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Abstract  

 

My essay is based on three self-perceived events that reflect the reality that I meet in my daily life as a 

preschool teacher. The first two is about how a child excludes and even bully another child. I find it hard 

to be passive in these situations and do not know whether I have acted properly. The third and final 

situation concerns the bully's father who will cross to the preschool and requires that we should not let 

his daughter play with the child who is being bullied. When I want to schedule a meeting to sort out 

what has happened, he is not interested in it and it makes me frustrated. I based my dilemma to reflect 

on the concept of democracy, values, power, norm, peer culture, conflict and bullying. 

 

The method that I have chosen in my work is the essay writing where I have opportunities to reflect and 

examine my experience and my actions from different perspectives and gain new knowledge. The 

theoretical perspectives in my essay that inspired my are Rauni Karlsson, Ann Åberg, Hillevi Lenz 

Taguchi, Love Nordenmark, Maria Rorén, Ann-Marie Markström. William Corsaro, Annika Löfdahl, 

Arne Maltén, Margareta Carlander, Jesper Juul, Helle Jensen, San Olweus, Gabriella Ekelund and Anna 

Maria Dahlöf. My investigation will be based on three questions: What does it mean to work actively 

with value issues when a child is excluded? How can we respond to preschool children who deliberately 

excludes others? How do adults use their power and how are the children affected by the operation of 

this? How can teachers work with conflict management in the group of children? 

During the writing it has appeared new reflection areas that have given my dilemma other perspectives. 

This occurred, for example, when I assumed value issues and ultimately ended up in the bullying 

concept. To change the situation for the two children in the group has been the priority force in my 

writing but I do not know if they will play together in the future. I as an educator has received new 

knowledge so I can feel more secure about my behavior when I meet alienation in the children group. 

 

Keywords: Preschool, democracy, values, power, norm, peer culture, conflict management, bullying 
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Sammanfattning  

 

Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag 

som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag 

har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. Den tredje och sista 

situationen handlar om mobbarens pappa som kommer arg till förskolan och kräver att vi inte ska låta 

hans dotter leka med det barn som blir mobbat. När jag vill boka in ett möte för att reda ut vad som har 

hänt är han inte intresserad av det och det gör mig frustrerad. Jag kommer utifrån mitt dilemma att 

reflektera kring begreppet demokrati, värdegrund, makt, normen, kamratkulturer, konflikthantering och 

mobbning.  

 

Den metod som jag har valt i mitt arbete är essäskrivande där jag har möjligheten att reflektera och 

undersöka min erfarenhet och mitt handlande ur olika perspektiv och på så vis få ny kunskap.  

De teoretiska perspektiven i min essä har jag funnit bland annat hos Rauni Karlsson, Ann Åberg, Hillevi 

Lenz Taguchi, Love Nordenmark, Maria Rorén, Ann-Marie Markström. William Corsaro, Annika 

Löfdahl, Arne Maltén, Margareta Carlander, Jesper Juul, Helle Jensen, San Olweus, Gabriella Ekelund 

och Anna Maria Dahlöf. Alla inspirerande för mina undersökningar. Min undersökning kommer att utgå 

ifrån tre frågor: Vad innebär det att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor när ett barn exkluderas? Hur 

kan vi på förskolan bemöta barn som medvetet exkluderar andra? Hur använder vuxna sin makt och hur 

påverkas barnen och verksamheten av detta? Hur kan pedagoger arbeta med konflikthantering i 

barngruppen? 

Under skrivandets gång har det dykt upp nya reflektionsområden som har gett mitt dilemma andra 

perspektiv. Detta skedde till exempel när jag utgick ifrån värdegrundsfrågor och i slutändan hamnade i 

begreppet mobbning. Att förändra situationen för de två barnen i gruppen har varit drivkraften i mitt 

skrivande men jag vet inte om de kommer att leka tillsammans i framtiden. Jag som pedagog har fått ny 

kunskap så att jag kan känna mig säkrare i mitt handlande när jag möter utanförskap i barngruppen. 

 

Nyckelord: Förskola, demokrati, värdegrund, makt, normen, kamratkulturer, konflikthantering, 

mobbning 
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Berättelse 

Situation ett 

Det är tisdag eftermiddag, avdelningen är väldigt tyst, det är bara jag som är inne med fyra femåringar. 

Efter att ha suttit och tittat på dokumentationer och reflekterat utifrån dem har alla barn fått välja vad de 

vill göra. Tre av barnen har valt att leka i vår familjevrå och de andra två sitter bredvid mig och spelar 

Uno. Jag sitter vid vår dator och renskriver vad barnen precis suttit och reflekterat över. Jag ser ut över 

rummet och ser att Maria sitter på mattan och är ledsen. Hon gråter tyst och jag reser på mig för att höra 

vad som har hänt. Fast jag vet redan vad som har hänt, det händer ofta att Maria gråter och det är alltid 

Sara som är inblandad. Innan jag sätter mig tänker jag: Vad har Sara gjort den här gången? Att det alltid 

ska vara Sara, jag förstår inte.  

 

Jag sätter mig bredvid Maria och frågar: ”Hur är det med dig Maria? Har det hänt något? Varför är du 

ledsen? Hon tittar upp med stora tårar på kinderna och säger: ”Sara vill inte att jag ska vara med och leka 

med dem. Hon säger att om jag är med får jag vara lillasyster eller pappa. Och jag vill vara storasyster 

som Nina. Jag vill inte vara lillasyster eller pappa.” Jag tittar ut över rummet och ser hur Sara står och 

himlar med ögonen och säger högt: ”Att du alltid ska gråta varje gång du inte får som du vill Maria.” Kan 

du inte spela Uno med pojkarna istället? ”Det blir roligare för oss om du inte är med.” Maria börjar gråta 

hysteriskt och jag kramar henne, men vet inte riktigt hur jag ska hantera det hela. Jag har blandade känslor 

inom mig. Jag säger: ”Men Sara titta nu, Maria är ledsen och gråter. Kan inte du för en gångs skull låta 

Maria bestämma själv vad hon vill vara i leken.” Den tredje i leken är Elsa, hon har suttit tyst i bakgrunden 

och lyfter nu försiktigt blicken och säger: ”Sara, jag sa ju till dig att alla kan vara vad de vill i leken och 

att Maria kunde vara storasyster och att jag kunde vara pappa. Jag bryr mig ju inte.” Maria har slutat gråta. 

Jag frågar: ”Sara kan du vara snäll och komma hit så att du kan prata med Maria. Du har gjort henne 

ledsen och jag vill att du ska prata med Maria så att ni kan lösa det här.” Jag hör hur jag låter arg i rösten 

och det var inte alls så jag ville låta men jag kan inte hjälpa det. Sara kommer fram och tar Maria i handen 

och säger: ”Du kan väl vara storasyster då. Elsa kan vara lillasyster. Kom nu och lek, tiden går snabbt och 

vi måste snart städa för att gå ut.” Maria ställer sig upp och går glatt efter Sara. Jag säger högt: ”Tack Elsa 

för att du gav din roll till Maria så att hon inte behöver vara ledsen längre.” ”Alla ska ju vara med, svarar 

Elsa tillbaka.” Sara ger Maria en klänning och Maria sätter glatt på sig den.  

 

Jag går tillbaka till rummet för att hämta min dator. Jag bedömer att jag måste förflytta mig till det rum 

där Sara, Maria och Elsa leker för att övervaka leken på nära håll. Jag säger till barnen att jag ska flytta 

mig till det andra rummet för att batterierna på datorn håller på att ta slut men att de ska ropa på mig om 



  Fernanda Calace Cardeo 

5 

 

de behöver hjälp med Uno spelet. Jag går till skrivhörnan och ställer ner min dator. Jag försöker renskriva 

dokumentationen men kan inte koncentrera mig. Nu hör jag Sara säga till Maria: ”Nu är du storasyster så 

nu måste du gå till skolan.” Maria går glatt till skolan. Jag tänker, hoppas att de fortsätter att leka så här 

bra, men jag måste försöka nå Sara på något sätt. Hon kan inte fortsätta på det här viset men jag vet inte 

vad jag ska göra eller säga. Hur ska jag visa Sara att det hon gör mot Maria är oacceptabelt?  

 

Situation två 

 

Det är tisdag förmiddag, solen skiner och det är varmt ute. Jag och min kollega står på förskolans gård 

och försöker samla in alla femåringar. Vi ska till skogen och idag är första gången som vi ska äta i skogen 

så vi har matsäck med oss. Jag ropar att röda gruppen ska samlas och så får alla en gul väst på sig. Alla 

kommer fram och får varsin väst. Idag har jag ritat siffror på deras västar och de ska få i uppdrag att dela 

sig i udda och jämn tal för att sedan hålla en kompis i handen utifrån uppdraget. Jag börjar med jämnt tal, 

vem har två och vem har fyra, ni ska hålla varandra i hand och så vidare. Helt plötsligt inser jag att Sara 

har tio och Maria har tolv och jag vet att det kommer att hända något för Sara står redan och tittar surt på 

mig. När jag säger att tio och tolv ska hålla varandra i handen säger Sara högt: ”Nu är jag tvungen att hålla 

handen med Maria. Jag vill inte hålla hennes hand.” Jag tittar på Sara och återigen vet jag inte riktigt hur 

jag ska hantera situationen. Jag vänder mig till min kollega och ber denna att ta över västutdelning. Sedan 

går jag fram till Sara och frågar om hon kan hjälpa mig att hämta maten i köket.  

