children, Agnes and Victor. These 

children have that in common that they both participate in the activities of the preschool, and 

that they both in different ways harm other children. This causes quandaries for me as an 

teaching assistant. My spontaneous reaction in these situations has meant that I have acted in 

a way that has meant an exclusion of Agnes and Victor. In the heat of the moment this has 

seemed like the right course of action, but as a result of this Agnes and Victor become 

deprived of their right to participate in and influence their preschool activities. 

 

I aim to explore how the exercise of authority in relation child – adult influence my actions, 

and if this raises any ethical questions. If so, which are these questions? In which way can I 

use ethics as guidance in my profession? By using a hermeneutic stance I explore my actions 

in these scenarios through theories of power, ethics and special needs education. Using these 

scenarios I also raise the question how different courses of action for dealing with the 

behaviors of Agnes and Victor can be problematized through approaches and concepts from 

special needs education. 

 

The following questions are raised in my essay. Which perspectives can I take in my 

profession as an teaching assistant, when acting in my encounters with Agnes and Victor? 

What are the consequences for the children in question and for the activities in the preschool? 

How do I exercise my authority as an adult and how does this affect the situation for Agnes 

and Victor. 
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Through writing this essay I have explored and demonstrated the need for reflecting in joint 

discussions with others, when developing an empathic relational method based on special 

needs education for working with children with special needs. 

 

Keywords: ethics, special needs education, authority, preschool, professional dilemmas  
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Titel: Vems rätt? – en essä om makt, etik och specialpedagogik i förskolan 

Författare: Mårten Perneberg 

Handledare: Adrian Ratkic 

Termin: våren 2015 

Sammanfattning  

 

Essän bygger på två egenupplevda händelser som utspelar sig på två olika förskolor där jag 

varit yrkesverksam. De händelser jag valt att beskriva sätter barnen Agnes och Victor och mig 

själv i handlandets centrum. Gemensamt för Agnes och Victor är att de båda är delaktiga i 

förskolans verksamhet och att de på olika sätt skadar andra barn, vilket skapar svårigheter för 

mig som pedagog. I dessa situationer handlar jag spontant på ett sätt som innebär en 

exkludering för Agnes och Victor då det i stunden verkar rätt för att skydda de andra barnen. 

Men detta medför också att de fråntas sin rätt till delaktighet och medskapande i sin 

förskoleverksamhet.  

 

Jag syftar till att undersöka hur maktförhållandet barn – vuxen påverkar hur jag agerar 

gentemot Agnes och Victor och om detta kan innebära etiska problem, i så fall vilka? Hur kan 

jag som pedagog ta hjälp av etiken i mitt arbete? Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt 

undersöker jag mitt handlande utifrån teorier om makt, etik och specialpedagogik och lyfter 

med hjälp av de två berättelserna fram hur olika sätt att handla kring Agnes och Victors 

agerande kan problematiseras genom specialpedagogiska perspektiv och begrepp.  

 

Följande frågeställningar ingår i mitt essäskrivande: Vilka perspektiv kan jag som pedagog på 

förskolan inta när jag handlar i mötet med Agnes och Victor? Vad får detta för konsekvenser 

för de aktuella barnen och verksamheten? Hur använder jag min makt som vuxen och hur 

påverkar denna Agnes och Victors situation? 

 

Genom mitt skrivande utforskar jag de svårigheter som finns beskrivna i mina berättelser och 

påvisar behov av reflektion tillsammans med andra för att kunna utveckla ett empatiskt och 

relationellt specialpedagogiskt arbetssätt för barn i behov av särskilt stöd.   
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Agnes och jag 
 

Fredag morgon. Det är mitten på december och vintern har gjort sitt intåg även i Stockholm. 

Förskolans gård har täckts med ett tunt lager snö och mina skor gör tydliga avtryck i det tunna 

snölagret. Jag går till jobbet med samma lätta steg som jag gjort sedan första dagen jag valde 

att arbeta på förskola.  

 

Fredagar är planeringsdagar på förskolan Solhatten vilket betyder att båda avdelningarnas 

barn leker ute under förmiddagen och vi pedagoger hjälps åt att vistas på gården. Min 

avdelning planerar först så jag går direkt och byter om för att sedan gå till vårt kontor. Inne på 

kontoret sitter min kollega Johanna, hon är djupt försjunken i något dokument på datorn men 

tittar upp när jag knackar på kontorsdörren. Hon ser lite besvärad ut. När jag väl kommit in på 

kontoret hälsar hon snabbt och berättar sedan att hon fått ett mail från vår chef. ”Theas 

mamma har kontaktat Lena om det som hände tidigare i veckan. Hon hade varit väldigt 

uppjagad och pratat om att flytta Thea från Solhatten.” Johanna är märkbart stressad och jag 

känner hur också jag får ökad puls.  

 

Upprinnelsen till varför Theas mamma kontaktat vår chef är en rad händelser som inträffat på 

avdelningen under de tre senaste veckorna. I slutet på oktober introducerades två nya barn i 

gruppen. Det ena barnet, Agnes, hade nyligen fyllt två år och detta var hennes första möte 

med förskolan. Agnes var aktiv, nyfiken och mycket kommunikativ under introduktionen. Jag 

var övertygad om att hon skulle komma att trivas på avdelningen och första lämningen efter 

introduktionen gick som väntat bra. Hennes föräldrar verkade också trygga med förskolan och 

vi etablerade snabbt en bra kontakt. Men redan ett par veckor efter introduktionen lade vi 

märke till att Agnes i vissa situationer, helt oprovocerat, bet sina kamrater. Betten ledde ofta 

till smärta för de utsatta barnen och situationen på avdelningen blev fort ganska ansträngd. 

Efter upprepade incidenter under en kortare tid beslutade vi snabbt i pedagoggruppen att en 

person alltid skulle vistas i Agnes absoluta närhet och att Thea, som varit extra utsatt, inte fick 

vistas i närheten av Agnes. Fler bett fick helt enkelt inte ske.  

 

Första gången Thea blev biten var det Johanna som mötte upp hennes föräldrar vid 

hämtningen. Bettet var väl synligt på Theas underarm och vid hämtningen hade det gått från 

rött till blått. Denna gång var Theas föräldrar förstående och resonerade som vi, att det var 

sådant som kan hända när många yngre barn vistas tillsammans. Redan dagen efter var det 
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dags igen. Vi var på väg ut på gården och i ett kort obevakat ögonblick biter Agnes Thea rakt 

över näsan. Jag stod precis bredvid och det var mitt ansvar att ha ett extra öga på Agnes. Men 

det skedde så fort. Min direkta reaktion mot Agnes var att lyfta bort henne från Thea och 

uttala ett tydligt men lugnt nej. Jag höll mig lugn men Thea grät, otröstligt, och de andra 

barnen tittade storögt på Agnes. Hon verkade oberörd av situationen. Jag höll om Thea och 

försökte lugna henne. Mina tankar började snurra. Nu var det min tur att ta samtalet med 

Theas föräldrar och det kändes nästan jobbigare än att Thea fått ett rejält märke på näsan. Det 

läker fort. Men att återvinna Theas föräldrars förtroende blir förmodligen svårare. Min mage 

knöt sig. Resten av den dagen kändes lång.  

 

Veckorna gick och Agnes beteende fortsatte. Barn i hennes närhet blev mer och mer 

undvikande i sitt sätt att var mot henne. I pedagoggruppen diskuterades olika sätt som skulle 

kunna ge Agnes bättre möjligheter att vara tillsammans med andra barn på avdelningen utan 

att bitas. Samtalen med olika föräldrar fortsatte också och till slut blev detta nästan en rutin, 

men det tärde på oss pedagoger. Alla samtal med föräldrar tog mycket energi från oss men 

också det faktum att vi ständigt behövde vara på vår vakt i verksamheten, med allt vad det 

innebar. Jag försökte se det positiva i det som hände genom att försöka vara så närvarande 

som möjligt de stunder när jag var den som skulle vara med Agnes. Vi lekte mycket ihop och 

kom varandra nära men jag kände mig illa till mods när jag tänkte på att Agnes de senaste 

veckorna nästan uteslutande fått leka med oss vuxna. Hon hade inte fått samma möjligheter 

som hennes kamrater att interagera med andra barn och hade heller inte kunnat utforska 

miljön på förskolan självständigt som dem. Ständigt hade någon pedagog blicken på henne, 

beredd på att ingripa.  

