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Abstract  

Comforting or silencing? - an essay on children´s rights to their feelings 

This essay is based on two selfexperienced situations. I examine my role as a preschool 

educationalist where children are prevented from expressing their emotions freely. The essay 

opens with a description of a middaysnack and the other story tells about a girl who is not 

allowed to decide herself when her sadness ends. The purpose of my examination is to 

problematize and reflect around the educationalists and my own encountering of the children 

in my stories. What does it mean to be a good educationalist when encountering children who 

express strong feelings? Which norms are created in the group of children when the 

individuals consistently are met by a silencing behaviour when in need of comforting? The 

situations themselves are not unique, they appear in different settings  relatively often. I will 

also reflect on my own practical knowledge in relation to the stories as well as set my 

thoughts against the regulatory documents regarding swedish preshool. These thoughts will be 

examined in this essay against theories such as relation competence, children's emotional 

development and theories surrounding shame and norms. 
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Sammanfattning  

Trösta eller tysta? - en essä om barns rätt till sina känslor 

Den här essän är baserad på två självupplevda situationer. Jag undersöker min roll som 

förskolepedagog i situationer där barn hindras från att uttrycka sina känslor fritt. Essän inleds 

med en beskrivning av ett mellanmål och den andra berättelsen handlar om hur en flicka inte 

tillåts avgöra själv när hennes ledsenhet är slut. Syftet med min undersökning är att 

problematisera och reflektera kring pedagogernas och mitt eget bemötande av barnen i mina 

berättelser. Vad innebär det att vara en god pedagog i mötet med barn som uttrycker starka 

känslor? Vilka normer skapas i barngruppen när individerna konsekvent möts av ett tystande 

beteende då de är i behov av tröst? Situationerna är i sig inte unika, utan de förekommer i 

olika former relativt ofta. Jag kommer också reflektera över min egen praktiska kunskap i 

förhållande till berättelserna samt så ställer jag min reflektion mot min tolkning av 

styrdokumentens krav gällande den svenska förskolan. Jag använder mig av teorier som 

relationskompetens, barns känslomässiga utveckling och teori om skam och normer. 
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Sixten  

Klockan är två och det är mellanmål om en stund. Jag tänker att det är dags att hämta 

diskvagnen och tömma den innan det är dags att hämta mellanmålet från köket. Sagt och 

gjort, jag går ut från Blåsippan och kliver med snabba steg mot kökskorridoren där vagnarna 

står. Vi är sist med att hämta vår vagn. Det gör inget, tänker jag, vi äter ju mellis sist också. 

Jag tar tag i den något rangliga vagnen och drar den med mig genom personalrummet för att 

komma till Blåsippan igen. Jag skjuter upp dörren och lyfter försiktigt ett hjulpar åt gången 

över den låga tröskeln för att inte välta staplarna med glasen vi hade till lunchen. Det går bra 

även om det klirrar lite väl mycket när ett hjul fastnar. Nu ska vi klara mattkanten vid 

bilhörnan också. Jag ser att Sebastian, Sofie och Alex leker där. ”Kan ni flytta er lite åt 

sidan?” frågar jag lugnt. De tittar upp från bilarna, ler och flyttar snabbt på sina leksaker så 

vagnen kan komma förbi. Leende säger jag ”Tack! Vad snabba ni är.” Barnen ser glada ut och 

jag kör förbi och bort till köksskåpen där vi förvarar tallrikar, bestick och glas.  

”Får jag hjälpa till?” undrar Emelie och jag svarar ”Såklart du får!”.  

Vi packar gemensamt in tallrikarna, glasen och besticken. ”Oj, nu glömde vi ju att spara glas 

till mellis ju!” utbrister jag och skrattar mot Emelie som också börjar skratta. Vi räknar vilka 

som kommer att vara med på mellis och plockar fram glas igen. Nu är det dags att hämta 

bröd, pålägg och dricka. Emelie följer med mig igen till köket och väntar utanför när jag 

packar vagnen med det vi ska ha. Sen kör vi tillsammans över tröskeln och mattkanten in på 

avdelningen.  

Vid det här laget har de andra barnen städat och sitter nu i samlingen och väntar på att få äta. 

Jag hör Mirjam säga åt ett barn ”Om du inte sitter stilla så delar jag på er!” Nu inser jag att 

något håller på att hända och kör dit vagnen och säger åt Emelie att gå och sätta sig. Olusten 

infinner sig snabbt nu. Mirjam är arg och hon brukar inte hålla en lagom nivå mot barnen när 

hon är arg. Jag häller upp mjölk i några glas och ber barnen att komma fram en och en för att 

välja bröd och pålägg. Barnen sitter i ring på golvet och glasen och mackorna står direkt på 

golvet. Jag tänker att bacillerna frodas och varje gång jag ser någon lägga ner sin macka på 

golvet så knyter det sig i magen. Det är inte deras fel, tänker jag. Det är inte de som bestämt 

att det ska vara såhär. 

Rätt som det är råkar Sixten sparka till sitt glas och det välter. Mjölken sprids fort på golvet 

och barnen som sitter bredvid honom flyttar sig snabbt undan. Sixten blir som förstenad, han 
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sitter helt stilla och ser med uppspärrade ögon på mjölken som sugs upp av hans byxor. Sen 

börjar han gråta. En hög och förtvivlad gråt.  

Innan jag hinner reagera har Mirjam tagit tag i situationen. ”Näe Sixten, det var ditt eget fel! 

Du satt ju inte stilla! Det är inte alls synd om dig. Gå och hämta papper och torka upp, sen får 

du gå och byta dina byxor.” Sixten gråter fortfarande högt och jag hjälper honom att torka 

upp. Mirjam blänger på mig, hon gillar inte att jag lägger mig i. Jag känner hur hennes blickar 

bränner i mig men jag tycker så synd om Sixten. Han är bara tre år och jag tänker att det inte 

kan vara så lätt att sitta på ett golv med smörgås och mjölk i ett glas och samtidigt hålla reda 

på allt när man reser sig eller sätter sig ner. Hon får tänka vad hon vill! Jag lider med Sixten. 

Jag undrar om hon har en aning om vad hon förmedlar till honom genom att prata så 

nedlåtande till honom... Det gör ont i mig och jag känner hur ångesten väller upp i bröstet. En 

välbekant känsla tyvärr. Jag tar med mig Sixten ut i hallen och hjälper honom med sina blöta 

byxor. Han släpar fötterna efter sig. ”Jag vill inte gå in dit igen” mumlar han. Jag förstår 

honom, hur kul kan det vara att bli nedvärderad varje dag? 