 

Hon går bakom mig och jag vet fortfarande inte vad jag ska säga. Vi går in i köket och medan vi packar 

frukt i ryggsäcken säger jag till Sara. ”De kommentarer som du ger till Maria gör att hon blir ledsen. Hon 

är ny här hos oss och jag skulle vilja att du hjälper mig med henne. Hon behöver träffa nya kompisar. 

Kommer du ihåg förra året när du började här? Du hade inga kompisar och ingen ville leka med dig. Maria 

är i samma situation som du var förra året.” Sara tittar på ett sätt som jag uppfattar som surt upp på mig 

och säger: ”Men det var ingen som hjälpte mig då. Jag fick göra kompisar själv.” ”Men Sara, jag var inte 

på den här avdelningen förra året och nu är jag det och jag vill att du ska hjälpa mig med Maria.” Sara 

tittar lite missnöjt och säger: ”Ok fröken jag lovar, kan jag gå ut nu?” Vi går ut tillsammans och jag hoppas 

att jag har nått fram till Sara. Sara går några steg före mig och jag ser att hela gruppen är samlad och redo 

för skogen. Jag ser att Maria tittar nervöst på mig och Sara när vi kommer ut på gården. Sara går fram till 

Maria och tar henne i handen. Maria strålar av lycka.  
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Gruppen går genom grindarna och vi går i led två och två med en pedagog längst fram och jag går sist av 

alla. Maria och Sara går några steg före mig och deras kroppsspråk är stelt men de går hand i hand som 

jag sa till dem. De säger inte mycket till varandra så jag börjar prata med dem om vad vi ska göra när vi 

kommer fram till skogen. Maria frågar vad det blir för mat och vi börjar prata om vilka maträtter som är 

våra favoriter. Sara säger ingenting på hela promenaden och så fort vi kommer till skogen släpper hon 

Marias hand. Hon går fort upp för berget och in i skogen utan att vända sig om. Jag utför aktiviteten som 

planerat och sedan är det fri lek i skogen.  

 

Alla får gruppera sig som de vill. Barnen börjat glatt leka med pinnar och kottar. Jag håller mig nära Maria 

för att jag märker att jag inte har kontroll över situationen. Tidigare samtal med Sara har hjälp ett tag för 

att sedan bli som vanligt igen. Maria går fram till de andra tjejerna som har samlats under ett träd. Jag tar 

fram kameran och börjar ta bilder på en snigel som barnen har hittat. Bakom mig ställer sig Sara och säger 

till Maria: ”Jag har kalas hemma hos mig på lördag och jag har inte bjudit dig för att jag vill inte att du 

ska komma hem till mig. Jag vill inte att du ska leka med mina leksaker.” Jag vänder mig om och utan att 

vänta på ett svar från Maria säger jag argt till Sara att det är förbjudet att prata om kalas på förskolan. Jag 

fortsätter: ”Nu när du har gjort det får du inte leka fritt i skogen utan ska vara hos mig hela tiden.” Sara 

böjer ner sitt huvud och säger: ”Förlåt fröken det var inte meningen”. Jag svarar: ”det var nog visst mening, 

Sara.” Jag känner att jag är arg och frustrerad över situationen och mest av allt är missnöjd med min egen 

prestation. Jag ber Sara att följa med mig för att duka fram saker som vi behöver till maten. Jag ser över 

axeln hur Maria börjar leka med Elsa och Kalle och jag uppfattas att hon tack och lov inte är ledsen.  

 

Situation tre 

 

Det är onsdag morgon och jag står i tamburen och välkomnar barn och föräldrar in till vår pedagogiska 

frukost. Det är den enda dagen som jag börjar tidigt och därmed hinner träffa nästan alla föräldrar. Jag 

står och pratar med Sebbes mamma när Saras pappa kommer in. Han säger med en arg röst att han vill 

prata med mig. Sebbes mamma ser lite nervös ut och går in och lämnar över Sebbe till min andra kollega 

som redan sitter med några barn som äter sin frukost. Jag säger att just nu är jag och min kollega ensamma 

men om han väntar en minut så kommer en annan kollega som kan ta min plats i tamburen. Han säger att 

han har bråttom och vill bara säga att Sara inte ska leka med Maria. ”Igår var Sara ledsen när hon kom 

hem och hon säger att du tvingar henne att leka med Maria och att hon inte vill.” Jag avvisar honom med 

att så inte är fallet och att jag skulle vilja att han pratar med mig ensam och inte nu i tamburen. Jag föreslår 

att jag kan ringa honom så vi kan boka ett möte så vi kan prata igenom den här saken. Han säger att han 
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har bråttom och att det enda han vill höra är att jag ska göra det han säger, att inte låta Maria leka med 

Sara.  

 

Jag tittar ner på Sara och hon tittar nervöst ner i golvet. Jag tittar upp på pappan och säger att vi inte kan 

lova något sådant och att här ska alla leka tillsammans. Jag ber honom återigen att snällt vänta så att vi 

kan sitta i lugn och ro och prata. Han höjer rösten och säger att, nu gör du som jag säger annars ska jag 

ringa din chef. Han vänder sig till Sara och säger åt henne att gå in och kom ihåg ingen kan tvinga dig att 

leka med någon du inte vill. Han vänder sig om och går. Där står jag kvar med röda kinder, arg och 

återigen frustrerad. Jag måste ringa den här pappan så fort jag bara kan och sedan måste jag prata med 

min chef om händelsen. Det här gick helt fel. Jag tittar ner och upptäcker att Sara står kvar på samma 

ställe som pappan lämnade henne på. Hon är ledsen och säger: ”Förlåt mig fröken, jag vill inte att min 

pappa ska vara arg på dig men jag vill inte leka med Maria.” Jag vet inte vad jag ska säga så jag ber henne 

att gå in för att äta sin frukost och att vi pratar om det här senare. Jag behöver tid att tänka på hur jag ska 

hantera den här situationen. Jag vet att jag inte ska tvinga Sara att leka med Maria men jag vill inte att 

Maria ska vara ledsen och jag vill inte att Sara ska bestämma över Maria. 

 

Sammanfattning av dilemma  

 

De två första situationerna som jag beskriver ovan handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar 

ett annat barn. Den ständiga exkluderingen av Maria från leken eller samtalet verkar ha skapats av Sara 

genom hennes agerande. Jag har svårt att vara passiv i de två första situationerna, men vet inte om jag har 

agerat rätt. Jag tror att det är viktigt att jag med ord och handling visar att det som Sara gör eller säger inte 

är accepterat. Jag upplever dock att jag inte har tillräckligt med kunskap för att förändra situationen för 

varken Maria eller Sara. Jag märker hur osäker jag blir i situationer där mobbning och utanförskap 

förekommer. Jag kan inte tvinga det ena barnet att leka med det andra, men som pedagog bör jag ha 

nolltolerans mot mobbning och utanförskap.  

 

Den tredje och sista situationen handlar om Saras pappa som kommer arg till förskolan och kräver att vi 

inte ska låta Sara leka med Maria. Saras förälder har inte fått hela bilden av situationen, men kräver ändå 

att vi ska lyssna på Sara. När jag vill boka ett möte för att reda ut vad som har hänt är han inte intresserad 

av det och detta gör mig frustrerad. Egentligen hittar jag ingen lösning i och med att jag inte har den 

kunskap som krävs för att nå den här föräldern. Samverkan med föräldrar är viktig för mig och jag har 

alltid försökt att ha ett bra samarbete med föräldrar och hemmet. 
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Syfte 

 

Syftet med denna essä är att undersöka och reflektera kring problemen jag beskrivit i mitt dilemma. Mitt 

dilemma är att jag har Sara som utesluter Maria ifrån leken och att jag vet att jag inte ska tvinga Sara att 

leka med Maria. Men jag vill heller inte att Sara ska bestämma över Maria. Detta får mig att vilja reflektera 

kring vad förskolans värdegrund står för när det gäller barn som blir exkluderade. Inflytande och 

demokrati är även de en stor del i förskolans läroplan men vilken betydelse har de i mitt vardagsarbete? 

Förskolans läroplan är full av begrepp som demokrati, inflytande, allas lika värde, samverkan och 

delaktighet. Individens frihet och integritet och alla människors lika värde är några av de ledord som 

verksamheten ska vila på. Ur ett demokratiskt perspektiv har båda rätt att välja fritt vem dem vill leka 

med men situationen blir att Maria inte får välja fritt för att Sara hindrar henne. Vem ska jag lyssna på? 