 

Tillbaka på kontoret där min kollega Johanna fortsätter. ”Jag vet inte vad vi ska göra med 

Agnes! Vi måste få någon slags hjälp eller något …”. Tankarna far runt i mitt huvud och 

liknande situationer från andra arbetsplatser dyker upp i mitt minne. Hur har jag tidigare 

hanterat liknande situationer? På andra förskolor som jag arbetat på har jag mött barn som 

precis som Agnes skadat andra barn på olika sätt. De har inte skadat dem lika allvarligt fysiskt 

som Agnes gör men rädslan hos de andra barnen har varit minst lika stor och de har på samma 

sätt skapat svårigheter för oss pedagoger. Det har då oftast handlat om barn med 

kommunikativa svårigheter som kunde slå till en kompis i affekt. Då löste jag oftast 

problemen genom att stötta dem i sin kommunikation med andra barn. Men jag upplever inte 

att Agnes har sådana svårigheter. Hon biter ju nästan vem som helst, när som helst. Vad är det 
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som fungerat bra, mindre bra de veckor som gått med Agnes? De enda situationer som 

faktiskt fungerat bra är när Agnes vistats i en mindre grupp med äldre barn. Även då har hon 

försökt bita men de äldre barnen har kunnat säga ifrån. Jag är övertygad om att det inte finns 

några snabba lösningar men jag delar ju Johannas frustration. Jag hinner inte tänka klart den 

tanke jag påbörjat då en kollega från den andra avdelningen kommer inrusande på kontoret. 

”Det är Agnes. Eller Matilda. Hon har bitit igen.”  Jag och Johanna utbyter en snabb blick, 

uppgiven blick. Med snabba steg beger jag mig ut från kontoret och vidare ut på gården där 

jag ser Matilda i knäet på en pedagog, hon gråter. Lite längre bort går Agnes, obrydd, som vid 

alla de andra tillfällena. Jag går och möter henne. Hon möter min blick och ger mig ett leende. 

Hon sträcker upp armarna mot mig och jag lyfter upp henne i min famn. Ur min mun hör jag 

en mängd förmaningar komma: ”Du får inte bita. Aldrig mer.” Vi går sedan tillsammans in på 

vår avdelning. Själva. Agnes kompisar leker vidare på gården. 

Reflektion 

Händelserna med Agnes väcker många tankar så här i efterhand. Något som slår mig är också 

hur lite jag i stunden reflekterade över alternativa handlingssätt. Det enda som fanns i mitt 

huvud var ”inte ett bett till!” och de samtal som fördes i personalgruppen handlade framförallt 

om hur de drabbade barnens föräldrar skulle bemötas och hur vi skulle organisera dagarna 

kring Agnes så att inga fler incidenter skulle inträffa. Men mycket lite av denna tid handlade 

om att försöka förstå Agnes och varför dessa situationer egentligen uppstod. När kunde Agnes 

delta i aktivteter utan att hon bet? Hur Agnes upplevde sina dagar blev nästan underordnat 

min oro för att behöva möta ännu en förälder som krävde en förklaring till varför just deras 

barn blivit utsatt. Deras oro ju också värd att ta på fullaste allvar. Det gick så långt att jag 

upplevde att jag tappade allt fokus på de övriga barnen när Agnes fanns med i den grupp jag 

för stunden arbetade med.  
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Victor och jag 

Efter en bild på ”pusselbygge” kommer det en bild på ”utelek” på Victors schema. Jag och 

Victor avslutar tillsammans pusselbygget och jag pekar på Victors schema och frågar ”vad 

ska vi göra nu?”. Victor tittar på mig, pekar ut och viftar sen med fingret och säger ” no, no, 

no”. Victor är fem år, har autism och går på en specialavdelning tillsammans med fyra andra 

barn med neuropsykiatriska funktionshinder. För Victor innebär hans funktionsnedsättning 

bland annat att han har ett mycket begränsat verbalt språk men också en begränsad förmåga 

till socialt samspel. Hans svårigheter betyder dock inte att han har en begränsning att vilja 

leka med andra barn. Det är bara det att det inte alltid går så bra.  

 

Jag lyckas ändå övertyga Victor om att det är en bra idé att gå ut. Det som slutligen får honom 

att ändra sig är när jag genom fönstren visar att de andra barnen cyklar på de nyinförskaffade 

trehjulingarna. Efter ett par minuter är vi ute. Det är försommar och vinterns alla tunga kläder 

är lyckligtvis hemplockade från förskolan och Victor kan nu klä på de tunna 

sommarytterkläderna helt själv. Uteleken är som sagt en dubbel upplevelse både för mig och 

för Victor. Inomhus är det lätt att upprätthålla den struktur som Victor behöver för att 

förskolan ska fungera på ett bra sätt. Den närmast oändliga utomhusmiljön, med allt vad det 

innebär, verkar mer svårtolkad för Victor och det är just när vi är utomhus som mycket går 

snett.  

 

När vi kommer ut springer Victor genast fram till ett barn som sitter på en av de nya 

trehjulingarna. Det går fort, Victor är stark och målmedveten och på ett par sekunder så ligger 

det andra barnet på marken och Victor sitter på cykeln. Varken jag eller någon av de andra 

pedagogerna på gården hinner med och jag ser deras blickar mot mig och Victor. Det var mitt 

ansvar, jag hann inte med den här gången heller.  

 

På de senaste personalmötena har Victor varit en stående punkt. Arga föräldrar, ledsna och 

rädda barn har varit ett ständigt problem sedan Victor började på förskolan och det har också 

skapat motsättningar i pedagoggruppen. Motsättningar mellan de som anser att Victor har rätt 

att leka på gården precis som alla andra barn och de som tycker att en pedagog och Victor 

istället skulle kunna leka tillsammans i en närliggande park för att slippa incidenterna på 

gården.  
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Jag går fram till Victor och försöker prata lugnt med honom och förklara att det han gjorde 

inte var okej. Inombords är jag långt från lugn men jag vet att det inte hjälper att bli arg. I 

ögonvrån ser jag att det barn Victor vräkt omkull nu åter är på benen. Hon gråter men verkar 

okej. Inget allvarligt tillbud denna gång alltså.”Victor. Josefine blev väldigt ledsen när du 

knuffade ned henne från cykeln. Gör inte så.” Han tittar på mig, skrattar och cyklar vidare. 

Jag låter honom cykla vidare och går för att se efter hur det gick med Josefine. Hon sitter hos 

min kollega och får tröst. Hon hulkar efter gråten men håller på att lugna ned sig. Det är inte 

första gången hon hamnar i Victors väg. Under en period var hon så illa ansatt att hon började 

gråta så fort Victor visade sig på gården. Hon är äldre nu, men ändå märkbart skärrad. 

 

Victor leker vidare på gården, med ett av de fåtal barn som fortfarande vågar vara en del av 

hans lek. Han skjutsar Martin på trehjulingen. De verkar ha roligt och leken fungerar bra för 

tillfället så jag håller mig på avstånd.  Men jag släpper honom inte med blicken och är hela 

tiden på spänn.  Victor är på många sätt en bra kompis. Han är kreativ och har många bra 

lekidéer och med rätt stöd kan leken ute ge honom värdefull tid för att bygga relationer och att 

träna sina lekfärdigheter. Men idag håller inte mina nerver. Jag visar Victor bilden som 

symboliserar parken, han ler och nickar. 

 

Reflektion 

I mitt arbete med Victor finns många förutsättningar som inte finns i arbetet med Agnes. När 

jag arbetade på förskolan där Victor var inskriven hade han rätt till en egen pedagog några 

timmar mitt på dagen vilket skapade goda möjligheter för mig att ge honom mindre 

sammanhang där han kunde utvecklas med andra barn. Men trots detta gick det ändå inte att 

ligga steget före honom under hela dagen. Alla situationer gick inte att tillrättalägga om han 

skulle kunna delta i verksamheten som de andra barnen. Victors rätt till delaktighet ställdes 

här mot de andra barnens rätt att känna trygghet på exempelvis gården. I min värld var också 

Victors tid på förskolan en viktig grund för hur han senare skulle klara av att möta många fler 

barn när han efter tiden på förskolan skulle börja skolan. Om han inte klarade av de 

situationer som uppkom med de få barn han mötte på förskolan skulle det bli ännu tuffare för 

honom senare i skolan. Men när de situationer uppkom då Victor skadade ett annat barn 

väcktes också frågan hos mig med vilken rätt jag kunde utsätta dem för risken att skadas för 

att Victor skulle få bättre sociala möjligheter. Jag föreställer mig att situationen också hade 

varit annorlunda om Victor inte haft en nedsättning i sin kommunikation. Han hade då på ett 
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annat sätt kunnat utrycka sina tankar om hur han upplevde allt omkring honom och jag hade 

därmed kunnat ge honom ett bättre stöd. Hur ser vi i personalgruppen på barn som avviker 

från de kommunikativa normerna som finns på förskolan? Ser vi det som ett problem som ska 

lösas eller ser vi det som en kommunikativ möjlighet som ska lyftas fram? Victor var ett barn 

av många på förskolan och han var under ständig uppsyn av någon pedagog vilket medförde 

att han inte kunde göra ett snedsteg utan att detta uppmärksammades. Jag är, så här i 

efterhand, övertygad om att Victor fick stå till svars för många fler av dessa snedsteg än andra 

barn på förskolan vilket också spädde på bilden av honom som ”en som slogs”.  