Vi tar tillsammans av honom de blöta byxorna och lägger dem i en påse och hänger på hans 

krok. Vi tar fram ett par torra och han tar sakta på sig dem. Till sist går vi in igen. 

Vi möts av barnröster i dörröppningen ”Det är inte synd om Sixten!” Barnen upprepar det 

Mirjam sagt förut. De får höra just sådana meningar ofta. Inte konstigt att de härmar henne. 

Sixten rodnar och smyger sig fram med sänkt huvud och uppdragna axlar till sin plats där 

smörgåsen ligger på golvet och det tomma glaset står. Tårarna börjar rinna igen, men tyst den 

här gången. ”Det är inget att gråta för!” säger Mirjam. Som om hon hade rätten att avgöra det. 

Jag rodnar av ilska men vågar inte säga emot henne inför barngruppen. Jag vet med mig att 

jag inte kommer att säga något sen heller. Det har visat sig vara lönlöst. Jag hjälper barnen i 

tysthet istället. Ibland diskuterar jag Mirjam beteende, och vad jag tror att det för med sig, 

med Sonja. Imorgon är Sonja tillbaka igen. Tyvärr är hon nästan likadan själv. Jag klarar inte 

detta längre. Varje dag känner jag att jag trampar på mina egna principer. Jag står inte bakom 

deras sätt att bemöta barnen och det nöter ner mig lite varje gång jag ser och hör dem säga 

nedlåtande saker till barnen. Jag önskar att jag vågade ta upp detta och säga ifrån ordentligt! 

Men jag vet samtidigt att tillsammans är de så starka och jag är så ny i sammanhanget. 

Olivia 

”Titta, solen skiner, kom så tittar vi på termometern!” säger jag till barnen i hallen. Vi går och 

tittar, barnen knuffas lite för att nå fram och kunna se termometern i fönstret. ”Hur varmt är 
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det? Ser ni?” frågar jag. ”Ja!! 23”, säger Lucas. ”Jaa, 23!” ropar några andra barn i kör. ”Vad 

betyder det?” frågar jag. ”Att det är varmt?” sa Olivia. ”Ja, precis!” sa jag. ”Vilka kläder ska 

ni ha då när ni går ut?” 

… 

En varm sommarbris sveper över mina ben och min klänningsfåll fladdrar. Jag blundar en 

sekund och vänder ansiktet mot solen. Den värmer och lyser starkt genom mina ögonlock så 

jag tittar bort mot barnen igen. Som i slowmotion ser jag hur Olivia kommer cyklande i full 

fart och att cykeln välter i en kurva. Hon faller på asfalten och tar emot sig med händer och 

bara knän. Jag springer dit, över gräset på gården. ”Men oj, hur gick det?” säger jag när jag 

kommer fram. Olivia drar efter andan och börjar gråta. Högt som ett brandlarm, det går inte 

att ta miste på hennes gråt. Hon hörs över hela gården. Jag hjälper henne upp och tillsammans 

kikar vi på hennes knä. Jag försöker vrida huvudet så hon inte ska skrika mig rätt i örat. Hon 

har skrapat sig på knäna och händerna. ”Vi får gå och tvätta av dina knän” säger jag till 

henne. Hon gråter fortfarande högt och jag vet av erfarenhet att det kommer hon antagligen att 

göra en bra stund.  

På vägen passerar vi Mirjam och Sonja som står och pratar med varsin kopp kaffe i handen. 

”Men Olivia, det var inte så farligt. Nu räcker det med gråtandet!” säger Mirjam med irriterad 

ton till Olivia. Hon tittar menande på mig och höjer på ögonbrynen. Jag rodnar och känner att 

hon tycker att jag daltar med Olivia. ”Vi ska gå och tvätta av skrapmärkena” säger jag till 

svar. Olivia gråter och nickar genom tårarna. Hon försöker bita ihop och tittar under lugg på 

Mirjam som ser stint på henne. ”Nu räcker det, Olivia!” säger Mirjam. Jag ser hur Olivia biter 

ihop och sväljer gråten fast jag ser också att hon fortfarande är rädd och ledsen. Hon vågar 

inte visa det, tänker jag, typiskt att vi skulle gå förbi dem. Hon vågar ju inte fortsätta vara 

ledsen färdigt nu… 

Vi går in och tvättar av knäna och jag säger till Olivia ”Det är bara du själv som kan 

bestämma när du har varit ledsen färdigt. Inte någon annan, bara du.” Hon nickar och tittar 

med tårarna glittrande i ögonfransarna. Det knyter sig i magen på mig. Imorgon är jag ledig 

för att gå i skolan, då är barnen själva med Mirjam och Sonja igen. Jag tar med mig mitt 

dåliga samvete hem den dagen också, som så många andra dagar. Det dåliga samvetet över att 

inte våga hjälpa dem mer. 

…  
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Olivias mamma kommer mot oss på gården. Jag håller fortfarande Olivia i handen och 

Mirjam står bredvid mig. ”Hej Mia!” säger vi i kör. Olivia rusar fram och kramar sin mamma 

och börjar gråta igen. ”Hon slog sig på knät för en stund sen”, säger jag förklarande. Mia tittar 

på knät och säger ”Det ser inte så farligt ut, Olivia”. Olivia gråter så högljutt att det är svårt att 

inte hålla för öronen. Jag backar ett steg i smyg.  

”Ja, vi har sagt åt henne att inte gråta så högt och länge”, säger Mirjam när hon ser att Olivia 

har uppmärksamheten på annat håll. ”Jaa”, säger Mia. ”Vi gör det hemma också, vi försöker 

liksom att strunta i henne när hon skriker numera efter att ni berättade att ni gör så här. Det 

känns som att det funkar om vi inte tittar på henne, hon blir liksom tystare snabbare nu. ” 

Jag ser förskräckt på Mirjam och försöker att inte låta detta synas i mitt ansikte. Strunta i ett 

barn som gråter?! tänker jag upprört. Varför? 

Bakgrund 

Jag har valt att skriva om barns rätt till sina känslor i förskoleverksamheten. Detta har jag valt 

eftersom jag tidigare arbetade på en avdelning där pedagogerna konsekvent sade åt barnen 

som grät att det inte var något att gråta över. De kunde också få höra att det minsann inte var 

synd om dem som gjorde något som bedömdes som tokigt och som sen grät och var ledsna 

över det. De kunde få höra att de inte var ledsna på riktigt om det inte kom tårar när de grät. 