Vuxna ska vara förebilder för barnen och vårt förhållningssätt är viktigt i det arbete som handlar om att 

barnen lär sig genom oss vuxna. Värdegrundsdelen är en stor del av förskolans läroplan, som är att alla 

har lika rätt att få vara hur de vill utan att bli kränkta. Jag anser att jag tydligt med mitt agerande i de olika 

situationerna visar hur man ska behandla varandra, men upplever att jag inte har tillräckligt med kunskap 

för att arbeta mot nolltolerans. Vad är det som gör att det ändå sker kränkningar och utanförskap? Jag vill 

inte kränka Sara men jag anser att jag gör det när jag straffar henne och inte låter henne vara med i leken 

i skogen. Detta får mig att titta på dilemmat utifrån begreppet makt för att se hur jag som pedagog möjligen  

använder mig av den i min barngrupp.  

 

I dilemmat har jag även Saras arga pappa som kommer till mig och hela den situationen med hur jag ska 

möta den här arga pappan. Förskolan ska även ha ett bra samarbete med hemmet. En av förskolans skrivna 

uppdrag är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Det 

är svårt att hitta en balans för det i situationen som den med Saras pappa. Hur kan jag introducera den här 

pappan i vår verksamhet och läroplanen utan att jag bara talar om för föräldern att hans barn gjort 

någonting som inte är rätt? På något sätt måste jag som pedagog våga lyfta dessa svåra frågor med en 

förälder så att vi kan samarbeta kring barnet. Vi ska hjälpa föräldrar med barnens fostran men då måste 

jag lära mig hur jag kan kommunicera bättre med föräldrar som Saras pappa. Jag kommer även att 

undersöka hur och varför förskolans värdegrund eventuellt krockar med hemmets.  

 

Jag ska också utifrån ett normkritiskt perspektiv reflektera kring mitt dilemma för att se vilka normer som 

eventuellt styr vår verksamhet. Jag fortsätter min undersökning med att titta på mitt dilemma utifrån 

kamratkulturer för att upptäcka vilka attityder och värden som kommer till utryck i leken. Sedan väljer 

jag att reflektera utifrån konflikthantering för att lära mig ett nytt sätt att lösa konflikter på och jag avslutar 
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med mobbning perspektivet för att undersöka om det har skett mobbning mellan dessa två barnen.  

 

Mitt slutliga mål med essän är att jag förhoppningsvis ska hitta en lösning på mitt dilemma men jag vill 

också få en bredare kunskap över att arbeta för att motverka utanförskap och kränkningar. Jag vill också 

få en bredare kunskap om varför jag handlar som jag gör i situationer men även hur andra aktörer handlar. 

 

Mina frågeställningar: 

 

 

 Vad innebär det att arbeta aktivt med värdegrundsfrågor när barn exkluderas? 

 Hur kan vi på förskolan bemöta barn som medvetet exkluderar andra?  

 Hur använder vuxna sin makt och hur påverkas barnen och verksamheten av detta?  

 Hur kan pedagoger arbeta med konflikthantering i barngruppen? 

 

Metod 

 

Som metod i min undersökning har jag valt att skriva i essäform och det innebär att utgå från någon 

situation som man själv har upplevt. I situationen finns ett dilemma som det inte finns ett givet svar på 

och därmed vet man inte hur man ska hantera det på bästa sätt. Jo Bech-Karlsen, journalist och författare, 

beskriver essäskrivande som personligt och de som läser essän får ta del av författarens upplevelse, tankar 

och reflektion (Bech-Karlsen 1999, s. 45-47). I min uppsats för jag ett samtal med mig själv och jag 

reflekterar mina egna upplevda situationer med hjälp av olika vetenskapliga texter och teorier. Maria 

Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, lyfter upp att uppsatser som är essäbaserade bygger 

på kunskap som man har fått genom erfarenheter som inte går att reducera till en generaliserad modell i 

och med att den är personlig i ett specifikt sammanhang (Hammarén 2005, s.23-24). Jag tolkar detta som 

att min essä i sig är unik på grund av att den utgår från det jag har varit med om, det vill säga utifrån min 

erfarenhet. Det är jag och min reflektion som för den här uppsatsen framåt.  

 

Jo Bech-Karlsen lyfter också att en essä är öppen och sökande, sinnlig och reflekterande och att den knyter 

samman berättande och reflektion (Bech- Karlsen 1999, s. 45). Maria Hammaren beskriver vikten av att 

plocka fram sin berättelse och läsa upp den för någon som lyssnar. Man tvingas att lyssna på sin berättelse 

med andras ögon (Hammarén 2005, s.23). Jag tvingas att se dilemmat utifrån olika perspektiv med hjälp 

av min skrivgrupps kommentarer kring de olika situationerna. Gruppens feedback blir viktig för mig för 
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att den tvingar mig att se mitt dilemma utifrån olika perspektiv och det hjälper mig framåt i skrivprocessen. 

På sätt tvingas jag att reflektera kring mitt eget agerande men även över hur andra agerar och talar. Lotte 

Alsterdal, docent i den praktiska kunskapens teori och arbetslivsforskare med inriktning på praktisk 

kunskap, skildrar essäarbetet som ett processkrivande där man undersöker, skriver och läser upp texten 

under skrivseminarier med andra studenter och lärare. Texterna läser och diskuteras av många, man tar 

upp relevansen i texten samt hur texten kan ledas vidare och utvecklas. Texterna går då igenom en sorts 

kvalitetskontroll (Asterdal 2014, s.49-60).  

 

Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz, båda filosofer vid Centrum för praktisk kunskap 

beskriver i ”Tänkandets gryning” att när personer som har yrkeserfarenhet aktivt reflekterar kring sin 

erfarenhet och kunskap samtidigt medvetandegör de sin praktiska kunskap. Den processen som sker gör 

att det man inte är medveten om kan formuleras i ord (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011,s.98-99). 

Jag tolkar detta som att när jag reflekterar kring min praktiska erfarenhet kommer jag att synliggöra den 

kunskap som jag inte tidigare har kunnat formulera vilket kan innebära att jag växer i min framtida 

yrkesroll.  

 

Jag har valt att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt som innebär att jag förklarar, tolkar och 

översätter de olika situationerna som jag har varit med om. Ulf Brinkkjaer och Marianne Høyen, beskriver 

att ordet hermeneutik betyder just förklara, tolka och översätta. Hermeneutisk som metod är att man tolkar 

vad det är som meningsfullt i till exempel en text (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 73- 74). Jag tolkar detta 

som att när jag använder mig av hermeneutisk metod hjälper den mig att söka nya svar kring mitt dilemma. 

När jag tar ett steg åt sidan och betraktar andra aktörer och mig själv i en berättelse kommer jag 

förhoppningsvis att upptäcka nya svar. Jag tolkar också min text med hjälp av olika teorier. Ulf Brinkkjaer 

och Marianne Høyen beskriver ”den hermeneutiska cirkeln” som betyder att man väver samma helhet i 

en berättelse med de olika delarna genom tolkning av dessa (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 75). Genom att 

jag reflekterar över hur jag och de andra aktörerna gör blir det lättare för mig att synliggöra vad som 

egentligen händer när människor möts i, till exempel en i konflikt. Min praktiska kunskap är i fokus 

eftersom jag upplever att den inte räcker till för att lösa de olika dilemman som jag möter i dessa 

situationer.  
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Teoretisk ansats 

 

Ett viktigt material i min undersökning är förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) och dess begrepp som 

demokrati, värdegrunden, makt och ansvar och normer. När det gäller demokratibegreppen kommer jag 

att reflektera med hjälp av forskare som förskollärare och pedagogen Rauni Karlsson. Jag kommer också 

använda mig mycket av en förskollärare som är pedagogista Ann Åberg, och professor i pedagogik och 

barn- och ungdomsvetenskap Hillevi Lenz Taguchi, i min reflektion kring demokrati, värdegrunden och 

makt och ansvar.  

 

Jag kommer att reflektera kring norm begreppet utifrån antropologen Love Nordenmark och magister i 

pedagogik Maria Rosén och deras beskrivning av normen. Jag kommer även att inta ett normkritiskt 

perspektiv med hjälp av lektor i pedagogik Ann- Marie Markström, där jag kommer att se vilka normer 

som eventuellt styr min verksamhet. Vidare kommer jag att reflektera mitt dilemma utifrån sociologen 

William Corsaro och forskare i pedagogiken Annika Löfdahls begrepp kamratkulturer. 

 

Sedan kommer jag att reflektera kring konflikthantering med bland annat hjälp av lektor i pedagogik Arne 

Maltén, forskare i konflikter och konflyktbearbetning Margareta Carlander, och familjeterapeuten Jesper 

Juul, samt av psykologen Helle Jensen, för att se om jag kan se ett mönster i de konflikter som uppstår till 

följd av att ett barn mobbar ett annat. 