  

Syfte och frågeställningar 

 

I de situationer jag beskriver finns flera händelser som rymmer flera svårigheter. Jag ska 

undersöka dessa svårigheter från tre olika perspektiv; makt, etik och specialpedagogik. När 

Agnes och Victor gör illa andra barn på förskolan handlar jag och mitt handlande kan ses i 

ljuset av dessa tre perspektiv. I mitt agerande är det jag som vuxen som besitter makten att ta 

olika beslut som påverkar Agnes och Victors situation. Tar jag mig tid till att försöka förstå 

varför de agerar som de gör eller väljer jag att oreflekterat på olika sätt exkludera dem. Jag 

besitter också möjligheten att betrakta Agnes och Victor antingen som subjekt eller objekt i de 

frågor som rör dem. Hur pratar jag med mina kollegor om dem och hur blir de subjekt och 

medskapande i sin verksamhet? Att inkludera barnen som subjekt innebär en demokratisering 

men medför då också att vi har en verksamhet som ska leva upp till detta.  De är utelämnade 

till min, och mina kollegers, välvilja att göra rätt. Men vad är rätt beslut, vilka av mina 

handlingar får bäst konsekvenser och utifrån vems/vilkas perspektiv ska jag handla?    

 

Vems ansvar är det egentligen att bemöta Agnes och Victors beteende? Är det deras föräldrars 

eller är det förskolans ansvar? Kan deras beteende beskrivas som en brist som ska justeras 

eller är det ett symptom på den miljö barnet befinner sig i? Vilka signaler sänder jag ut till de 

andra barnen när jag väljer att exkludera Agnes och Victor från dem och har jag 

överhuvudtaget rätt att göra det? När de exkluderas skapar jag möjligheter för vissa barn men 

fråntar andra samma möjligheter.  

 

Hur påverkas Agnes och Victors självbild av att ständigt ha en vuxen person som övervakar 

dem, när de är ”punktmarkerade”, och hur påverkas jag av att jag ständigt har mina ögon på 
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dem? Till skillnad från de andra barnen kan de inte göra ett enda ”snedsteg” utan att en vuxen 

lägger märke till det och agerar därefter. Hur påverkas min syn på Agnes och Victor när de i 

många sammanhang blir objekt som är föremål för granskning?  

 

Från den första dagen jag började arbeta på förskola har jag mött barn vilka på ett eller annat 

sätt har kommunicerat med andra barn på ett vis som faller utanför de normer kring 

kommunikation som funnits på de aktuella förskolorna. De har många gånger kommunicerat 

genom att handgripligen uttrycka sina tankar, något som väckt känslor hos alla inblandade 

och skapat situationer som ibland inneburit problem för mig som pedagog.  

 

Syftet med min essä är att undersöka hur jag som pedagog på förskolan, genom olika sätt att 

handla, påverkar situationen för – och kring barn som av olika anledningar skadar andra barn.  

 

Mina frågeställningar är: 

Vilka perspektiv kan jag som pedagog på förskolan inta när jag handlar i mötet med Agnes 

och Victor? 

Vad får dessa perspektivval för konsekvenser för de aktuella barnen och verksamheten? 

Hur använder jag min makt som vuxen och hur påverkar denna Agnes och Victors situation? 
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Metod 
 

Bildningstanken kan uttryckas som att människan bildar sig genom att lämna sig själv 

och återvända till sig själv. Hon möter det främmande och annorlunda utifrån sin egen 

bakgrund och blir så småningom också hemmastadd i det som från början var 

främmande (Gustavsson 2000, s. 210). 

 

Citatet ovan är hämtat från Kunskapsfilosofi av idéhistorikern Bernt Gustavsson och beskriver 

hans syn på bildning vilket också beskriver den process ett essäskrivande kan innebära. 

Genom att skriva ned och reflektera kring två händelser som åskådliggör några av de svåra 

beslut jag ställs inför i min yrkespraktik avser jag att konkretisera och problematisera dessa 

för att skapa en djupare förståelse för mitt handlande. Genom reflektion kring handlandet 

syftar jag till att skapa ny kunskap kring de aktuella händelserna i synnerhet, makt, etik och 

specialpedagogik på förskolan, i allmänhet. När jag skriver gör jag mina erfarenheter synliga 

och därmed tillgängliga för reflektion (se Alsterdal 2014, s. 52, Bech – Karlsen 1999, s. 12). 

Mitt val av de tre perspektiven har sin grund i att jag anser att diskussioner med utgångspunkt 

i dessa är av stor vikt i förskolläraryrket för att upprätthålla en professionalitet och legitimitet. 

I läroplanen för förskolan uttrycks också att ett etiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten 

(Skolverket 2011, s. 4).   

 

Med hjälp av att definiera frågeställningar utifrån de dilemman som återfinns i de olika 

situationerna och undersöka dessa genom att belysa dem utifrån teorier om makt, etik och 

specialpedagogik avser jag att för läsaren visa på den komplexitet som finns i 

förskolläraryrket och hur denna kan användas för att utveckla vår yrkesetik och vårt 

förhållande till makt på förskolan. Essäskrivandet skapar möjligheter att ge liv åt mitt 

handlande och de dilemman som är centrala i min berättelse samt ge mig utrymme för ett 

processinriktat forskande kring de aktuella frågeställningarna. Det processinriktade forskandet 

innebär att uppsatsen inte resulterar i en konklusion. Den kunskap jag eftersträvar att skapa 

uppstår istället i mötet mellan de teoretiska perspektiven och berättelserna. Genom skrivandet 

kan kunskapen också synliggöras och därmed kunna bli ämne för fortsatta diskussioner.  

 

Maria Hammarén är docent i yrkeskunnande och författare till boken Skriva – en metod för 

reflektion. Hon beskriver vikten av att ett möte sker mellan tankarna kring yrkespraktiken och 

handlandet då detta skapar goda förutsättningar till medskapande och demokratisk utveckling 

i verksamheten. Hon menar att den reflexiva skrivprocessen kan bli en del av mötet mellan 
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den inre - och yttre dialogen (Hammarén 2005, s. 27-28). Det reflexiva förhållningssättet i 

essäformen ger mig också en möjlighet att förhålla mig kritisk till mitt handlande och jag kan 

där med bidra till att visa på alternativa handlingssätt (Bech – Karlsen 1999, s. 45-46).  

 

Genom fenomenologin tolkar jag de fenomen som skapar det sammanhang vi kallar vår 

omvärld och med stöd av det hermeneutiska förhållningssättet kan jag främmandegöra det 

kända specifika sammanhanget och skapa förståelse för det okända, allmänna (Gustavsson 

2000, s. 203 ff.). När jag i mitt inre yttrar tanken ”inte ett bett till”, förbinder jag mig 

samtidigt till en rad andra påståenden och perspektiv. Vad innebär dessa perspektiv i ett större 

sammanhang och vad händer när påståendet utsätts för min egen författade kritik?  

Gustavsson menar vidare att jag genom att skapa förbindelser mellan det praktiska arbetet och 

reflektionen kan bidra till att verka bortom den gräns för kunskap dessa två sidor ensamma 

inte kan gå bortom. Genom detta skapas också förutsättningar för att kunskapen kan bli 

allmän och en del av ett större sammanhang (Gustavsson 2000, s. 210).  

 

I mitt skrivande avser jag att problematisera mitt eget förhållningssätt till barn som utagerar 

mot andra barn. Vilket innebär att jag utifrån specialpedagogiska teorier intar ett kritiskt 

perspektiv där jag lyfter fram förskolans och pedagogens roll i frågan om vem som bär 

ansvaret för de problem som uppstår kring Agnes och Victor. Läroplanen för förskolan 

beskriver att förskolan ska erbjuda en verksamhet som stimulerar alla barns lärande utifrån 

deras unika förutsättningar (Skolverket 2011, s. 5). En formulering vilken tydliggör mitt 

ansvar som pedagog att anpassa mitt förhållningssätt och förskolans miljö utifrån de barn som 

verksamheten omfattar.  