De fick skylla sig själva och om det var självförvållat förtjänade de att få gråta över det också. 

Gråtandet sågs som något jobbigt och som skulle tystas så fort det var möjligt.  

Jag hade arbetat på den här avdelningen i några månader tillsammans med de två pedagogerna 

i berättelserna. Jag arbetade deltid samtidigt som jag studerade och mina två kollegor arbetade 

heltid och tog därför främst hand om inskolningen av de yngsta barnen. Jag blev ofta vittne 

till liknande händelser och började se mönster i barnens beteende allt eftersom månaderna 

gick.  

En annan aspekt som ofta återkommer är att varje gång som jag tog barnens parti kände jag att 

detta nötte på min relation med de andra pedagogerna. Det kändes som att de tyckte att jag var 

blödig i onödan. Detta är ett känslomässigt dilemma för mig för jag både vill vara till lags 

med mina kollegor men mitt hjärta svider när barnen blir utsatta. Hur jag än gör blir det fel i 

någon relation.  

Det hände något i mig varje gång jag hörde ett barn få nedlåtande kommentarer sagda till sig. 

Jag upplevde ett starkt obehag då barnen mötte detta från sina anknytningspersoner på 
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förskolan. Vuxna som de borde ha kunnat vända sig till för att få tröst och hjälp. Jag såg hur 

det formade barnen på så vis att de efter ett tag började följa ett mönster och hålla sina ledsna 

eller upprörda känslor för sig själva. En del av dem svalde direkt gråten och låtsades som att 

det inte alls gjort ont när de slog sig. Andra gömde sig när de behövde gråta. Allt för att slippa 

gå till en vuxen som inte hjälpte dem att hantera sina känslor. Min uppfattning är att barnen 

lärde sig att skämmas för sina känslor. Detta har fastnat i mig och tanken med den här 

uppsatsen är att vrida och vända på det här fenomenet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att reflektera kring pedagogernas och då framförallt mitt eget bemötande av barnen i 

berättelserna. Påverkas barnen av att få denna typ av uppmaningar och kan det vara till skada 

att inte få avgöra det själv? Jag vill ta reda på hur det påverkar barnens identitetsskapande och 

trygghetsskapande. Jag vill också reflektera över hur vi som pedagoger på ett positivt sätt kan 

möta ett barn i behov av tröst och vad som då händer om vi pedagoger agerar olika. Dessutom 

reflekterar jag kring barnens utvecklande av empati och sympati när pedagogen uttrycker sina 

värderingar så starkt. Samt vad som tas upp i styrdokumenten och hur det kan tolkas i 

jämförelse med det som händer i mina berättelser. 

Mina huvudsakliga frågeställningar är:  

1. Hur går det som pedagog att förstå betydelsen av barns känslouttryck och vuxnas 

behov av att trösta eller tysta? 

2. Hur kan pedagogers praktiska kunskap bidra till att påverka barns trygghetsskapande 

och identitetsskapande? 

3. Vilka normer skapas i barngruppen när individerna konsekvent möts av ett tystande 

beteende då de är i behov av tröst?   

4. Hur kan förskolans styrdokument tolkas när det gäller barns rätt till sina känslor och 

hur detta ska omsättas i praktiken? 

Tillvägagångssätt och riktning 

Jag har valt ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och därefter funderat över händelser 

som skulle kunna illustrera dessa i en uppsats. Metoden jag använder är essäistisk i sin ansats. 

Jag utgår ifrån två självupplevda berättelser där jag gestaltar två olika situationer som rör 

ämnet jag valt, nämligen barns rätt till sina känslor och normer kring dessa.  
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Jo Bech-Karlsen är journalist och författare och har skrivit boken Jag skriver alltså är jag- En 

bok för fackskribenten som vill berätta. Han skriver att begreppet essä kommer ur franska 

språket, essayer, och betyder ”försök”. Det innebär att i dialog med valda teorier bearbeta 

frågeställningar och på det sättet finna vägar till att språkliggöra dem. Reflektion är medlet 

som används med utgångspunkt i den egna praktiska kunskapen. Det är en sökande metod 

som binder samman berättelse och reflektion där skribenten är med som subjektiv i hela 

processen (Bech-Karlsen 1999, s. 45-47). Lotte Alsterdal, arbetslivsforskare med inriktning 

på praktisk kunskap, skriver är det är frågan om ett processkrivande där jag pendlar mellan att 

läsa, skriva och undersöka min text tillsammans med min handledningsgrupp. Själva 

skrivandet är i sig också en lärprocess (Alsterdal 2000, s. 53).  

Maria Hammarén är docent i yrkeskunnande och teknologi och har skrivit boken Skriva- en 

metod för reflektion (2005) skriver om den forskning som har vuxit fram i Sverige där den 

erfarenhetsgrundade yrkeskunskapen pekas ut som en produkt av erfarenhet och reflektion 

kombinerat. Jag uppfattar detta som att en stor yrkesskicklighet karakteriseras av förmågan att 

hantera det oväntade. Med andra ord att kunna göra en bedömning av vad en viss handling 

kan leda till. Som jag tolkar detta är att det krävs fingertoppskänsla, förtrogenhetskunskap och 

reflektion i handling för att kunna agera på ett sätt som ger ett bra utfall för de inblandade 

barnen just i den specifika situationen. Det är något som handlar om både yrkesskicklighet 

och etik precis som Hammarén skriver. ”Därför handlar inte etik om att träna konformitet i 

förhållande till en uppsättning regler. Istället handlar etik om att träna den sortens 

uppmärksamhet som uppfattar verklighetens komplexitet. Och därför är etik en fråga om 

yrkeskunnande” (Hammarén 2005, s. 19). Verkligheten är sällan så enkel och perspektivlös så 

att vi kan applicera en regel utan att ta hänsyn till en hel rad aspekter såsom vem det gäller 

och den specifika situationen. Min egen erfarenhet av att skriva essä är också just att det är en 

process, ett sökande. Jag tar avstamp i en berättelse och med sikte på en tematik jag vill 

undersöka. Genom att jag börjar reflektera i en pendlande rörelse mellan skrivande och 

läsande undersökande upptäcker jag nya aspekter och perspektiv.  