 

Avslutningsvis kommer jag att undersöka begreppet mobbning med hjälp av professor i psykologi Dan 

Olweus, och samhällsjournalist Gabriella Ekelund och journalisten Anna Maria Dahlöf.  

 

Etiska övervägande. 

 

Samtliga namn och i visa fall kön är fingerade för att anonymisera de berörda personerna. Jag har valt 

också att inte exakt beskriva det som hänt i de olika situationerna för att de inblandade inte ska kännas 

igen men själva huvudsyftet och kärnan finns kvar i varje situation.  
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Förskolan vilar på demokratins grund 
 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan 

syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på (Lpfö 98 rev.2010, s. 4).  

 

Det här citatet är det första som jag möter när jag läser förskolans läroplan och det står tydligt att förskolans 

verksamhet ska bygga på demokratiska värderingar om människors lika värde och rättigheter. När jag slår 

upp demokrati i Nationalencyklopedin definieras begreppet om folkstyre, men även om mångfald (NE 

2015). Men vad innebär demokrati i förskolan? Rauni Karlsson, förskollärare och lektor i pedagogik, 

lyfter svårigheterna med att tolka begreppet demokrati på förskolan. Hon menar att demokrati i förskolan 

handlar om hur barnen erövrar inflytande i verksamheteten samt att förskolläraren ska skapa 

förutsättningar för demokratiska processer med utgångspunkten från en ”levd demokrati”. En av de saker 

som förskollärare måste göra, enligt Karlsson, är att utgå från vad barnen kan och börja där för att hjälpa 

dem att utvecklas (Karlsson 2014, s. 22-23). När jag läser om demokrati uppfattar jag att det viktigaste 

för barnen på den här nivån är att förstå att deras ord betyder något för mig som pedagog. Att jag som 

pedagog måste vara lyhörd för vad barnen vill och sedan skapa en verksamhet med det som utgångspunkt. 

Jag anser att jag har skapat en sådan miljö i min barngrupp, men ändå sker konflikter som gör att jag ser 

att vissa barns röst inte hörs och räknas.  

 

Ann Åberg, förskollärare som är pedagogista och Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik och barn- 

och ungdomsvetenskap, beskriver i Lyssnandets pedagogik att det är viktigt att skapa en förskola som 

bygger på demokratiska förhållningssätt. För att skapa denna förskola måste pedagogerna lyssna och vara 

lyhörda på vad barnen vill. Som pedagog måste man ha ett medvetande när det gäller att lyssna in på vad 

barnen tänker och gör i vardagen. Genom att ha ett lyssnade förhållningsätt får pedagogen syn på barnens 

tankar och idéer och dessa kan man som pedagog ta tillvara i demokratiskarbetet (Åberg och Lenz Taguchi 

2007, s.65). Jag anser att jag är lyhörd när det gäller vad Maria säger till mig men mindre lyhörd när det 

gäller vad Sara säger. Hennes ord skapar osäkerhet hos mig för att jag inte vill att hon inte ska uttrycka 

öppet hur hon känner. Jag vill lära henne att hennes åsikter är viktiga för att det är en del i ett demokratiskt 

samhälle, att öppet kunna säga vad man tycker och tänker. Men Sara måste också lära sig att respektera 

andra människor och deras känslor och jag är osäker på att det blir mitt budskap när jag reflekterar kring 

hur jag handlade. Genom att inte lyssna in vad som är orsaken till att Sara inte vill leka med Maria visar 
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jag att jag inte är öppen för en dialog. Jag inser nu att jag avbröt Sara när hon försökte prata öppet om hur 

hon känner sig. Jag är inte lyhörd i mitt handlande och jag inser att jag bara avbryter henne genom att säga 

att jag inte arbetade där då. Hon ville att jag skulle lyssna och jag anser att jag inte var mogen för att höra 

vad hon hade att säga. 

 

”Demokrati är ingenting vi kan lära barnen, demokrati är något vi lever och bygger tillsammans i en 

ständigt pågående process” (Åberg & Lenz Taguchi 2007, s.64). Om demokrati är något vi pedagoger inte 

kan lära ut till barn är då mina reflektioner i vardagen tillsammans med barnen viktiga. Det är processer 

av reflektion kring mitt och barnens förhållningssätt som synliggör demokrati och delaktighet i praktiken. 

Jag kanske kunde sätta mig tillsammans med Sara och Maria och prata med dem kring hur båda känner 

sig och lyssna in utan att direkt uttrycka mina egna värderingar. Kanske kan vi hitta något gemensamt 

intresse som kan hjälpa Maria att komma in i gruppen.  

 

När jag börjar reflektera kring hur jag hanterade situationen med pappan utifrån ett professionellt 

perspektiv, märker jag hur arg jag blir på vad pappan säger och hur han behandlade mig. Jag kanske dömer 

den här pappan allt för snabbt och känslan av att inte ha tillräckligt med kunskap gör mig mer privat i 

mina känslor. Jag förstår nu att han talar utifrån det som Sara har berättat för honom och agerar utifrån en 

förälders perspektiv. Hans barn går före allt annat och jag anser att det är hans rättighet som förälder att 

prata fritt om vad han anser är rätt för hans barn men han skulle kunna välja ett mer lämpligt tillfälle. 

Pedagogen Eva Johansson, lyfter fram att barn ofta tar hjälp av auktoriteter, det vill säga vuxna, till att 

förstärka rätten till sina egna tolkningar (Johansson 2008, s.49). Det är kanske vad som har hänt i 

situationen när Sara tar hjälp av sin pappa för att förmedla sin egen tolkning av situationen med Maria. 

Men å andra sidan demokrati är också ansvar och har inte han ett ansvar att lyssna på mig också?  

 

Återigen inser jag hur lite jag har lyssnat på Sara och hennes känslor samtidigt som jag måste vara lyhörd 

för vad Maria går igenom. Det är inte rätt att bli behandlad så här, hennes tillvaro blir inte fri när hon 

medvetet inte släpps in i gemenskapen av Sara. Maria får inte säga vad hon vill eller göra vad hon vill på 

grund av att Sara inte tillåter det. Maria blir istället passiv, vet inte riktigt vad hon ska göra i situationen 

och det hon gör är att gå därifrån och gråta. Vilka redskap kan jag ge Maria så att hon kan stå på sig och 

lär sig att hon har rätt att få vara med om hon vill? Det är en svår fråga att få svar på, men på något sätt 

måste jag kunna hjälpa henne i den situation som hon befinner sig i.  

 

Rauni Karlsson, förskollärare och lektor i pedagogik, lyfter fram hur viktig det är med observationen av 

barnens sampel med varandra. Vuxna ska inte ta för givet hur barnen tänker utan att ha sett och hört på 
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barnen i olika situationer (Karlsson 2014, s. 113). I de situationer som jag beskriver i berättelsen inser jag 

att jag tar för givet hur Sara tänker och jag dömer henne innan jag ens har hunnit bilda mig en uppfattning 

av hela situationen. Min utgångspunkt i situationen är att Sara gör fel. Jag har egentligen inte stor vetskap 

om vad som har hänt då jag aldrig har suttit och observerat vad som sker innan konflikten uppstår mellan 

de här två barnen. Jag undrar hur lyhörd jag är i mitt agerande i och med att jag inte lyssnat på båda parter 

med samma uppmärksamhet. Är jag mer lyhörd och opartiskt när jag ser att barnen gör det ”rätta”? Jag är 

nog mer lyhörd när jag möter barn som har samma uppfattning som mig om vad som är rätt eller fel sätt 

att behandla andra på. Här känner jag att det är ett utvecklingsområde hos mig som pedagog, att lära mig 

att vara lyhörd och öppna för dialog även när jag möter barn och vuxna som inte tycker som jag och 

framför allt inte döma barnen eller människor på en gång utan lyssna in på båda sidor i en konflikt. Men 

jag undrar då, vilken barnsyn har jag?  

 

”Vi har alla en barnsyn, medveten eller en omedveten. Hur det än är med medvetenheten om vilken 

barnsyn jag har kommer mitt sätt att styra hur jag förhåller mig till barnen” (Åberg & Lenz Taguchi 2007, 

s. 59). Min barnsyn har jag haft möjlighet att reflekterar kring under förskollärarutbildning, men det är 

lika svårt varje gång på grund av att den förändras med att jag lär mig nya saker. Jag har en barnsyn som 

ser barn som kompetenta, intelligenta individer som både kan själv och är nyfikna att vilja lära sig nya 

saker. Men ändå, med den barnsyn som jag trodde speglade mitt förhållningssätt gör möjligen att jag går 

för fort fram och dömer Sara och hennes agerande. Jag vill även tro att Maria kan klara av situationen 

själv men låter henne till exempel inte i skogen säga ifrån till Sara. Jag väntar aldrig in den kompetenta 

Maria för att se hur hon skulle lösa situationen. Istället tar jag bort Sara ifrån situationen utan att öppna 

för dialog och tillåter inte att barnen diskuterar och själva kommer fram till hur de vill lösa situationen 

eller om de eventuellt hade velat använda mig som stöd i samtalet. Jag anser att det är viktigt att barnen  

själva lär sig att komma på hur man ska lösa en konflikt så att de blir reflekterande individer i framtiden. 