 

Jag använder begreppet pedagog när jag beskriver den person som arbetar med barnen på 

förskolan. Detta trots att jag finner begreppet problematiskt då dessa personer inte alltid har 

en pedagogisk utbildning. Men av de begrepp som finns tillgängliga uppfattar jag ändå detta 

som det begrepp som beskriver yrket bäst.  

 

Namn, kön, ålder och sammanhang i berättelserna är, eller kan vara, fingerade för att bidra till 

anonymisering av de inblandade personerna. Vissa situationer är också delvis förvrängda av 

samma anledning.   
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Perspektiv på händelserna  

 

Makten 

Enskilda aktörers handlingar kan hela tiden reproducera gruppens normer och 

värderingar och/eller förändra gränsen för vad som anses legitimt i verksamheten (Lutz 

2006, s. 61) 

 

Förskolans verksamhet ska genomsyras av de begrepp och strävansmål som finns definierade 

i läroplanen för förskolan. Begrepp som demokrati, frihet och integritet är sådana som 

beskrivs i läroplanen. Den lyfter också fram de vuxnas förhållningssätt som centralt i det 

normativa arbetet kring rättvisa och jämställdhet (Skolverket 2011, s. 4). Pedagogen Klara 

Dolk har doktorerat med sin avhandling Bångstyriga barn där hon bland annat tar upp 

delaktighet och makt på förskolan. Hon beskriver demokratibegreppet som mångfacetterat 

och att det kan handla om barn på förskolans rätt till inflytande över sin egen verksamhet men 

kan också tolkas utifrån ett bredare perspektiv där demokrati är något överordnat individens 

valfrihet och mer handlar om den stora massans bästa (Dolk 2013, s, 177). Begreppet 

delaktighet nämns nio gånger i olika sammanhang i läroplanen för förskolan och är enligt 

Dolk ett begrepp mer intimt förknippat med demokratibegreppet än inflytande. Delaktigheten 

handlar, enligt Dolk, om inkludering och att vara en erkänd del av verksamheten (Skolverket 

2011, Dolk, s. 180). Gemensamt för de tre begreppen; demokrati, delaktighet och inflytande 

är dock frågan om makt och framförallt hur makten är fördelad.  

 

Dolk menar också att demokrati handlar om subjektskapande och hur vi som pedagoger 

organiserar och styr förskolans verksamhet och skapar en miljö som antingen främjar eller 

hämmar möjligheter till barns subjektskapande (Dolk 2013, s. 112). Förskolans verksamhet 

bygger också på en stor vuxennärvaro där barn ytterst sällan lämnas utan övervakning och där 

de vuxna fungerar som normerande deltagande observatörer med ett ansvar att stödja och 

samverka med föräldrar kring barnets fostran.  

 

Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault hävdar att övervakningen blir till en 

del av förhållandet mellan pedagogen och barnet (Foucault 2003, s.174 -176). I Edling (2012) 

beskrivs också hur Foucault menar att språket är en diskurs där makt uppstår och påverkar hur 

vi ser på vad som är normalt eller inte (Edling 2012, s. 187). Men hur skapar jag 
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förutsättningar för delaktighet och medskapande för barn som Agnes och Victor där jag större 

delen av dagen istället ägnar mig åt övervakning? Delaktigheten grundar sig i en social 

gemenskap som de är mycket svåra att inkludera i och mitt sätt att förhålla mig till och prata 

om Agnes och Victor tenderar snarare till att göra dem till objekt. De blir föremål för 

diskussioner, olika typer av insatser och undantag istället för att vara en bidragande del i dessa 

diskussioner. Min upplevelse är att det fördes fler dialoger i stängda rum kring Agnes och 

Victor än vad det fördes med dem vilket motverkar deras möjlighet till medskapande och i 

förlängningen det demokratiska uppdraget. I berättelsen om Agnes beskrivs hur hon under 

perioder, dagligen, ”punktmarkeras” av en pedagog för att förhindra att hon skadar andra barn 

vilket onekligen riskerar att förskolan för hennes del handlar mer om att bli övervakad snarare 

än att vara delaktig i förskolans gemenskap. Jag agerar här i hög grad utifrån vad exempelvis 

Theas föräldrar förväntar sig av vår verksamhet, nämligen en för dem och Thea, trygg och 

säker miljö snarare än en verksamhet byggd på medskapande och delaktighet. Jag kan här se 

hur jag använder mitt maktutövande för att leva upp till upplevda förväntningar istället för det 

som skulle kunna leda till det bästa för alla barn i verksamheten.    

 

Dolk menar att när vi har barn som inte följer de sociala normerna på förskolan kan de bidra 

till det hon kallar en ”vitalisering av demokratin på förskolan” (Dolk 2013, s. 241). Jag kan se 

att detta skett i en viss utsträckning i situationerna med Agnes och Victor då de tvingat mig 

som pedagog att reflektera över hur jag använder min makt gentemot dem. Mitt maktutövande 

blir så uppenbart i de situationer när jag väljer att lyfta bort Agnes och Victor ur deras 

sammanhang. Jag handgripligen tar makten från dem. Känslan av att övervaka ett tvåårigt 

barn istället för att utöva ett pedagogiskt arbete skapar också situationer som manar till 

eftertanke. Det oreflekterade handlandet utmynnar ofta i situationer där Agnes och Victor 

fråntas möjligheter istället för att jag skapar alternativa möjligheter som innebär delaktighet. 

Då jag riktar min blick mot Victors agerande riskerar jag att se det som ett beteende taget ur 

sin kontext, istället för att försöka se vad hans agerande skulle kunna tolkas som ur ett 

kontextuellt perspektiv. I och med detta blir också Victor subjekt i förhållande till sina 

handlingar istället för att reduceras till att vara sina handlingar.  

 

I mitt handlande i förhållande till Agnes och Victor är jag också en förebild gentemot barn 

och andra pedagoger där mitt handlande är normerande. Det jag gör kan också legitimera 

andras möjligheter att agera på ett liknade sätt. Utan dialog och reflexiva samtal kring vårt 
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agerande riskerar jag också att bli utelämnad till andras handlande som den enda 

vägledningen i mitt förhållande till Agnes och Victor.  

 

Trots min omfattande rätt att utöva makt gentemot Agnes och Victor upplever jag en stor 

maktlöshet inför de komplexa förhållanden som uppstår mellan oss. Eller kanske på grund av 

hur jag använder min makt.  

 

Etiken 

Jag är inte alltid spontant god, kärleksfull och ömsint. Så blir det etiska kravet 

nödvändigt. Möter jag inte dig spontant med omsorg och förståelse så finns ändå kravet 

att jag skall möta dig så. Kravet att jag i mötet med dig tar tillvara det liv som du i din 

tillit lägger i mina händer (Gren 2001, s. 147).  

 

Teologen Jan-Olav Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen menar att det etiska 

problemet definieras av att det inte finns några självklara lösningar. Både det ena och det 

andra alternativet kan innebära fördelar och nackdelar för de inblandade (Henriksen & 

Vetlesen 2013, s. 169).  Något som innebär att det kan uppstå känsliga situationer, framförallt 

när det är barn inblandade. 

 

Att vara pedagog på förskola innebär att jag i min vardag ställs inför många beslut som 

medför ett stort ansvar gentemot många personer. Beslut som också innebär att jag utövar 

makt. När jag i min yrkesroll utövar makt kräver detta en medvetenhet om de etiska problem 

som uppstår i samband med detta. De etiska problemen uppkommer ofta i de många 

relationerna som jag ingår i min yrkesroll. Det kan vara i vardagliga samtal med föräldrar, 

kollegor eller barn där svårigheterna uppstår men också mer akuta problem som i 

situationerna med Agnes och Victor.  I de situationer som jag beskrivit med Agnes och Victor 

förekommer både barn, föräldrar och kollegor och alla innebär olika utmaningar och 

svårigheter. Alla barn på förskolan ska ha rätt att utvecklas och känna sig trygga på förskolan, 

även de som utagerar. Trots att Agnes gång på gång skadar andra barn i sin grupp har hon 

samma rätt som de barn hon skadar att utvecklas på förskolan. Theas föräldrar ska kunna 

känna sig trygga när de lämnar henne på förskolan och har rätt att få reda varför hon har blivit 

biten i armen men hur berättar jag detta utan risk för att hennes rätt ställs emot Agnes rätt? 

För att detta ska bli möjligt förutsätts det att jag och mina kollegor handlar likvärdigt och 

delar en syn på vad som är rätt eller fel i de händelser som utspelar sig. I situationen med 
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Victor finns inte den samsynen på vad som är bra eller mindre bra för alla inblandade vilket 

skapar ytterligare ett dilemma.   