Just detta pendlande mellan berättelsernas här och nu och reflektionens 

begreppslighetsgörande är kärnan i metoden. Jag kommer framförallt att använda mig av 

utvecklingspsykologiska teorier och anknytningsteori. Jag kommer att utforska min praktiska 

kunskap i situationen och kring bemötande av olika barns känsloyttringar.  
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Etiska ställningstaganden 

Avdelningen Blåsippan finns inte i verkligheten utan symboliserar en avdelning som jag 

tidigare arbetat på. Av sekretesskäl är alla namn fingerade och inget som kan användas för att 

identifiera inblandade personer finns i uppsatsen.  

Praktisk kunskap 

Fredrik Svenaeus, professor i praktisk kunskap, beskriver den praktiska kunskapens teori som 

grundad i och med betoning på det mellanmänskliga, om yrkeslivets kunskapsteori i boken 

Vad är praktisk kunskap? ( Svenaeus 2014, s. 12).  All mänsklig verksamhet bottnar i 

förförståelse. En bakgrundshorisont av kunskaper, känslor och kommunikation. En kunskap 

om hur världen runtomkring oss fungerar. En kunskap som vi bär med oss utan vi är 

medvetna om den, eller ens behöver veta om att vi har den. Aristoteles, grekisk filosof, 

formulerande kunskapens olika former kommer i sin bok Den nikomachiska etiken, skriven 

för cirka 2300 år sedan. Aristoteles beskrev fem former av kunskap. Episteme- som är 

vetenskaplig kunskap; veta att. Techne- färdighetskunskap, praktisk-produktiv kunskap; veta 

hur. Fronesis- praktisk klokhet, det goda omdömet; veta när. Sofia- visdom och nous- 

intuition och insiktskunskap.   

Christian Nilsson, forskare i filosofi, skriver ett kapitel om fronesis, också det i boken Vad är 

praktisk kunskap? (2014). Fronesis är alltså praktisk klokhet, en känsla och kunskap om att 

veta när beslut om handling ska tas. Det är inte en vetenskaplig kunskap som episteme eller en 

praktisk färdighetskunskap som techne. Det är istället en del i den tysta kunskapen som jag 

kommer att ta upp nedan.  

Lotte Alsterdal använder begreppet förtrogenhetskunskap. Innebörden i begreppet är enligt 

henne en kunskap som inte kan beskrivas med exakta ord eller regler, det är en kunskap som 

används för att handskas med det unika och avvikande. Det är med andra ord en handlingens 

kunskap. Det handlar om förmågan att fånga upp nyanser, urskilja, avväga, bedöma samt 

överlägga väl för att handla på det bästa sättet för situationen/personen. Alsterdal skriver detta 

om den: ”Meningen med förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap är att handla och den 

lärs i handling. Denna handlingens kunskap brukar ibland kallas för tyst kunskap därför att 

den inte går att förklara fullt ut med ord. Det vi vet och gör är mer än det vi kan säga.  Det är 

fråga om kunskap som sitter så djupt i kroppen att du inte har den, du är den. (Alsterdal 1999, 

s. 13).  

Min uppfattning av denna kunskap är att den ter sig nästan som instinktiv. Den sitter i 
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kroppen praktiskt taget reflexmässigt. Det räcker att jag ser en situation, som i berättelserna, 

eller en person som jag känner för att jag ska få en känsla av hur jag bör agera för att få den 

bästa möjliga lösningen just där och då. Det är en kunskap som inte känns som en kunskap 

utan som en känsla för vad som är rätt. Jag tänker inte ens på att jag väger in situationen, 

personliga egenskaper hos den det rör och andra faktorer som påverkar just där och då. Det 

sitter så djupt att det är, som Alsterdal skrev ovan, det är inte något jag har utan något jag är. 

Jag reagerar spontant i situationer med en känsla för vad som är rätt och fel. Den här känslan 

sitter djupt i mig, jag tänker inte på att jag har den. Den är en slags kunskap, fronesis. Praktisk 

klokhet med andra ord, eller som jag återgav ovan, det goda omdömet. Ett exempel på det kan 

vara att jag hjälper Sixten att torka upp mjölken trots att Mirjam just hade sagt åt honom att 

göra det själv. Jag hjälpte honom för att jag kände att det var rätt sak att göra, han var utsatt 

nog som det var. Ett annat exempel är när jag tvättar Olivias skrubbade knän och berättar för 

henne att bara hon själv kan avgöra när hon har varit ledsen nog. Här ansåg jag att det var 

något hon behövde höra. Hon vågade inte fortsätta gråta efter att ha blivit tillsagd och jag 

kände att jag behövde göra det lilla jag kunde för att ge henne stöd.  

Henrik Bohlin är docent i filosofi och högskolelektor i idéhistoria med inriktning mot 

vetenskapsteori. Han skriver om tyst kunskap i boken Vad är praktisk kunskap?( 2014). Han 

menar att det finns tre sorters kunskap varav de två senare är tyst kunskap. Det första är 

teoretisk kunskap eller påståendekunskap. Alltså kunskap, know that, som är bestående av 

försanthållande av sanna och välgrundade påståenden. Det andra är praktisk kunskap eller 

färdighetskunskap, know how. Det är alltså kunskap som består i hur man gör något. Med det 

menas förmågor eller färdigheter att göra något. Samt den tredje som är 

förtrogenhetskunskap. Med förtrogenhetskunskap menas förmågan att känna igen saker 

(Bohlin 2014, s. 59).  

Min tolkning av dessa olika typer av kunskap är att know that står för en teoretisk kunskap 

som jag kan hitta eller lära mig till exempel via skolan eller högskolan. En sorts kunskap som 

är vedertagen världen över då den går att bevisa om och om igen genom studier. En 

välgrundad vetenskaplig kunskap med andra ord. Den andra typen, know how, är som Bohlin 

skriver, en färdighetskunskap. En kunskap som en individ så att säga har i kroppen och 

medvetandet. En sorts kunskap som berättar för oss hur något ska utföras, skapas eller vara. 

Den tredje och sista är förtrogenhetskunskap som jag ser som en omdömeskraft. En förmåga 

att genom att känna in en situation, kunna veta vad som är rätt och vad som är fel och kunna 

handla därefter som jag beskrev ovan om Alsterdals definition av förtrogenhetskunskap. 
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Känslomässig utveckling 

Monica Fahrman leg. psykolog har under många år arbetat med fortbildning av personal inom 

barnomsorg och skola. Hon har skrivit boken Barns känslomässiga utveckling (1996) och i 

den tar hon upp hur betydelsefulla de första åren är för barn. Hon menar att små barns behov 

inte primärt är att uppnå fysisk tillfredsställelse. Det allra viktigaste för ett litet barn är istället 

att skapa en relation med den som ser till barnets behov. Barnet försöker alltså inte att själv 

tillfredsställa sina behov utan söker istället hjälp hos personen med förmåga att tillgodose dess 

behov (Fahrman 1996, s. 13). Fahrman skriver att om barnet får sina behov mötta i en 

fungerande relation utvecklar barnet ett sant själv. Motsatsen är i fall barnet inte får dessa 

viktiga känslomässiga behov tillfredsställda. Då utvecklas istället ett falskt själv. Hon menar 

då att barnet vet om att det inte kommer att få tillräckligt av det som det behöver för att växa. 