Återigen inser jag vikten av att reflektera mera tillsammans med barngruppen, att ge dem olika redskap 

att själva lösa konflikter med utan att behöva en vuxen som löser konflikten åt dem. 

Värdegrunden 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg 

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

lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 
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konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Lpfö 98 

rev.2010, s. 4). 

 

Jag anser att det här stycket är ett av de viktigaste i hela läroplanen, men vad innebär det egentligen? 

Maria Rosén, magister i pedagogik, belyser att begreppet värdegrunden infördes i den nya läroplanen för 

skolan 1994 och 1998 för förskolan som då fick sin första läroplan. Värdegrundens huvudsyfte är att värna 

om allas lika värde (Rosén 2010, s. 61). Jag tolkar detta som att det är min uppgift som pedagog att barnen 

lär sig att alla är lika värda och att lära dem att ta hänsyn till andra människor. Det innebär även att jag 

som pedagog måste hålla värdegrundsarbetet levande hela tiden i verksamheten och inte bara när jag ser 

något problem eller en konflikt i barngruppen. I stora drag handlar värdegrundsarbete om hur jag bemöter 

barn och vilket förhållningssätt jag använder. Men även hur jag visar vad som är rätt eller fel genom mitt 

agerande och hur jag hanterar olika situationer som händer i verksamheten. Jag visar barnen vägen genom 

att vara en bra förebild, någon som de kan se upp till och lita på.  

 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi är pedagogens roll att ingripa eller inte i en situation utan snarare hur och 

när man ska ingripa. Barns delaktighet handlar inte om att vuxna lämnar över ansvaret till barnen och låter 

alla barn göra som de vill eftersom det finns gränser (Åberg & Lenz Taguchi 2007 s. 65-66). Detta har 

hjälpt mig att förstå att det finns regler som barn på förskolan måste följa och en av dem är till exempel 

att inte slå någon annan eller göra illa varandra. Jag var tvungen att ingripa när Sara uteslöt Maria i leken 

på grund av att jag anser att det markerar att alla är lika värda och att ingen ska behöva vara rädd för någon 

annan.  

 

Jag anser nu att det är mitt uppdrag som pedagog att skapa en avdelning som bygger på demokrati, 

delaktighet och inflytande. Det handlar inte om att låta barnen göra som de vill, utan att ge barnen utrymme 

att tänka fritt och det viktigaste av allt att lära barnen att respektera allas olika åsikter. Jag tycker även att 

jag måste respektera det som Sara säger till mig när det gäller att inte vilja leka med Maria. Jag tycker inte 

att problemet är att Sara inte vill leka med Maria. Utan att det snarare ligger i hur Sara har lärt sig att nya 

barn måste gå igenom någon sort utanförskap innan man släpps in i leken. Sara har upplevt att vara det 

nya barnet och har säkert själv upplevt utanförskap och det är det som jag måste reflektera kring 

tillsammans med Sara för att få henne att bearbeta vad hon har varit med om. Ändå inser jag att det inte 

är acceptabelt för Maria att känna utanförskap och där måste jag som pedagog komma in och stötta Maria. 

Det är mitt uppdrag som pedagog att stötta barn som far illa. Jag bedömer att jag måste hjälpa Sara, men 

att det i båda situationerna är det Maria som behöver mest stöd.  
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Pedagogen Eva Johansson lyfter fram vilken viktig roll pedagoger har för barnens lärande av värden. Men 

hon vill även lyfta fram att det inte finns några enkla svar eller etiska lösningar som gäller i alla situationer. 

Eftersom etik, enligt henne, består av olika värden som många gånger står i konflikt med varandra 

(Johansson 2008, s.15). När jag försöker prata med Sara om Maria i köket så vill jag att Sara ska reflektera 

över hur hennes beteende påverkar Maria. Jag vill få Sara att reflektera över vad som är rätt eller fel i 

hennes handlande. Jag försöker att ha ett etiskt förhållningssätt där jag vill få Sara att tänka till men jag 

misslyckas då jag tror att jag inte når ut till henne. Jag kan tolka detta som att Sara agerar utifrån sin egen 

erfarenhet och att hon kränker Maria omedvetet för att det är så hon har lärt sig, att det är det som krävs 

för att komma in i en barngrupp och få kompisar. Det var kanske så här det gick till när Sara var ny och 

försökte skaffa nya kompisar. Sara anser möjligen att hon inte gör något fel på grund av det hon har fått 

erfara förut.  

 

Mitt uppdrag som pedagog är att stå på den svagas sida men jag inser att det är både Maria och Sara som 

är utsatta. Maria blir kränkt av Sara, men Sara mår också dåligt. Sara har lärt sig att behandla nya barn på 

det här sättet och jag tror inte att någon pedagog har pratat med henne om detta tidigare. Sara hade ingen 

pedagogs stöd när hon började hos oss och det gjorde att hon fick skaffa vänner själv. Hon fick ingen 

riktig chans att knyta an till en pedagog så att hon kunde prata om någon inte ville leka med henne. Jag 

känner mig skyldig för att jag inte har uppmärksammat den här saken tidigare och samtalat med henne 

angående hur man ska vara en bra kompis eller vad det innebär för henne att vara en bra kompis 

 

En annan aspekt är hur jag ska förklara förskolans värdegrund för Saras pappa utan att gå för hårt fram 

och att han känner sig kritiserad av mig. Jag vill ha ett möte där han och jag kan sitta och diskutera där 

min ståndpunkt är att här på förskolan är alla lika värda, Sara inte måste leka med Maria men barn måste 

lära sig att respektera varandra utan att kränka varandra. Men vad gör man när förskolans värdegrund 

krockar med hemmets och med den bild som föräldern har av sitt barn. Familjeterapeuten Jesper Juul och 

psykologen Helle Jensen skriver:  

 

Föräldrar har givetvis en unik kännedom om sitt barn, som de professionella gör klokt i att utvidga 

och dra nytta av, men föräldrar är också ”blinda på ena ögat” när de ser på sitt barn. En del föräldrar 

romantisera barnets personlighet och beteende och andra är så upptagna av problemet att de förbiser 

de kvaliteter som är uppenbara för andra. Precis detsamma gäller yrkesfolk(Juul och Jensen 2012, 

s.173. 

Hela situationen utifrån Saras föräldrar kan jag ana att de eventuellt är ”blinda på ena ögat” i och med att 
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de vill se Sara som den som blir tvingad att leka med Maria. Föräldrarna har kanske ingen aning om hur 

Sara utesluter Maria i till exempel i leken. Jag har inte fått tillfälle att förklara situationen för föräldrarna 

och de har bara tagit del av Saras ord rörande situationen. När Sara kommer hem och berättar att jag 

tvingar henne att leka med Maria så förstår jag föräldrarnas reaktion. Jag har även själv varit ”blind på 

ena ögat” på grund av att när jag ser Sara är jag upptagen med att bara fokusera på konflikten och inte att 

verkligen se Sara och försöka att förstå varför hon gör som hon gör.  

 

Frågan är hur jag kan gå vidare med Saras arga pappa? Ska jag boka ett möte och berätta vad som har 

hänt och var förskolan står i frågan? Men var står jag som pedagog i frågan? Jag vill vara en pedagog där 

barn och föräldrar känner att jag är öppen för dialog, samt en bra lyssnare. Jag anser ändå att jag som 

pedagog måste ta upp diskussion även om tuffa ämnen med föräldrar för att försöka mötas på något sätt, 

för Saras bästa. Jag förstår att Saras föräldrar kom till mig för att lyfta Saras åsikter och på det sättet kan 

jag tänka mig att de lär Sara att hennes åsikter och känslor är viktiga för dem. Ändå måste jag stå fast vid 

mitt uppdrag som förskolepedagog om allas lika värde och motverka diskriminering. Jesper Juul och Helle 

Jensen skriver; ”I samtal med föräldrar har pedagogerna det processuella ansvaret, det vill säga ansvar för 

tonen, atmosfären och stämningen i samtalet. Skälet till detta är att relationen också här är asymmetrisk, 

med pedagogen som den med mest makt” (Juul och Jensen 2012, s. 188). Jag måste ha detta i åtanke när 

jag bokar samtal med Saras föräldrar och att det är mitt ansvar som pedagog att göra allt för att få till stånd 

ett möte där jag skapar en stämning i samtalet som är fri och tillåtande. Jag har inte i så stor utsträckning 

reflekterat över vilken makt och ansvar vi har även för föräldrar relationen och att se till att den fungerar.  