 

Förutom det etiska ansvaret i förhållningssättet gentemot barn och föräldrar har jag som 

pedagog även ett ansvar inför att uppfylla de lärandemål som beskrivs i läroplanen. Jag har 

också ett ansvar att vi i vår verksamhet följer skollagen som också kräver att vi ska skapa en 

miljö på förskolan där alla barn kan känna sig trygga (Skolverket 2011, 

Utbildningsdepartementet 2010:800). Jag har också som förskollärare ett etiskt ansvar inför 

hur förskolan i stort uppfattas, något som skulle kunna beskrivas som ett samhällsansvar Som 

förskollärare är det också en självklarhet att ingripa om ett barn skadar ett annat barn eller om 

en kollega på något sätt skulle kränka eller skada ett barn. Etiken finns således med mig 

genom hela min praktik.  

 

När det gäller just mitt etiska ansvar kring barnens rätt på förskolan så gäller denna alla 

inskrivna barn. Agnes och Thea, Victor och Josefine. Kanske framförallt Agnes och Victor? I 

vissa sammanhang beskrivs dessa barn som ”barn i behov av speciella rättigheter” för att visa 

på det ansvar som vilar hos pedagogerna (Gedin 2002, s. 12-14). Trots detta gör jag val som 

innebär att jag fråntar Agnes och Victor vissa av dessa rättigheter. När Victor och jag, själva, 

till slut hamnar i parken har han till exempel inte längre möjlighet att ingå i den sociala 

gemenskap som de övriga barnen på förskolan och utvecklas tillsammans med sina jämnåriga 

kamrater. Men när vi stannar kvar på gården hotas Josefines rätt att känna sig trygg då hon 

riskerar att bli skadad av Victor.  

 

Hur kan jag som pedagog se på de situationer jag ställs inför tillsammans med Agnes och 

Victor och hur kan jag ta hjälp av etiska perspektiv för att bli en bättre pedagog och ta kloka 

beslut i svåra situationer? Inom den normativa teleologiska etiken, den gren som fokuserar på 

de konsekvenser som vårt handlande får, kan jag ta hjälp av nyttoetiken som ibland också 

benämns som utilitarismen. Enligt nyttoetiken är det rätta handlandet det som leder till störst 

nytta, lust, lycka för de inblandade (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 206 ff.). Om jag skulle ta 

hjälp av det nyttoetiska perspektivet i situationerna med Agnes och Victor så skulle det 

troligen leda till störst nytta för alla inblandade om jag skapade ett mindre sammanhang för 

dem där de fick en chans att kunna interagera med jämnåriga utan att det uppkom risker för att 

någon skulle komma till skada. Detta skulle i teorin varit fullt genomförbart större delar av 

dagen för Victors del då det på hans avdelning fanns en stor vuxentäthet och arbetet till stor 
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del var individbaserat. Men hur kan jag vara säker på att det just är denna situation som leder 

till störst nytta för de inblandade barnen? Långsiktigt är det troligen nyttigt för Victor att i 

detta mindre sammanhang knyta band med andra barn, men hur upplever de andra inblandade 

barnen en sådan situation? I vissa fall skulle det kunna handla om barn som tidigare hamnat i 

vägen för Victor och blivit skadade. Är det en situation som skapar lycka även för dem?    

 

Victors förutsättningar skiljer sig på många sätt från Agnes där de barn som är placerade på 

hennes avdelning förväntas fungera tillsammans som grupp och större delen av dagen också 

är organiserad därefter. Det finns helt enkelt många fler situationer under dagen som skapar 

etiska problem kring Agnes. Då hon vilar på förskolan krävs det alltid en pedagog 

tillsammans med henne i vilrummet då det annars riskerar att uppkomma situationer där hon 

skadar andra barn. Denna pedagog hade annars kunnat lägga tid på exempelvis dokumentation 

eller förberedande arbete. Miljön och det sociala sammanhanget på hennes avdelning är också 

mer oförutsägbart på grund av det stora barnantalet. Hon möter många barn under sin dag på 

förskolan vilket skapar fler situationer som kräver min absoluta närvaro.  

 

Agnes är yngre än Victor och det är troligt att hon har en helt annan tanke om vad som är till 

nytta för henne. Att hon är i min famn under en stor del av dagen kanske ger henne en känsla 

av trygghet som hon upplever som positiv för stunden vilket också medför att de andra barnen 

undgår risken för att bli bitna. Men vad säger min handling då till de andra barnen och vilka 

konsekvenser får detta? Det finns högst troligt flera andra barn som är i behov av samma 

trygghet som Agnes.  

 

Jag upplever att det i nyttoetiken saknas en långsiktig tanke med hur våra handlingar skapar 

konsekvenser. Det som skapar mest nytta, lycka eller lust för tillfället är kanske inte alltid det 

rätta när vi i efterhand överblickar konsekvenserna av våra beslut. Om jag skapar mindre 

sammanhang med Agnes, Victor och andra barn på deras förskola gynnas troligen alla genom 

att det blir ett mer tryggt sammanhang då det minskar risken för att andra barn blir utsatta för 

deras utagerande, vilket enligt nyttoetiken skulle kunna anses lyckat. Agnes och Victor får 

också en mindre grupp barn att förhålla sig till och jag får större möjlighet till att kunna ge 

stöd i deras kommunikation och lek. De andra inblandade barn får då möjlighet att leka med 

Agnes och Victor utan risk för att bli skadade. Men risken finns att de ändå inte kommer att 

upplevas som en del av den större gruppen och ändå riskerar att bli stigmatiserade. Vilket gör 
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nyttoetiken otillräcklig i detta fall.  Är det denna större gruppens lycka som ska räknas 

framför Agnes och Victors rätt att vara en del av ett större sammanhang? 

 

Men hur kommer det sig att jag handlar som jag gör? Varför ställer jag mig inte och ”skäller 

ut” Victor när han välter ned Josefine från cykeln? Det hade förmodligen inte hjälpt Josefine 

men kanske det hade känts bra för mig att visa på en tydlig konsekvens inför de andra barnen. 

Varför kallar jag inte in Agnes föräldrar till krismöte och förklarar för dem att de måste ta itu 

med sitt barns problematiska beteende då det börjar bli ohållbart för oss pedagoger? Det hade 

varit en enkel åtgärd för att slippa det ansvaret som pedagog men faller dock långt utanför 

ramen för ett etiskt handlande.  

 

I den deontologiska etiken, som berör de situationer där etiska dilemman uppstår, riktas 

blicken mot handlandet snarare än konsekvenserna av dessa. I de handlingsdeontologiska 

teorierna beskrivs dygdetiken där det moraliska handlandet och dess kulturella bakgrund lyfts 

fram (Gren 2001, s. 182).  Beroende på vad vår kulturella – och etiska ryggsäck är fylld med 

uppfattar vi de etiska problemen på olika sätt (Henriksen & Vetlesen 2013, s. 217). Detta kan 

medföra att jag och mina kollegor uppfattar de etiska dilemman som uppstår på skilda sätt 

vilket gör den etiska diskussionen och reflektionen särskilt viktigt.  

 

När jag började arbeta på förskola var jag med och startade upp en verksamhet för barn med 

diagnos inom autismspektrum. Under ett par år hade vi egna lokaler, egen gård och behövde 

egentligen inte reflektera över dessa barns möten med andra barn. De lekte mest själva eller 

med oss pedagoger. Under verksamhetens tredje år togs ett beslut från vår dåvarande chef att 

verksamheten skulle integreras med en avdelning för barn med typisk utveckling. I och med 

detta ställdes våra barn inför helt nya situationer som också krävde nya strategier av mig som 

pedagog. Personalgruppen fick handledning av stadsdelens specialpedagoger under hela 

processen vilket gav mig en arena för att kunna problematisera och konkretisera det arbete vi 

ställdes inför. Genom handledningen fick jag också möjlighet att tillsammans med mina 

kollegor se på mig själv i förhållande till mitt arbete.  

 

Emelie Kinge är förskollärare och specialpedagog och är författare till boken Empati hos 

vuxna som möter barn med särskilda behov. Kinge skriver att handledningen kan ge en 

distans från det praktiska utförandet vilket medför att det går att föra diskussioner på ett mer 

generellt pedagogiskt plan kring verksamheten (Kinge 2000, s. 100). Jag upplever att 
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handledningen gav mig en chans till reflektion som det annars inte funnits möjlighet till i den 

ordinarie verksamheten och jag är övertygad om att detta också kom Victor till nytta genom 

att jag istället för att behöva agera oreflekterat i stunden kunna ligga steget före. Denna 

möjlighet utnyttjades aldrig i verksamheten kring Agnes och det kan ha medfört att jag aldrig 

fick möjlighet att ta del av mina kollegors perspektiv på de uppkomna situationerna på mer än 

ett ytligt sätt. Kinge menar att ett barns beteende alltid är en del av ett sammanhang och att det 

inte är möjligt att skapa förändring kring ett sådant beteende utan en djupare förståelse och 

empati för barnet och dess sammanhang som först blir möjligt genom ”observation och 

reflektion” (Kinge 2000, s. 31). Detta kan möjliggöras exempelvis genom handledning med 

en specialpedagog.  