Det falska självet speglar således en individ som inte upplever sig som älskad för den hon 

eller han är. Det känner därför att det måste bli någon annan för att alls få ha en relation. 

Barnet kommer att lära sig att dölja det som är äkta inom sig. Det falska självet innebär 

känslor av rädsla. Rädslan att förlora relationen om hon eller han skulle visa sitt sanna jag. 

Den här rädslan kan komma att sitta i hela livet och Fahrman menar att många går och bär på 

rädslan att visa sig svag, att misslyckas eller att inte finnas till i umgänget med andra 

(Fahrman 1996, s. 13). 

Den här rädslan ser jag hos Olivia när hon har blivit uppmanad att inte gråta för att hon ramlat 

med cykeln. Hon har själv inte rätt att avgöra när hon har gråtit färdigt utan trycker ner gråten 

och döljer sitt sanna jag. Hon har lärt sig att utveckla ett falskt jag för att duga inför sina 

pedagoger. Hon vet om att de inte vill att hon gråter och anpassar sig därefter för att 

upprätthålla en för henne mycket viktig relation. Något jag ifrågasätter är dock hur Fahrman 

kan påstå att barnet vet om att det inte kommer att få tillräckligt av det nödvändiga barnet 

behöver för att växa. Jag kan aldrig tänka mig att barnet är medvetet om den här kunskapen 

men jag förnekar inte att hon har rätt i följderna av att inte få sina behov mötta skapar ett 

falskt själv. Just medvetenhetsgraden i det här utvecklandet funderar jag över. Jag tror att 

Olivia förstår på ett relativt medvetet plan att hennes gråtande inte är önskvärt. Men 

anpassningen till pedagogernas krav tror jag är betydligt mer omedveten, en omedveten 

strategi styrd av rädsla, som Fahrman skriver, för att få behålla relationen som hon är 

beroende av. Nämligen relationen till sin anknytningsperson. 

Fahrman skriver att en del känslor inte finns av sig själva från födseln utan de uppstår i 

samspel med andra individer. De är så kallade sociala känslor som kräver en relation för att 
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uppstå. I första hand med modern som är barnets i regel första anknytningsperson. Men senare 

även i andra relationer. Dessa känslor är skuld, skam och stolthet.  En förutsättning för att 

kunna uppleva stolthet och skam är ett reflekterande själv. Det vill säga en förmåga att kunna 

kliva ur sitt eget perspektiv och se sig själv med någon annans ögon (Fahrman 1996, s. 74).  

Vi föds in i ett norm- och regelsystem. Normerna och reglerna, oavsett om de är moraliska, 

det vill säga om de styr vårt förhållningssätt gentemot andra individer, eller om de är konkreta 

och styr vår vardag, förutsätter samspel med andra människor. När vi internaliserar dessa 

normer och regler fungerar de autonomt. Det innebär att vi inte behöver ses av andra individer 

för att kunna uppleva de så kallade sociala känslorna, Det behövs ingen återkoppling, vare sig 

positiv eller negativ, för att de ska uppstå (Fahrman 1996, s. 68-69).  

Känslor av skam uppstår ofta när vi utsätts för något eller gör något som vi saknar kontroll 

över och som inte överensstämmer med vårt faktiska beteende. Skam kan även uppstå om vi 

blir förlöjligade av någon annan eller om vi får uppmärksamhet riktad mot oss utan att förstå 

varför. Det är alltså inte detsamma som skuldkänslor som istället har sin grund i att vi gör 

något som strider mot överjaget, i det här fallet samvetet enkelt översatt. Oftast vet vi att vi 

gjort något felaktigt när skuldkänslorna uppstår, något som inte är fallet när det gäller 

skamkänslor (Fahrman 1996, s. 63).  

Det ovan beskrivna tar upp något som jag uppfattar korrelerar med Sixtens möjliga 

upplevelse. Jag försöker leva mig in i vad han tänker och känner genom att göra ett 

tankeexperiment. Jag tror att han upplevde att han tappade kontrollen över det som hände när 

hans glas välte och mjölken rann ut över golvet. Initialt tror jag han blev rädd och strax 

därefter kom skammen. Han kände troligen att hans kompisar flyttade sig ifrån honom och 

lämnade honom i uppmärksamhetens centrum. Kvar satt han och kände hur mjölken sakta 

sögs upp av hans byxor. En obehaglig och kall väta, samtidigt som Mirjam riktade sin ilska 

mot honom. Skam och rädsla blandades, han stirrade på mjölken och sjönk sen ihop. Han 

rodnade och såg ut som att han skulle velat försvinna ner genom golvet för att komma undan 

hennes blickar och hårda ord.  

Sympati är enkelt uttryckt en upplevelse eller känsla av att känna för någon, som exempel att 

man tycker synd om någon som är ledsen. Ofta blandas sympati och empati ihop. Men det 

finns skillnader. Empati är å andra sidan en känsla av att kunna känna med en annan individ. 

Ett exempel på detta kan vara att lida med någon som har ont eller att glädjas med någon som 

är lycklig. Kan man känna empati betyder det att man kan ”gå in i” en annans upplevelse utan 

att för den sakens skull ta med sig sina egna erfarenheter dit. Empati kan uttryckas genom att 
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lyssna utan att avbryta den som berättar om något. Ofta kan personen som är menad att lyssna 

istället börja berätta om egna upplevelser och på sätt förminska den drabbades egen 

upplevelse. Genom att lyssna aktivt, visa medkänsla och förståelse uttrycks empati (Fahrman 

1996, s. 77). 

Utifrån mitt perspektiv hade pedagogen och Sixten båda tjänat på att hon istället för att rikta 

ilska mot honom kunde hon ha försökt sätta sig in i hans upplevelse. Hon hade kunnat försöka 

se hur rädd han blev och hur mycket han skämdes redan innan hon tillrättavisade honom. 