 

Makt och ansvar  

 

Jag har ofta diskuterat med mina kollegor om vilken makt vi har över barngruppen och hur lätt vi 

missbrukar makt. Vi påverkar barn genom vår förhållningsätt och kroppsspråket och vad vi lägger fokus 

på. Ibland lägger vi till exempel fokus på matematik, men jag inser nu att vårt fokus snarare ska läggas på 

värdegrund arbete. Vi pedagoger har makt att avgöra vad som är viktigt men om vi utövar vår makt 

negativt uppstår situationer där mobbning och diskriminering anses vara normala i vår verksamhet. Därför 

bör jag vara försiktig med den makt som jag som pedagog besitter och införa ett reflekterande 

förhållningssätt hos varje pedagog som finns i mitt arbetslag. Ett arbetslag ska enligt mig få tänka fritt och 

inte vara rädda för att ställa de besvärliga frågorna till både arbetslaget samt barngruppen eller föräldrar.  

 

Åberg och Lenz Taguchi lyfter upp att vi pedagoger organiserar hur dagarna ska se ut på förskolan och 
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därmed är det pedagogerna som har makten att ge eller ta ifrån barnens möjlighet till delaktighet när det 

gäller utformning och innehåll under en dag (Åberg & Lenz Taguchi 2007, s. 67-68). När jag reflektera 

kring våra västar med siffror som vi använder för promenader och utflykter börjar jag resonera kring hur 

jag utövar makt över min barngrupp. Jag tvingar barnen att hålla handen med någon de kanske inte tycker 

om eller så kanske de vill hålla handen med den som de har mer gemensamt med. Min och min kollegas 

syfte med västarna är att barnen lättare skulle lära sig vad ett udda och vad ett jämnt tal är för någonting, 

men även att alla femåringar ska lära känna varandra och få en gruppkänsla. Jag har inte tänkt på att i det 

ögonblicket tar vi från barnen friheten att själv välja vilken kompis de vill hålla handen med. Det här är 

något som jag och min kollega behöver sitta ner och reflektera kring för att jag vill inte att vi tvingar 

barnen att göra någonting de inte vill. Möjligen är det jag som kränker Sara genom att tvinga henne till 

saker som hon inte vill. Men jag har även ett ansvar att se till att alla barn ska känna sig inkluderade och 

respekterade.  

 

När det gäller ansvaret har jag ett stort ansvar gentemot Maria när det gäller att lyssna på hennes känslor 

och till hennes rätt att få vara med. Jag har ett stort ansvar att introducera henne till den nya barngruppen 

för att bryta den eventuella cirkeln av att bli mobbad, eller att mobba andra. Jag som förskollärare ska 

ansvara för att varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda men även få uppleva sitt eget 

värde. Min uppgift är också att tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det 

utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Det är där jag står när det gäller mina 

möten med Sara och Maria. Maria är den person i fråga som jag ansvarar för så att hon inte blir mobbad. 

Det är där mitt fokus ligger men även ta ett steg längre och arbeta för att diskriminering inte sker i vår 

verksamhet överhuvudtaget. Det är mitt huvudansvar att se till att mobbning inte inträffar och jag är 

skyldig att anmäla om något sådant förekommer i verksamheten.  

 

Love Nordenmark, antropolog, och Maria Rosén, pedagog, lyfter upp att vi i förskolan behöver kunskap 

för att kunna analysera, förstå, problematisera och förändra sin verksamhet på djupet för barns lika villkor 

(Nordenmark & Rosén 2008, s.55). Jag inser att mitt ansvar som pedagog är att motverka diskriminering 

genom att förändra min verksamhet på djupet. Jag måste hitta ett arbetssätt som ofta analyserar och 

problematisera det som händer i barngruppen. Återigen inser jag hur viktig egen reflektion är och även 

tillsammans med andra i arbetslaget för att förändra och gå på djupet för barnens lika villkor.  
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Normen 

 

En norm innebär ,enligt Love Nordenmark och Maria Rosén, att handla normalt i ett givet sammanhang. 

Vi både skapar det normala och det som avviker för att kunna fastställa en norm (Nordenmark & Rosén 

2008, s.56). Jag tolkar att en norm är en sorts handlingsregel som till exempel talar om för mig hur jag 

ska vara som pedagog i en barngrupp eller på min förskola.  

 

Ann-Marie Markström, lektor i pedagogiskt arbete, lyfter fram att det är bra att förbereda barnen inför 

skolan och livet genom att barnen ska följa och förstå normer och regler som råder i förskolan (Markström 

2007,s. 150-151). Det finns en norm på min förskola som jag vill reflektera kring och det är normen om 

att alla får vara med. Jag praktiserar den dagligen på min avdelning men nu finner jag att Sara i sitt 

agerande är normkritisk. Sara vill inte följa normen som handlar om att alla får vara med. Hon blir påmind 

av Elsa men hon bry sig inte om det. Hon protesterar genom att nämna att Maria alltid gråter när hon inte 

få vara med. Jag hade aldrig märkt att normen om att alla får vara med, inte är följd av något barn. Är det 

kanske därför jag reagera så starkt? Jag vill bibehålla normen för att det blir enklare för mig som pedagog 

att bibehålla gruppkänslan och att alla ska känna sig lika värda om alla får vara med. Men nu när jag 

reflekterar kring hur jag möts av motstånd från Sara blir jag osäker i min roll som pedagog för att jag 

upplever att jag inte har någon erfarenhet av att något barn har varit normkritisk förut i sitt agerande. Jag 

har varit med om att barn öppet ifrågasätter de regler som vi pedagoger har satt upp, men att de struntar 

fullständigt i dem och rent av börjar trotsa regler med sitt beteende.  

 

Sara synliggör för mig att den norm som jag såg som bra för barngruppen kanske inte är det för alla. Ann-

Marie Markström poängterar att barn ständigt testar synliga, eller dolda regler. Barn skapar även egna 

normer, tillsammans med andra barn eller vuxna i olika situationer. Dessa normer eller regler överträds 

eller bryts dagligen av både vuxna och barn i förskolans värld (Markström 2007, s.73). Jag anser att Sara 

har skapat en norm när det gäller att bestämma hur nya barn ska bemötas. Hennes tidigare erfarenhet har 

eventuellt hjälpt henne att skapa den normen och när jag går in och försöker bryta normen skapar det oro 

och motstånd hos Sara. Det skapas samtidigt oro hos mig som Sara känner av. Jag strävar efter att hitta 

ett arbetssätt som hjälper mig att skapa en norm som inte för med sig utanförskap eller diskriminering i 

barngruppen.  

 

Enligt Ann-Marie Markström ska vi på förskolan lära barnen att förstå och följa de normer och regler som 

gäller i förskolan. Det är ett sätt att förbereda barn inför skolan och livet (Markström 2007, s. 151). Jag 

inser att Sara behöver lära sig att förstå de regler och normer som finns i förskolan inför hennes framtida 
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liv i skolvärlden. Sara lär vara tvungen att lära sig att inte diskriminera ett annat barn för att hon eventuellt 

inte ska få problem eller såra andra i framtiden. Barnen har rätt att säga ifrån så länge de inte sårar någon 

annan. Enligt mig är empati viktig att lära sig så tidigt som möjligt för att det handlar om att sätta sig in i 

hur någon annan känner sig. 

 

Läroplanen lyfter upp att verksamheten ska syfta till barnens förmåga till empati och andras utveckling. 

Även att vara öppna och respektera skillnader i människors uppfattning och levnadssätt (Lpfö 98 rev.2010, 

s. 4). Jag som blivande förskollärare har ett ansvar för att lära barn att sätta sig in i andra barns känslor 

och situationer. Barnen måste även lära sig att respektera varandra och förstå att alla är olika och det är 

någonting som är bra.  

 

Leif Havnesköld, psykolog och leg. psykoterapeut, och Pia Risholm Mothander, fil.dr. i klinisk psykologi, 

belyser ett annat ord för empati det som kallas för mentalisering, som är förmågan att kunna leva sig in i 

andras tankevärld och känslor. Detta kan vara komplicerat i praktiken menar de (Havnesköld & Risholm 

2009, s.87). Mitt utvecklingsområde är att reflektera mer med barngruppen kring känslor, detta för att jag 

oftast reflekterar över vad barnen har gjort i en aktivitet, men inte om hur de mår. Det är det som jag anser 

vara det svåra i praktiken, att kunna lära barnen att sätta sig in i någon annans känslovärld. Jag vill gärna 

skapa ett klimat där en öppen dialog existerar och är en del av det pedagogiska arbetssättet. Till exempel 

hur barnen ska behandla varandra, kunna upptäcka och ha en öppen dialog kring mitt förhållningssätt 

gentemot dem själva. Jag tror att om barnen lär sig att ta hand om varandra på ett empatiskt sätt så kommer 

dessa barn att vara hjälpsamma medborgare som bry sig om andra människors välmående. 