 

I Etik i pedagogens vardag beskriver socionomen Jenny Gren hur en dygdetisk reflektion, 

som syftar till att handla på ett mer etisk övervägt sätt, kan gå till. Det handlar då om att lyfta 

fram de handlingsområden där det kan uppkomma etiska problem och vilka dygder jag kan 

tänkas behöva för att möta dessa problem (Gren 2001, s. 189-190). Handlingsområdena kan 

formuleras utifrån de mål som jag önskar uppnå i den uppkomna situationen. Ett generellt mål 

för hela barngruppen, som formuleras i läroplanen för förskolan, skulle kunna vara att alla 

barn har rätt att känna sig trygga och bli bekräftade och ett specifikt mål för Agnes skulle 

kunna vara att hon har rätt att få stöd utifrån sina förutsättningar. Med hjälp av de formulerade 

handlingsområdena kan de aktuella dygderna definieras. Lyhördhet, ödmjukhet och tålamod 

är exempel på dygder som skulle kunna vara stöd i mötet med Agnes och Victor. Jag har då 

formulerat tre egenskaper jag vill ska definiera mig i dessa möten. Nästa fråga jag behöver 

ställa mig själv är hur jag i så fall utvecklar mitt yrkeskunnande för att kunna handla bättre 

utifrån ett dygdetiskt perspektiv.   

 

 

Specialpedagogiken 

 
Specialpedagogiken är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och 

är således intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom 

den vanliga undervisningen (Nilholm 2007, s. 13).  

 

Det som händer när jag möter barn som Agnes och Victor är bland annat att jag får använda 

mig av en annan sorts pedagogik än till många andra barn. Deras sätt att agera kräver en extra 
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tankegång av mig för att jag ska kunna erbjuda en verksamhet som är gynnsam för dem. Det 

kan till exempel handla om det mindre sammanhang som jag beskriver i situationerna med 

Agnes och Victor.  

 

Claes Nilholm är pedagog och har forskat i specialpedagogiska frågor. Han är också författare 

till Perspektiv på specialpedagogik där han bland annat beskriver hur vi med hjälp av två 

olika perspektiv kan tolka hur vi förhåller oss till barn som är i behov av särskilt stöd. De två 

dominerande perspektiven inom det specialpedagogiska fältet benämner han som det 

kompensatoriska - och det kritiska perspektivet (Nilholm 2007, s. 20-23). Nilholm beskriver 

också dessa perspektiv som ett traditionellt - och ett alternativt perspektiv (Nilholm 2005, s. 

125). Historiskt sett har det kompensatoriska perspektivet och de utvecklingspsykologiska 

tankarna kring inlärning dominerat vår syn på specialpedagogiska insatser (Lutz 2006, s. 17). 

Nilholm menar att barnet uppfattas som en uppsättning egenskaper som det använder sig av 

för att kunna fungera på ett sätt som faller inom en normalkurva för hur vi ser på inlärning 

och beteende. Gör barnet inte det finns det av någon anledning brister i dessa egenskaper som 

det på något sätt ska kompenseras för. Det finns problem hos barnet som på ett eller annat sätt 

ska åtgärdas. Utmärkande för det kompensatoriska perspektivet är också att kategoriseringar 

av personer sker utifrån dessa brister. Detta kan till exempel ske genom diagnoser som 

ADHD, utvecklingsförsening och dyslexi (Nilholm 2007, s. 21).  

 

Det kritiska perspektivet ställer sig frågande till huruvida det går att definiera någon som 

normal eller inte och vad som händer när detta sker. Begreppet normalitet problematiseras och 

fokus riktas istället mot ett inkluderande förhållningssätt där specialpedagogiken i ett längre 

perspektiv blir överflödig till förmån för en pedagogik som omfattar alla (Nilholm 2007, s. 

22). 

 

Huvudfrågan inom de specialpedagogiska perspektiven är vem som bär ansvaret för att 

situationer som kring Agnes och Victor uppkommer; är det Agnes och Victors ansvar eller är 

det förskolans? Intar jag ett kompensatoriskt perspektiv skulle jag ställa mig frågan; vilka 

egenskaper är det som gör att Victor skadar andra barn? Mitt fokus riktas då mot Victor som 

individ och vilka egenskaper han saknar för att kunna fungera som andra barn i verksamheten. 

Det skulle i Victors fall kunna handla om att avsätta tid på förskolan för kommunikations och 

samspelsträning där Victor får redskap för alternativa sätt att kommunicera på istället för det 

verbala språk han saknar.  
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Medan jag utifrån ett kritiskt perspektiv ställer mig frågan hur jag kan skapa en miljö på 

förskolan där Victor utifrån sitt sätt att kommunicera kan bidra med sina kommunikativa 

utmaningar. Ledordet för den som intar ett kritiskt perspektiv är inkludering. Inkluderingens 

syfte är i första hand att motverka den stigmatisering som uppkommer både i situationen med 

Victor men också med Agnes. Deras beteende skapar dagligen situationer där de riskerar att 

bli syndabockar för allt ont som sker på förskolan, i deras kamraters ögon men också för 

föräldrar och pedagoger. 

 

I den inkluderande verksamheten är delaktighet och gemenskapen bland barnen de viktigaste 

hörnstenarna (Egelund, Haug & Persson 2006, s. 180, Nilholm 2007, s. 55). Agnes är 

inskriven i en vanlig förskoleverksamhet där de strukturella förutsättningarna finns för 

inkludering men blir i praktiken exkluderad som ett resultat av mitt handlande. Kan det vara 

så att de inkluderande tankarna tas för givna av mig i den traditionella förskolverksamheten? 

Det finns en tanke om att den svenska förskolemodellen är ”förskola för alla” och den kräver 

inga speciella lösningar för att bli inkluderande.  

 

Då Victor är placerad på en avdelning för barn med neuropsykiatriska funktionshinder är han 

i praktiken i en verksamhet med en kompensatorisk organisation. Egelund m.fl menar att 

denna typ av verksamhet erbjuds skulle kunna ses som en följd av brist på kompetens kring 

inkluderande pedagogik och miljö i den traditionella förskolan vilket medför en efterfrågan, 

framförallt av föräldrar, på specialiserad verksamhet (Egelund, Haug & Persson 2006, s. 183). 

Barnen på specialavdelningen är genom miljön exkluderade från de övriga barnen på 

förskolan. Detta utesluter dock inte att jag som pedagog ändå kan skapa förutsättningar för 

inkluderande sammanhang även för Victor. Situationen på gården är ett sammanhang som 

erbjuder de möjligheterna där Victor utifrån sina förutsättningar ingår i en gemenskap där han 

bidrar med sin leklust och kreativitet. Men det ställer också höga krav på miljön som han 

befinner sig i där också de andra barnen ingår. För att skapa en sådan miljö krävs en hög 

acceptans för olikheter och att alla egenskaper anses vara en bidragande del till verksamhetens 

utveckling.  

 

Nilholm beskriver att det kompensatoriska - och det kritiska perspektivet ofta tillämpas 

parallellt på förskolan (Nilholm 2007, s. 56). I situationen med Victor blir detta extra tydligt. 

Särlösningar skapas för att möjliggöra Victors sociala träning med syftet att göra honom 
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bättre rustad för social interaktion med jämnåriga kompisar. Den långsiktiga tanken är att 

Victor självständigt ska kunna leka på gården, utan att det uppstår risker för de andra barnen. 

Jag kan i mig själv och hos mina kollegor se hur vi vacklar mellan de båda perspektiven. Å 

ena sidan erkänner vi vårt ansvar att skapa en lärande miljö och goda sociala förutsättningar 

för Agnes och Victor men å andra sidan så hamnar jag lätt i situationer där jag känner mig 

tvungen att försöka tillrättavisa dem när det uppkommer situationer där de skadat ett annat 

barn. Då hamnar istället ansvaret återigen hos Agnes och Victor. När jag befinner i samtal 

kring hur Agnes och Victor, upplever jag att det ofta finns en vilja att ställa sig kritiskt till vårt 

sätt att handla men att det sällan blir praktik.  