Hade hon gjort det hade hon visat empati som Fahrman skriver om. Hon hade visat de andra 

barnen i barngruppen att även om det ibland händer tokiga saker så kan medkänsla hjälpa mer 

än skäll. Som jag beskrev blev det istället så visade hon de andra barnen att om man gör något 

tokigt av misstag förtjänar man inte medkänsla och hjälp utan man får skylla sig själv. Vart 

barn får ta ansvar för sina egna handlingar. En annan fråga som uppkommer här är: Har skäll 

någonsin ett berättigande? Har skäll någonsin gett positiv respons? Jag kan inte svara 

vetenskapligt på de här frågorna men min känsla grundad i egen erfarenhet är att nej, skäll är 

en icke konstruktiv form av kritik. Min intuition säger mig att ett barn som får skäll kommer 

att uppleva skam och skam har den funktionen att den paralyserar barnet en kort stund. Sedan 

kan det handla om rädslan för att vara oälskbar, av det motsägelsefulla i att bli lämnad ifred 

samtidigt som man är livrädd för att bli lämnad för alltid. Skäll, tänker jag, handlar om att 

ingjuta rädsla i någon annan. Om att genom att skamma barnet ta sig känslomässig makt över 

det. En osynlig makt som kanske kan stärka den skällandes självkänsla genom att makt är en 

självuppfyllande känsla. Kanske också en makt som kan ge respekt från en del övriga 

pedagoger. 

Skam        

Thomas J Scheff amerikansk sociolog och socialpsykolog samt professor och Bengt Starrin 

professor i socialt arbete har tillsammans skrivit ett kapitel i Perspektiv på sociala problem 

(2010). Scheff och Starrin ser skammen som en huvudemotion, det vi säga att det är en 

emotion med betydligt fler psykosociala och sociala funktioner än andra emotioner. De 

beskriver skammens tre huvudområden som följer. Det första området är att skam är 

fundamental för samvetet då den fungerar som en känslomässig kompass. Skammen 

signalerar direkt till oss utan tankar eller ord om vi stöter på eller utför moraliska 

överträdelser. Det andra är att skam fungerar som en signal som slår till vid ett verkligt eller 

inbillat hot mot våra sociala band. Kapaciteten att uppleva skam är medfödd. Människan är av 

naturen social och de sociala banden är mycket viktiga, till och med livsviktiga hos spädbarn 
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eftersom skam signalerar problem i en relation. För det lilla spädbarnet är skam lika stark, 

instinktiv och primitiv som rädsla, menar Scheff och Starrin (2010, s. 173).  

Det tredje skälet till varför skam ses som en huvudemotion är att skam fungerar som ett sätt 

att reglera våra övriga känslor. Scheff och Starrin menar att människan har en tendens att 

hålla tillbaks uttryck för ilska, sorg, rädsla och kärlek på grund av att vi är rädda för att 

skämmas för dem. De menar också att denna sortens skam är vanlig i västvärlden. Vi är rädda 

för att skämmas och skäms för att vi skäms. De skriver att man kan skämmas så pass mycket 

att andra känslor trängs undan helt och detta skapar följdproblem som kan vara svåra att reda 

ut (Scheff & Starrin, s. 173). Vad innebär detta för Olivia och Sixten? Jag tänker mig att i 

längden kan det skammande vi ser i berättelserna ge effekter som de ovan beskrivna. Om de 

hindras att leva ut sina känslor och förmås att uppleva skam i samband med det så kan följden 

bli, som jag såg på en del andra barn på samma avdelning, att de helt låtsas om att det aldrig 

fanns en anledning att vara ledsen. De gömmer gråten och ledsenheten inom sig och det 

skapar ett övertryck av känslor som inte får utlopp. Jag tänker framförallt på ett barn där det 

här beteendet var extra tydligt. Hon grät aldrig på förskolan. Inte om hon ramlade, inte om 

någon annan slog henne, inte om någon gjorde sönder hennes skapelser och inte heller om 

hon blev skrämd. Hon bet ihop och jag såg hur smärtan överraskade henne och syntes i 

ansiktets minspel men hur hon snabbt rättade till ansiktsdragen och rätade upp axlarna och 

synbarligen bet ihop. Hemma kunde samma barn, det här berättat av hennes mamma, gråta för 

alla möjliga upptänkliga anledningar. Hon grät förtvivlat och oväntat länge, som om hon hade 

ett överflöd av känslor som måste ut. Hon var en populär kompis och populär hos 

pedagogerna eftersom hon var mycket lätt att ha och göra med. Dock så kom jag en morgon 

till jobbet och fann henne gråtandes förtvivlat i läshörnan. När jag frågade de andra 

pedagogerna vad som hade hänt sa de att de inte visste. Ingen hade frågat henne och hon hade 

då gråtit i en och en halv timme utan hjälp från en vuxen. Jag tar upp detta här för att man 

som läsare lättare ska se hur jag kunde uppfatta mönster i barnens beteenden som jag hävdar i 

inledningen av essän. 

Steff och Starrin skriver mer om skam. Skammen är som jag beskrivit ovan en social känsla 

och här kommer en närmare redogörelse för hur skam fungerar. Skammens egna biologiska 

aktionsmönster tar plats på flera ställen i kroppen men är i sociala sammanhang synligt i 

ansiktet allra främst. Skammens signaler är nedslagna ögon, böjd nacke, rodnad och 

spänningar i sociala relationer. När en individ blir utsatt för ett avvisande sätts hela registret 

av skammens uttryck igång. Genom utvecklingen från födseln, via barndomen och in i 
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vuxenlivet kommer vi att skapa ett inre referenssystem för våra olika affekter där de kopplas 

till de situationer då de sattes igång. Affekterna knyts an till de situationer där de upplevs av 

individen ända från barndomen och detta bär vi sedan med oss genom livet. Det blir ett 

mönster genom att affekten först upplevs, den speglas av en annan person och internaliseras 

återigen och blir till en del i det inre referenssystemet (Scheff & Starrin 2010, s. 169 ff.). 

Jag ser i min berättelse hur Sixten upplever skam. Jag ser skammens signaler hos honom i 

hans nedslagna ögon, böjda nacke, rodnaden. När vi tillsammans har bytt till torra kläder 

skäms han fortfarande och ser rädd ut då vi ska gå in till de andra igen. Min uppfattning är att 

hade han haft möjlighet att välja så hade han inte heller gått in i rummet där mellanmålet 

serverades. Nu när han faktiskt gjorde det möttes han av kommentaren: ”Det är inte synd om 

Sixten.”. Att få höra en sådan kommentar av sina kompisar efter att först fått höra den av sin 

vuxna anknytningsperson kan jag föreställa mig spär på skammen ytterligare. Den så viktiga 

reparationen av relationen mellan anknytningspersonen och barnet uteblir. 