Förhoppningsvis kommer vi att få ett samhälle där mobbning har försvunnit. Jag tror att om vi pedagoger 

kan påverka det lilla så kommer så småningom det stora också att förändras. 

 

Kamratkulturer 

 

William Corsaro, sociolog, definierar begreppet kamratkultur som en stabil uppsättning aktiviteter eller 

rutiner, artefakter, värderingar och intresse som barnen producerar och delar i samspel med kamrater  

( Corsaro 2007, s.92). Annika Löfdahl, professor i pedagogik, lånar begreppet kamratkulturer ifrån 

Corsaro. Begreppet innebär för henne att man försöker förstå vad som händer i barns relationer med 

varandra. Fokus ligger på hur normer, attityder och värden som kommer till uttryck när barnen leker 

(Löfdahl 2014, s.13). När jag observerade leken i första situationen utifrån ett kamratkulturperspektiv 

kunde jag se normer, attityder och värden komma i uttryck i leken. Saras attityd mot Maria var att tala om 
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för Maria att hon grät alltid för att få sin vilja igenom. Sara förminskade Marias känslor genom att göra 

narr av dem och hon tog inte heller hänsyn till dem. Normer som även fanns där var att Maria fick 

bestämma hur leken skulle vara och vilka roller som skulle tilldelas vem.  

 

Annika Löfdahl lyfter upp en annan sida av leken, en sida som innehåller inslag av makt och positioner 

som innebär att man utesluter och bygger relationer med andra individer (Löfdahl 2014, s. 27-28). När 

jag reflekterar hur Maria, Sara och Elsa lekte så ser jag maktstrukturer mellan dem, Maria fick vara med 

i leken men hon fick en lägre position, hon fick vara stora syster och därmed skickas iväg för att gå till 

”skolan”. Maria får vara med men ändå inte. Löfdahl beskriver att förskolan utgör en komplex social arena 

för barn där den gemensamma samvaron tillåter att någon som har ett lägre värde utesluts från lek (Löfdahl 

2014, s. 48). Detta är exakt vad som hände i första situationen när Maria till slut fick vara med så fick hon 

den rollen hon ville själv men hon skickades iväg till skolan av Sara för att inte vara så mycket aktiv i 

leken. Sara fick fortfarande vara ledare i leken.  

 

Annika Löfdahl inspirerad av Corsaros teorier om interaktiva utrymmen som innebär att barnen inte är 

elaka när de utesluter andra, utan de är rädda att förlora sin position i gruppen (Corsaro 1997 genom 

Löfdahl 2014, s.28-29). Om jag tolkar Sara utifrån det perspektivet innebär det att hon inte vill vara elak 

i sitt handlande gentemot Maria. Hon handlar av rädsla att förlora sin position i gruppen och därmed även 

i leken. Jag inser återigen att jag har dömt Sara för hårt, hennes agerande handlade nog inte om att hon 

var elak utan om att hon handlade utav rädslan att bli ensam och exkluderad igen.  

 

Annika Löfdahl lyfter upp att det finns ett intressant kännetecken i barns kamratkulturer som kallas för 

sekundär anpassning. Det innebär att utåt ser det ut som om barnen har anpassat sig till exempel till en 

norm eller en regel som vuxna har satt upp, men i själva verket ignorerar barnen dessa när de leker med 

sina kamrater (Löfdahl 2014, s. 48). Jag kan tydligt se hur jag som pedagog blev lurad av vad som hände 

i barngruppen för att det utåt sätt såg ut som att alla fick vara med. Nu anser jag hur viktigt det är att 

reflektera genom andra glasögon än till exempel vad som händer i leken. Det är viktigt att mitt arbetslag 

börjar reflektera och observera barnens lek utifrån en kamratkulturs perspektiv för att synliggöra vad som 

egentligen händer när vår barngrupp leker.  

 

Även journalisterna Gabriella Ekelund och Anna Maria Dahlöf beskriver om hur man kan upptäcka 

utanförskap genom att bli ”en fluga på väggen” för att iaktta barnens lek. ”Du kan pyssla med ditt utan att 

göra väsen av dig så att barnen glömmer att du är där”. Det är ett sätt att skaffa sig en uppfattning om hur 

relationerna fungerar i barngruppen” (Ekelund och Dahlöf 2009, s. 28). Att vara ”en fluga på väggen” kan 
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vara nyttig för mig såväl för mitt arbetslag för att se hur barnen gör för att få vara med och hur barnen 

välkomnar varandra respektive avisar varandra. Detta tror jag kommer att hjälpa oss att synliggöra vad vi 

behöver arbeta med. För att sedan lägga upp det bästa pedagogiska verktyget för att ge alla barn bästa 

vägledning men även kunna se hur barnen själva skapar och löser konflikter.  

 

Konflikthantering  

 

När jag slår upp konflikt i national encyklopedin står det att ordet kommer ifrån latinets conflictus som 

betyder, motsättning, tvist eller sammanstötning. Arne Maltén, lektor i pedagogik, lyfter upp att konflikt 

uppstår vid en kollision mellan intresse, synsätt, värderingar, mål och personlig stil men även om 

grundläggande behov (Maltén 1998, s. 145). I de olika situationerna med Sara inser jag att jag handlar 

utifrån mina etiska värderingar, det vill säga utifrån vad jag anser är rätt och fel i situationerna. Jag anser 

att det blir en krock mellan mina värderingar och Saras värderingar och det är den största orsaken till 

varför det uppstår en konflikt. Som jag tidigare reflekterade över har Saras pappa en uppfattning om vad 

som är rätt och fel i situationerna och jag tycker att när han handlar är han inte medveten om förskolans 

värderingar. Jag inser att jag påverkar Sara att göra något som känns fel i hennes ögon när jag tar ett steg 

tillbaka ser jag att min egen hantering av situationen får mig att känna mig misslyckad som förskollärare.  

 

Margareta Carlander, forskare i konflikter och konfliktbearbetning, påpekar att när barn lär sig att resonera 

om problem utan att i första hand peka ut den skyldiga eller tänka på straff, ger det dem trygghet i sig 

själva och det är en styrka. En miljö där man upplever att konflikter ses som en möjlighet, istället för risk 

och fara, kan innebära att deltagarna i gruppen får en friare hållning till omgivningen och till andra i 

gruppen (Carlander 1990, s.21). När jag tänker kring det ser jag att jag inte gav Sara chansen att fundera 

kring hennes agerande utan gav färdiga svar. Som jag tidigare reflekterade kring har jag inte skapat ett 

öppet klimat så att vi tillsammans kunde diskutera vad konflikten handlade om i Saras ögon. För att vi ska 

lösa denna konflikt bör jag och Sara skapa en miljö som ger möjlighet till dialog och att jag som är den 

vuxna inte har höga krav eller fördömer hennes tankar. Jag fastnade i konflikten och visste inte hur jag 

skulle hantera den, därför bör jag vara mer öppen och lyssna utan att ha förutfattade meningar om hur 

Sara bör agera. Jag inser nu att jag har varit med att skapa en miljö där jag som pedagog pekar ut den 

skyldiga och på det sättet även barnen. 

 

Mimmi Palm, journalist, anser att om inte konflikter lyfts av pedagoger i barngruppen är det sällan att 

dessa konflikter försvinner (Palm 2010, s.21). Som pedagog måste jag lyfta konflikten i barngruppen för 
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att om jag inte gör det kommer de här konflikterna inte att försvinna och det kan leda till att det eventuellt 

blir värre. När det gäller Saras pappa är det viktigt att ta upp konflikten också med honom för att inte låta 

konflikten blir större och infektera min framtida relation och samverkan med Saras föräldrar.  

 

Enligt Arne Maltén ska pedagogerna skapa förutsättningar för en utvecklande miljö så att barnen tränar 

förmåga att tänka ömsesidigt och detta skapar förutsättningar för konstruktivt påverkningsarbete. Barn 

och pedagoger kan använda sig av gruppsamtal, övningar, diskussioner och rollspel där fokus ska ligga 

på att kunna identifiera sig med olika personer (Maltén 1998, s. 18). Jag tror att konstruktivt 

påverkningsarbete behövs i min barngrupp, barnen måste få flera tillfällen under dagen att bli lyssnad på 

och träna på att lyssna på andra. Jag vet inte om det hjälper i situationerna med Sara och Maria men att få 

båda att prata om sina känslor är en bra utgångspunkt. Att få reflektera hur man känner sig när någon gör 

något som man inte tycker om anser jag är viktiga för framtiden och även att kunna öppet säga ifrån är 

viktigt. Eva Johansson lyfter upp när barn möter andra upptäcker de sitt agerande (Johansson 2001, s.158).  