 

I de specialpedagogiska teorierna riktas inte bara blickarna mot miljön utan också mot 

relationen mellan barnet och den vuxne. Kinge beskriver en – till en stunderna mellan barn 

och pedagog som ett tillfälle för att skapa empati med barnet i syfte att stärka relation och 

samspel. Hon betonar vikten av lyhördhet och en god kännedom om barnet för att kunna 

skapa en god kontakt (Kinge 2000, s.33). Det är något som skulle vara positivt för både Agnes 

och Victor men som också innebär att jag återigen skapar en situation som exkluderar dem 

från den övriga barngruppen. Men hur får jag tid att vara lyhörd och att skapa en empatisk 

relation med Agnes och Victor när jag ständigt är på min vakt för att de inte ska skada? Här 

får jag väga den nytta som Agnes och Victor kan ha av en trygg och tillitsfull relation med en 

vuxen och den tid de förlorar i den större barngruppen. Exkludering behöver inte alltid, per 

definition, vara någonting dåligt för Agnes och Victor. För Victors del betyder exkluderingen 

också att han har tillgång till pedagoger med tidigare erfarenhet av arbetet med barn som 

utagerar.  

 

Ross W. Greene och J. Stuart Ablon är två amerikanska psykologer som utvecklat metoder för 

att bemöta barn med utagerande beteende. De har gjort det utifrån teorier kring transaktion 

som syftar till att lyfta fram hur barnet formas i samspelet mellan den vuxne och miljön. 

Deras teorier kring varför en del barn utagerar har sin grund i att de anser att barnet har 

färdighetsbrister i bland annat sina förmågor till anpassning, hanterandet av sina känslor och 

sin kommunikation (Greene & Ablon 2012, s. 16 ff.). Ett påstående som faller inom det 

kompensatoriska perspektivet men också en beskrivning som till stor del passar in på Victor. 

Dock är deras förslag på lösning framförallt fokuserat på att förändra den vuxnes beteende 

och dennes förmåga. Även här rör sig alltså förhållningssätten mellan de två olika 

perspektiven. Deras sätt att tänka kring hur barn blir till i mötet mellan de två yttre faktorerna 
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miljö och vuxna skapar ett tydligt ansvar hos mig som pedagog där det är jag som sätter de 

yttre ramarna för Agnes och Victors handlingsutrymme. Skapar jag goda förutsättningar i 

miljön, genom att exempelvis erbjuda mindre sammanhang, kan detta få dem att ”lyckas” i 

relation till andra barn. Men trots de goda intentionerna i att skapa goda miljöer på förskolan 

är dessa beroende av min relation till de barn som agerar i dessa. De mindre sammanhangen 

som skapas för Agnes kan bara bli lärande för Agnes om jag också har en medveten tanke om 

hur jag ska handla i förhållande till henne och de relationer som uppstår i den mindre gruppen.  

 

Två författare som också betonar betydelsen av det relationella perspektivet är 

familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle Jensen. I deras bok Relationskompetens beskriver 

de vägen från vad de kallar en lydnadskultur mot en kultur där barn förväntar sig att uppfattas 

som subjekt och hur vi pedagoger agerar i skiftet mellan dessa synsätt (Juul & Jensen 2003, s. 

22-24). De betonar den vuxnes ansvar för kvalitén i relationen till barnet i syfte att inte förlora 

nyanserna hos ett barn som exempelvis utagerar (Juul & Jensen 2003, s. 126-127). Vem ser 

jag i mötet med Agnes och Victor i de svåra situationerna? Jag upplever ofta att jag tenderar 

att reducera dem till deras beteende och behöver stanna upp för att kunna se bakom detta. 

Victor är ju också glad och lekfull när han hoppar på Josefines cykel. Han drivs ju inte av 

illvilja i sitt handlande och vad händer med vår relation om jag inte uppfattar dessa nyanser?  

 

Till skillnad från det kompensatoriska perspektivet som riktar blickarna mot Agnes och Victor 

och deras egenskaper eller ibland brist på egenskaper så intar alltså dessa författare ett 

relationellt perspektiv. I det relationella perspektivet utgår jag som pedagog från att det 

lärande som sker på förskolan skapas i relationen mellan mig, Agnes och Victor. I Relationell 

specialpedagogik gör Jonas Aspelin, professor i pedagogik, en ansats att låta de två 

perspektiven mötas. Den relationella pedagogiken syftar till att överbrygga den subjekt – 

objektcentrerade synen i pedagogisk verksamhet och ersätta den med en pedagogik byggd på 

de fenomen som uppstår i mötet mellan barn – vuxen. En central fråga i det relationella 

perspektivet är hur kvaliteten på en relation påverkar kvaliteten i lärandet (Aspelin 2013, s. 

15-16). När jag i det kompensatoriska perspektivet fokuserar på att försöka kompensera för 

”brister” och i det kritiska perspektivet skapa gynnsamma förutsättningar i miljön öppnas nu 

istället blicken mot den relation som uppstår mellan mig, Agnes och Victor. Det som sker 

mellan mig, Agnes och Victor kan alltså, ur det relationella perspektivet, inte betraktas som 

utlyft ur sin kontext.  
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På förskolan bygger jag hållbara och lärande relationer med barnen genom att visa lyhördhet, 

närvaro och tillit till deras förmåga utifrån förutsättningar. Detta borde ju även gälla i 

relationen med Agnes och Victor, men jag upplever att jag någonstans längs vår resa 

tillsammans tappade jag tilliten och hamnade i en position där deras negativa beteende stod i 

fokus. I diskussioner i arbetslaget var det ofta deras beteende som lyftes upp och frågor kring 

varför det uppkom som diskuterades. Men sällan diskuterades hur relationen och 

kommunikationen mellan mig, Agnes och Victor kunde förbättra deras möjligheter på 

förskolan.  

 

När jag i många situationer la ner stor del av min energi på att ”jaga” Agnes skulle jag istället 

lagt tid på att försöka skapa situationer där jag och Agnes kunnat mötas i lekar som hon skulle 

uppskattat och där vi kunnat mötas. Hade det kanske skapat andra möjligheter för mig att 

förstå henne och varför de problematiska situationerna kring henne uppstod? Hur ofta 

försökte jag verkligen förstå hur Agnes relation till de övriga förskolebarnen såg ut? Fanns 

där relationer som faktiskt fungerade bra och hur hade jag kunnat skapa möjligheter för henne 

att fördjupa dessa?  

 

I möten med specialpedagoger som varit inkopplade kring både Agnes och Victor var det ofta 

denna typ av frågor som lyftes i syfte att skapa en helhetsbild av förskolans verksamhet kring 

dem. När de positiva och negativa situationerna adderas med miljön och strukturer i 

verksamheten, samt hur jag som pedagog handlar i relation med dem, uppstår en bild som kan 

ge utrymme för förändring. Här är de olika relationella och specialpedagogiska perspektiven 

beroende av varandra för att skapa en helhet och behovet av reflektion är en förutsättning som 

är gemensam och central. Dock upplever jag att insatserna som utformats som ett resultat av 

dessa möten ofta handlar om åtgärder med grund i det kompensatoriska och kritiska 

perspektivet. Detta kan bero på att det är betydligt enklare att försöka ändra på ett barns 

beteende eller i förskolans miljö än på sitt eget invanda beteende. Detta kan anses paradoxalt 

då jag som pedagog i många andra situationer förväntas ta ett stort ansvar för lärande och 

omsorg. När det kommer till att förändra min professionella roll bär jag på många sätt ensamt 

ansvar för detta även om den pedagogiska kontext jag befinner mig i kan påverka i vilken 

riktning detta kommer att ske. Kanske är det därför relationella specialpedagogiska insatser 

lyst med sin frånvaro. Att i ett arbetslag lyfta hur det egna handlandet påverkar kan i många 

fall anses vara en känslig fråga. Här upplever jag dock en skillnad i de olika arbetslag jag 

befunnit mig i. På den specialavdelning där Victor var inskriven fick vi regelbunden 
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handledning av specialpedagoger och hade mycket tid för reflektion i arbetslaget. Där 

upplevde jag att det växte fram ett klimat där vi kunde diskutera relationella frågor som en 

självklar del i utvecklingsarbetet.   