Jag har ovan beskrivit främst de fysiska reaktionerna och nu kommer jag till de kognitiva som 

Scheff och Starrin beskriver (2010, s. 174). Skam sätter igång tankar hos individen, såsom 

tankar om storlek, skicklighet, förmåga och styrka. Det skulle till exempel kunna vara ”jag 

klarar inte detta”, ”jag är inte smart nog” eller ”jag är för dålig”. Tankarna kan också röra sig 

om den personliga attraktiviteten som exempel ”jag är för ful”, jag har fel/ fula kläder” eller 

”jag är för tjock”. Dessa tankar handlar om att ”se” och att bli ”sedd”. ”Seendet” står den 

kritiserande personen för och att bli ”sedd” gäller den som upplever skam. Det kan upplevas 

som en önskan om att bli osynlig eller att kunna sjunka genom marken för att komma undan 

de dömande blickarna. De menar slutligen att upplevelsen kan handla om rädslan för att vara 

oälskbar, av det (Scheff & Starrin 2010, s. 174). Scheff och Starrin beskriver också vad som 

händer när människor är utsatta för förtryck, diskriminering eller orättvisa. De har då en 

benägenhet att inte protestera utan att istället tolerera detta som normalt. Man börjar till sist 

betrakta sig själv i enlighet med de fördomar som gäller den grupp man tillhör (Scheff & 

Starrin 2010, s. 183).  

Skamkänslor är kvalfulla för alla oavsett deras ställning i samhället. Det är dock så att främst 

underordnade grupper utsätts eftersom skammen genereras såväl utifrån, samhället och 

omgivningen, som inifrån, individens inre referenssystem. Negativa självkänslor blir 

resultatet av klander, fördömanden, förödmjukelse och nedvärderingar. En dålig självkänsla 

kan göra människan oförmögen att uppfylla vissa sociala roller och en underordnad status kan 
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befästas hos den utsatte och andra runt om kring i sociala sammanhang. Den underordnade 

statusen bekräftas och befästs och återskapas kontinuerligt (Scheff & Starrin 2010, s.183). 

Enligt min erfarenhet är det lätt att barnen blir underordnade i förhållande till personal i 

förskolan. De behandlas motsägelsefullt då de förväntas ha en hel del olika kompetenser när 

det gäller skapande, praktiska göromål som på och avklädning, toalettbesök och andra 

liknande tillfällen. De betraktas som medskapande vid experiment och som små forskare i 

olika miljöer såsom skogen eller på andra utflykter. Men i sociala sammanhang ses de många 

gånger inte som kompetenta. Här är det vuxna som har makten. Vuxna som bestämmer hur 

många som är med och leker, vilka lekar som är acceptabla att leka, var någonstans leken tar 

plats, hur man uppför sig vid måltider eller i samlingar till exempel. Precis som vi ser vid 

mellanmålet på Sixtens avdelning. Min tanke är att barnen, precis som Scheff och Starrin, kan 

komma att underordna sig och acceptera de vuxnas värderingar som sina egna. På så sätt 

skapas normer och kultur i förskolan.  

Margareta Öhman leg. psykolog och familjeterapeut och skriver i sin bok Hissad och dissad 

om hur barn kan uppleva hur det är att bli tillrättavisade, få skäll och att få uppleva skam. Hon 

skriver om hur vi pedagoger behöver kunna granska våra känslor och hur vi uttrycker dem 

tillsammans med barnen. Ilska är en grundkänsla och alla upplever den. Men den kan hanteras 

på olika sätt. Många pedagoger uppfattar ilska som något fult och mörkt som man inte vill 

kännas vid, framförallt inte om man är en skicklig pedagog. Öhman menar dock att en vuxen 

och mogen individ kan ”simma” i känslan istället för att reagera på den. En vuxen som låter 

sig svepas med av sin ilska föder mer ilska medan en känslomässigt mogen person känns vid 

den, lyssnar aktivt till den och låter den vägleda henne eller honom. Hon menar att denna 

mognad inte har med ålder att göra utan snarare med viljan att ta tillvara sina erfarenheter och 

viljan att arbeta med sig själva (Öhman 2009, s. 38). Hon menar att det ofta finns en 

moraliserande ton och en underförstådd diskvalifikation i vuxnas tillrättavisande av barn. Hon 

menar även att barnet uppfattar det som att relationen bryts när de blir skällda på av 

pedagogen. Samt att det alltid är den vuxnes ansvar att återuppta relationen igen och göra allt 

bra (Öhman 2009, s. 35). Hon anser också att för barnet som får skäll kan det uppfattas det 

som ett verbalt övergrepp som är lika smärtsamt i barnets själ som ett fysiskt övergrepp är på 

kroppen (Öhman 2009, s. 37).  

Skam är en stark känsla som figurerar i våra liv på många sätt och inte minst i förskolan som 

ett maktmedel. Det syns tydligt i mina berättelser att pedagogen som skäller eller tillrättavisar 

barnen mer eller mindre medvetet skambelägger barnen för att visa sin makt. Just att visa sin 
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makt behöver inte vara det primära men det blir ändå en funktion av tillrättavisandet. Genom 

att få barnen att skämmas för sitt beteende uppnår pedagogen funktionen att barnen kommer 

att ändra sitt beteende för att inte avvika från gruppen. Detta är mycket relevant att reflektera 

över som pedagog. Det här kring hur man som människa förhåller sig till sina egna känslor i 

sitt arbete. Vi pedagoger möter barn som utmanar, föräldrar som sätter sig på tvären och 

kollegor som inte vill samarbeta. Allt detta behöver vi kunna hantera på ett rationellt sätt. 

Emellanåt har jag haft kollegor som absolut kan tänka sig att be om förlåtelse vid ett 

övertramp mot en vuxen kollega men aldrig mot ett barn av just anledningen att det är ett barn 

det handlar om.  