 

Jesper Juul och Helle Jensen lyfter upp att det bästa sättet att sänka konfliktnivån är att hälsa konflikterna 

välkommen i stället för att förhålla sig negativ till dem. Konflikter är en nödvändig del av interpersonella 

relationer och det är genom dem vi lär oss de mest värdefulla saker om oss själva (Juul och Jensen 2012, 

s.248). Detta hjälper mig att ha en positiv syn på konflikter som sker i barngruppen. Det är bra att det 

finns konflikter för att man lär sig något nytt om sig själv och andra. Jag tror även att jag som pedagog 

kommer att lära mig någonting nytt om jag bara är modigt nog att lyfta konflikten mellan Sara och Maria 

till ytan för att få ett slut på uteslutandet.  

 

En annan aspekt som jag har funderat över är att om konflikter upprepar sig under en lång period utan att 

de lyfts upp av oss pedagoger. Är det då begreppet mobbning kommer in i situationen med till exempel 

Sara och Maria? Mobbning är för mig ett starkt ord och att använda det på förskolenivå gör att jag även 

känner ett starkare behov att göra något åt för att lösa situationerna med Sara och Maria. Men vad betyder 

ordet mobbning och hur kan man känna igen det i en barngrupp?  
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Mobbning  

 

Min generella definition av mobbning, som formulerades redan på 1980-talet, är: En elev blir 

mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar 

från en eller flera andra elever. Det är en negativ handling när någon medvetet och med avsikt 

tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag – ungefär så man vanligen 

definiera aggressivt beteende inom samhällsvetenskaperna (Olweus 2007, s.57). 

 

Med det här citatet definierar Dan Olweus, professor i psykologi, begreppet mobbning och när jag 

reflekterar kring situationerna med Sara och Maria kan jag tydligt se att Sara mobbar Maria. Sara har 

enligt mig upprepade gånger medvetet utsatt Maria för en negativ handling och om jag väljer att se 

situationen utifrån mobbningsperspektivet så upptäcker jag hur allvarlig dilemman egentligen är. 

 

Sonia Skarp, psykolog, och Peter K Smith, professor i psykologi, skriver att mobbning kan anta många 

olika former; fysiskt eller kroppslig mobbning – sparkar, slå, ta saker från någon och förstöra någons 

ägodelar. Verbal mobbning - retas, kalla någon vid öknamn, förolämpningar, rasistiska kommentarer. 

Indirekt mobbning – ryktesspridning, uteslutning, utstötning (Skarp och Smith 1996, s. 12). Det som jag 

kan se utifrån den här beskrivningen av mobbning är att Maria har utsatts för verbal mobbning av Sara 

men även för indirekt mobbning när Sara uttrycker sig och visar att det är tillåtet att utesluta Maria ur 

gemenskapen och leken.  

 

Gabriella Ekelund och Anna Maria Dahlöf beskriver att i förskolan kan mobbning börja med att aldrig få 

vara med i leken (Ekelund och Dahlöf 2009, s.13). Enligt den här definitionen förekommer mobbning i 

situationen med Sara och Maria när Sara inte låter Maria vara med i leken. Jag inser att detta är en början 

på mobbning. Att arbeta mot mobbning är en självklarhet för mig som förskole pedagog och ett av de 

arbetssätt som Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf skriver; ” Ett barn som har svårt att ta sig in i 

gruppen i början av leken kan behöva hjälp att leka sig in via dig som i kraft av din vuxenhet har högst 

status i gruppen. Väck dem andra barnens nyfikenhet på barnet som hamnat utanför och förstärk det med 

positivitet!” (Ekelund och Dahlöf 2009, s. 28). Jag måste här bidra till att höja Marias status genom att 

jag går in i leken med henne och lyfta och höja det som jag anser positivt i Marias agerande i leken.  

 

Ekelund och Dahlöf belyser att; ”Pedagogerna har ansvar för att välja det bästa sättet att höja ett barns 

status eller förbättra klimatet i gruppen. Det är pedagogen, inte barnen, som behöver regler. Och det är 

pedagogerna, inte föräldrar, som bär ansvaret för att förebygga och hantera utanförskap och mobbning i 
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förskola och skolan” (Ekelund och Dahlöf 2009, s. 31). Återigen inser jag vilken makt jag har som 

pedagog för att förändra situationen för Sara men jag vet inte om jag kan hålla med om att jag har ett 

ensamt ansvar. Jag kan hålla med om att jag bär hela ansvaret med vad som sker på min avdelning och 

jag är ensam ansvarig för att arbeta förebyggande med utanförskap och mobbning. Men jag tycker att jag 

behöver föräldrarnas hjälp i den här situationen. Jag behöver stöd i att arbeta med att motverka utanförskap 

av Saras föräldrar i och med att det är Sara som är den drivande kraften i att inte låta Maria vara med i 

leken.  

 

Olweus lyfter upp åtgärder på individnivå som innebär att man måste ha allvarliga samtal med mobbare 

och mobboffer, den andra är att ha samtal med föräldrar till de barn som är inblandade och det tredje är 

ett åtgärdsprogram för de som är inblandade (Olweus 2007, s. 68). Det här är något jag behöver införa på 

min avdelning för att jag tror att om jag som pedagog har en öppen kommunikation med båda föräldrarna 

kommer det att förändra situationen.  

 

Slutord 

 

Att arbeta med essäskrivande har varit en utmaning för mig. Jag har lärt mig att allt måste få ta sin tid och 

att inte ha så bråttom. Skrivandet har även väckt den reflekterande sidan inom mig. Att kunna gå ut och 

ta in dilemmat med olika glasögon har hjälpt mig att se den utifrån olika perspektiv. Det har lärt mig att 

tänka på ett nytt sätt. Jag trodde i början på att jag hade ensamrätten att avgöra vad som är rätt eller fel i 

situationen med Sara och Maria. Nu har jag lärt mig att det finns olika sätt att tänka på gällande vad som 

är rätt och fel. Allt beror på vilket perspektiv jag som pedagog väljer att reflektera ifrån.  

 

Jag har fått en förståelse om hur viktigt det är att jag som förskollärare får reflektera kring de olika 

begrepp som finns i förskolans läroplan, det är även nu som jag inser vilka komplexa begrepp som finns 

i den. Demokrati handlar om att medvetet ha ett förhållningssätt som är tillåtande och att vara lyhörd på 

vad barnen vill. Att ha ett demokratiskt arbetssätt ingår i att ha en öppen dialog inte bara med 

barngruppen utan även med föräldrar.  

 

Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden och det är inte någonting som jag som pedagog kan 

glömma bort i det dagliga arbetet. Någonting som jag inte har varit fullt medveten om i mitt dagliga 

arbete var att alla barn ska känna sig lika värda och att alla barn ska känna sig hörda och sedda. Barnen 

ska kunna få påverka sin vardag genom att vi pedagoger tillåter dem att få inflytande över deras vardag. 
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Att få barnen att utveckla sitt kritiska tänkande och reflektionsförmåga är någonting som jag tar till mig 

efter att ha fått reflektera i essän kring bland annat värdegrunden. Jag ska införskaffa flera reflektions 

stunder under dagen tillsammans med barnen. Att mitt arbetslag även ska förstå att dessa tillfällen är 

viktiga för att det är då vi lyssnar in på vad barn tycker och tänker. Dessa tillfällen är viktiga att 

dokumentera för att det är då vi har en underlagt att bygga vår verksamhet med.  

 

Under mitt skrivande upptäckte jag vilken makt förskolepedagoger har i en barngrupp men även vilket 

ansvar som tillkommer. I mitt uppdrag har jag makten att förändra ett barns liv till det bättre eller till det 

sämre. Jag utövar makt men också barn och föräldrar utövar makt i förskolans värld. Jag har även ansvar 

över att arbeta förebyggande mot utanförskap då det är en stor del av mitt uppdrag som förskollärare.  

 

En viktig aspekt är vikten av att jag som pedagog går in och observerar leken utifrån kamratkulturer. För 

att där kan jag upptäcka hur barnen skapar relationer men även hur de utesluter varandra för att de är 

rädda för att förlora sina relationer. De gör inte detta för att vara elaka utan för att det är en del av hur 

barnen bygger upp relationer med andra.  

 

Vi på förskolan är ofta bra på att upptäcka konflikter men kanske inte på att upptäcka mobbning. En 

lärdom som jag tar med mig är vikten av att upptäcka början på mobbning i förskolan. När jag i 

framtiden upptäcker att ett barn inte låter ett annat barn vara med i en lek måste jag kunna agera för att 

höja detta barns status och därmed förebygga så att barnen inte ska mobbas i framtiden.  

 

Under skrivandets gång har det dykt upp nya reflektionsområden som har gett mitt dilemma andra 

perspektiv. Detta skedde till exempel när jag utgick ifrån värdegrundsfrågor och i slutändan hamnade i 

mobbning begreppet. Att förändra situationen för Maria och Sara har varit drivkraften i mitt skrivande 

men jag vet inte om de kommer att leka tillsammans i framtiden. Jag som pedagog har fått ny kunskap 

så jag kan känna mig säkrare över mitt handlande när jag möter utanförskap i barngruppen. 
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