Diskussion och slutord 
 

Av alla de barn jag arbetat med så är det barn som Agnes och Victor som har väckt flest 

tankar och frågor hos mig. Barn som de allra flesta skulle kategorisera som de utagerande 

barnen, men som också är de utmanande barnen, de kommunicerande barnen, de lekfulla 

barnen och de nyfikna barnen. Barnen som blir till, precis som andra barn. Men de är också 

barnen som tvingat mig som pedagog att lämna det kända, det invanda, det trygga. Till 

förmån för det reflexiva, prövande och det icke självklara. Det är dock ett arbete som kräver 

mer än mina enskilda insatser. Ett arbetslag och en arbetsledning som ser ett värde i och kan 

bidra till det reflekterande och utvecklande samtalet är en förutsättning för att göra detta 

möjligt.    

 

I mitt skrivande har jag valt att beskriva ett visst yrkeskunnande som är viktigt för en pedagog 

men också valt att utelämna annat kunnande.  Kanske skulle detta kunnande också lyfts fram i 

ljuset. Hur viktiga är exempelvis yrkeskunnande som tålamod och intuition i mitt arbete med 

Agnes och Victor? Kanske är det så att jag som pedagog som förutsätts besitta detta 

yrkeskunnande bara genom det faktum att jag valt att arbeta med lärande och barn. Den goda 

pedagogen anses kanske vara både tålmodig och intuitiv. Det är trots allt ett yrkeskunnande 

som är grundläggande i arbetet med barn men som sällan diskuteras på min arbetsplats. Om 

jag inte förutsätts besitta intuition och tålamod i någon högre grad förutsätts det då att detta är 

ett yrkeskunnande som jag medvetet kan öva upp eller antas det vara medfött och utvecklas i 

takt med att vi använder oss av dem i samspel med andra?  

 

Det inledande citatet, som avhandlar vikten av etik i arbetet med människor, beskriver på ett 

sätt vad jag tänker om betydelsen av klimatet som bör råda i ett arbetslag som jag befinner 

mig i. Ett etiskt reflekterande arbetslag lyfter frågor om etik och bemötande på samma 

självklara sätt som alla andra frågor i läroplanen. Genom den etiska reflektionen kan jag möta 

svårigheterna innan jag behöver ta svåra beslut kring dem i praktiken. Detta medför också att 

mina möjligheter, för att fatta beslut som innebär ett etiskt handlande, kan öka.  
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Mötet med Agnes och Victor har också fått mig att ifrågasätta min roll som pedagog. Rollen 

som med hjälp av dem utvecklats, problematiserats och genom denna essä genomlysts och 

gjorts transparent. Barn som Agnes och Victor är kanske nödvändiga för att jag ska stanna 

upp och höja blicken från det uppenbara. Något som jag tror kommer att vara till stor hjälp i 

mitt fortsatta arbete som förskollärare. Inte bara med utagerande barn utan även alla de andra 

som är i behov av särskilt stöd.  

 

I den här essän har jag valt att lyfta fram två barn som fått min extra uppmärksamhet för att de 

skadar andra barn och därmed skapat svåra situationer för mig som pedagog. Med kritiska 

ögon kan detta anses vara problematiskt utifrån det faktum att det i samma barngrupper finns 

andra barn som också är i behov av extra stöd men som inte får detta på grund av att de inte 

drar till sig uppmärksamhet på samma tydliga sätt som Agnes och Victor. Det finns en 

uppenbar risk att jag som pedagog missar dessa barn för att jag är så fokuserad på att skapa en 

verksamhet som är ”skadefri”. Det etiska problemet i detta val kanske övervägs av att också, 

exempelvis, de inagerande barnen behöver pedagoger i sin närhet som har ett arbetssätt som 

bygger på lyhördhet och reflektion.  

 

När jag i den inledande texten beskriver hur jag i min tankegång upprepar meningen ”Inte ett 

bett till …” undrar jag så här i efterhand vem jag egentligen riktade mig till? Var det som en 

uppmaning till Agnes? Hade hon verkligen bitits om hon hade haft andra möjligheter? Eller 

var det som ett uppgivet konstaterande riktat mot mitt eget misslyckande att ligga steget före? 

Efter min ansats att belysa de två situationerna med Agnes och Victor är det för mig 

uppenbart att jag som pedagog har det fulla ansvaret för vad som händer i den verksamhet jag 

handlar i. Inte bara ett formellt, juridiskt ansvar, utan också ett etiskt och pedagogiskt ansvar.  

 

Den svenska förskolan är uppbyggd utifrån tanken om det kompetenta, utforskande barnet och 

vi har höga sociala krav på barn när de förväntas inordna sig i grupper om 12-20 andra 

individer. Att en viss andel barn inte fogar sig till denna norm är något jag som pedagog alltid 

behöver ha med i min bild av hur jag förväntar mig att en verksamhet ska formas. De 

specialpedagogiska inslagen kommer troligen att vara nödvändiga oavsett vilken grupp barn 

jag möter och jag har genom min uppsats lagt grunden för en beredskap kring vilka perspektiv 

jag som pedagog kan tänkas ställas inför i mötet med dessa barn. Men kan jag fortfarande 

kalla de specialpedagogiska insatserna för speciella när det troligen alltid kommer att finnas 

barn som omfattas av den speciella pedagogiken? Om pedagogiken istället tenderar att skapa 
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bättre förutsättningar för ett inkluderat lärande och ett normkritiskt perspektiv på vår 

verksamhet kanske specialpedagogiken blir överflödig, eller snarare, ett självklart inslag i den 

traditionella pedagogiken.    

 

Agnes och Victor får i min essä representera de utagerande barnen. Barnen som skapar 

problemen som får den traditionella pedagogiken att blekna och ställer etiska dilemman i 

förskolan på sin spets. När inkludering är en verklighet är också Agnes och Victor en del av 

denna verklighet och kräver att jag som pedagog har en beredskap för hur också de har en 

given plats i verksamheten. En beredskap som också innebär att de blir sedda och mötta 

bortom deras negativa beteende. 

 

Ett behov som jag vill lyfta fram är vikten av att bryta den tystnad kring etiska dilemman som 

jag upplever förekommer i arbetet på förskolan. I mitt arbete ställs jag dagligen inför 

situationer som innebär att jag förväntas ta ställning och handla kring olika värdefrågor, men 

jag anser att verktygen ofta saknas för att göra detta på medvetet och genomtänkt sätt. Genom 

mitt skrivande har jag betonat reflektionen och de handledda samtalen som ett sätt att skapa 

möjligheter att förändra detta. Jag är övertygad om att dessa samtal skulle kunna vara 

ovärderliga för alla yrkesverksamma pedagoger då vi är en grupp som i hög grad förväntas 

agera i enlighet med goda etiska principer. Jag ansvarar för andras barns omsorg och lärande 

vilket medför att många människors blickar riktas mot mig.  

 

I den inledande berättelsen kan mina känslor kring händelserna med Agnes och Victor 

beskrivas med ord som frustration, uppgivenhet och ensamhet. All min fokus låg på att, till 

nästan vilket pris som helst, begränsa deras utagerande beteende mot de andra barnen. Deras 

trygghet var såklart viktig för mig. ”Inte ett bett till”. Agnes och Victor blev sitt beteende och 

det var svårt för mig att höja blicken ovan detta. Mitt handlande var på många sätt begränsat 

till här och nu vilket också gav mig en känsla av att något inte riktigt kändes rätt. Vad är rätt, 

och vems rätt, är frågorna som ständigt fanns närvarande i mitt sinne.  

 

Under min skrivprocess upptäckte jag hur mångfacetterat ett, på ytan sett, vardagligt dilemma 

på förskolan kan te sig vilket också medfört att jag fortsättningsvis aldrig kommer att kunna 

blunda för den komplexitet som dessa dilemman innebär. Jag är dock övertygad om att detta 

kommer att hjälpa mig i mitt fortsatta yrkesverksamma liv och ge mig stöd i att se kritiskt 

men lösningsinriktat på de svåra situationer jag även i fortsättningen kommer att möta.  
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I min essä har jag inte gett ett svar på de inledande frågorna utan snarare lyft fram den 

komplexa verklighet som utspelar sig i den praktik jag befinner mig i. Jag har visat på 

perspektiv som dessa frågor kan diskuteras utifrån och hur de kan användas som verktyg för 

ett mer etiskt medvetet arbetssätt. Med ett kritiskt förhållningssätt till makt och hur den 

utövas, upplever jag att jag har synliggjort hur den påverkar mitt arbetssätt och det 

sammanhang kring makt jag också är en bidragande del av.   

 

Något jag i viss mån utelämnat i min essä är hur beroende jag är av att ha kollegor och ett 

arbetslag som jag kan dela mina upplevelser med. Förutom i mötet med de barn jag arbetar 

med så är det i reflektionen och relationen med mina kollegor jag växer i min yrkesmässiga 

och personliga roll. Utan deras perspektiv riskerar både jag och barnen att utelämnas till en 

enda individs blick.   
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