Det tar emot att be om ursäkt mot en underordnad kan jag föreställa mig. Eller är det igen 

skammen som lurar? Jag föreställer mig en pedagog som skäller på ett barn då hen klivit 

bakom pedagogen samtidigt som den vuxne backade. Barnet får ena foten trampad på och den 

vuxne blir arg. Min tanke här är att barnet antagligen skäms för att hen får skäll och får ont i 

foten. Hen upplever att det var hens eget fel. Den vuxne skäms för att hen brusar upp i 

onödan, kanske på grund av rädsla för att något allvarligt kunnat hända. Skammen skulle då 

kunna hindra båda från att reparera relationen. Barnet vågar inte för den vuxne var arg och 

den vuxne kan inte ta tillbaka sin ilskna reaktion utan att anse sig ”tappa ansiktet”. Relationen 

tar skada. Skulle samma situation uppstå mellan två vuxna tänker jag mig att det skulle kunna 

se annorlunda ut. Så här skulle det kunna se ut: En person går bakom en annan person då 

denna tar ett steg bakåt. Den som går bakom blir trampad på foten och den som gick 

baklänges inser direkt att den har trampat på någon. Så fort hon eller han ser att det är en 

vuxen de trampat på kommer ursäkten som regel automatiskt. ”Oj, förlåt!” Den trampade ber 

sannolikt också om ursäkt ”Oj, nej, det var ju jag som klev bakom dig! Förlåt!”. Kanske 

förekommer det en klapp på armen eller någon annan fysisk tröstande gest. Kollegor måste ha 

en viss social kompetens för att kunna arbeta tillsammans eftersom de förorättade har medel 

att ta till annars. De kan gå till chefen och klaga på samarbetsproblem eller sprida negativa 

rykten om personen som inte kan samarbeta. Ett barn däremot har inte den möjligheten. De är 

förvisade till sina pedagoger oavsett hur de beter sig. Självklart finns det vuxna som ber om 

ursäkt inför barn, men tyvärr gör inte alla det enligt min erfarenhet. 

Det är obehagligt att få negativ uppmärksamhet, precis som Öhman beskriver, och min 

erfarenhet av att arbeta på den avdelningen var just att barnen med tiden lärde sig att dölja 

sina egentliga känslor. Jag upplever att Olivia har lärt sig detta genom att under flera år ha fått 

höra att hennes och andras gråtande inte har betydelse för pedagogerna på hennes avdelning. 
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Jag ser på henne att det gör ont när hon slår sig, hennes ansikte speglar smärtan kort efter 

olyckan och hon gråter högt. Efter kommentaren från Mirjam ” Nu räcker det, Olivia!” så ser 

hon sig omkring och jag riktigt ser hur hon biter ihop och trycker ner gråten in i kroppen. Hon 

förblir sedan tyst och torkar bort de få tårar som trots allt tränger fram. Min upplevelse är att 

hon inte förväntar sig att få något stöd av de vuxna. Hon går undan tills hon har kontroll över 

sina känslor igen. Samma sak ser jag hos flera av de andra barnen också. Faktum är att jag så 

här i efterhand inser att även jag gjorde samma sak. Relativt ofta förekom kommentarer 

gentemot barnen eller elaka kommentarer om andra vuxna på förskolan som jag hade svårt att 

hantera. Jag påverkades starkt när barn fick orättvis kritik och då jag inte alltid tog barnen i 

försvar gick jag istället undan tills det inte syntes i mitt ansikte och i mitt kroppsspråk vad jag 

kände. Varje gång jag eller ett barn gick undan för att dölja våra känslor skapades och 

reproducerades en norm. En norm av att dölja sina inre känslor tar form och internaliseras av 

alla barn och vissa vuxna i gruppen.  

Anknytning 

Anknytning mellan barn och en vuxen anknytningsperson är grundläggande för blivandet av 

en trygg individ. Här har jag valt att använda mig av boken Anknytning i förskola, vikten av 

trygghet för lek och lärande (2014), av Malin Broberg, docent i psykologi, Birthe Hagström 

som är förskollärare och fil.dr. i pedagogik och Anders Broberg professor i klinisk psykologi. 

Själva begreppet anknytning kommer från en direkt översättning från attachment (engelska). 

Enligt Broberg med flera betyder begreppet att någon mindre har en knytning till och är i 

behov av någon större, här barn och förälder eller barn och pedagog. Kärnan i teorin om 

anknytning handlar om samspelet mellan omvårdnad och anknytning. Detta samspel tar plats 

mellan barnet och en förälder, eller en annan anknytningsperson, som kan ta hand om barnet, 

vårda det och som har vilja och förmåga att möta barnets olika behov. Dessa behov är till 

exempel trygghet, tröst, beskydd och andra fysiologiska behov som mat och hygien. Teorin 

betonar en process som är relationsspecifik mellan två individer, oftast förälder och barn i 

början för att senare kunna vara barn och förskolepedagog (Broberg m. fl. 2014, s. 32 ff).  

Anknytning är således en nära känslomässig relation med vissa specifika drag såsom att 

relationen är individspecifik och rör en särskild person som inte är utbytbar och relationen 

varar över tid. Relationen har stor känslomässig betydelse för individen och personerna dras 

till varandras närhet samt upplever obehag vid längre ofrivilliga separationer från varandra. 

Personen som är anknuten, här barnet, söker tröst, beskydd och närhet hos sin 

anknytningsperson. För att relationen ska kallas trygg anknytning så krävs det att barnet söker 
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beskydd och tröst hos den vuxne. Leder närhetssökande inte till en ökad känsla av trygghet så 

kallas anknytningen för otrygg. Till detta hör att man inte kan säga att de två individerna är 

anknutna till varandra utan det är den svagare, här barnet, som är knuten till den vuxne. 

Förälderns svar är att utveckla ett ”omvårdnadsband”, bonding (eng.). En annan viktig aspekt 

är att anknytningen inte ska definieras som stark eller svag utan som trygg eller otrygg. 

Antingen får barnet sina trygghet, tröst och beskyddsbehov uppfyllda eller inte. Dock är inte 

alla relationer anknytningsrelationer utan när barnet börjat på förskolan är det personen som 

barnet får trygghet, tröst och beskydd av som är anknytningspersonen. Ofta är det samma 

person som skolat in barnet medan andra pedagoger kan vara favoriter när det handlar om lek 

(Broberg m fl. 2014, s. 32 ff).  

Hela dagarna på förskolan är pedagogen en anknytningsperson. Det är av stor betydelse för 

barnets välbefinnande på förskolan att ha en eller två anknytningspersoner (samma personer) 

under dagens timmar. Anledningen till att det bara är en eller två som kan ha den rollen är att 

ett barn inte kan ha fler än tre till fem anknytningspersoner och det inkluderar föräldrarna och 

annan familj. Särskilt viktigt är detta för små barn, mellan 1-3 år, då de behöver hjälp att 

reglera sina känslor genom att sätta ord på det som upplevs, såsom att uppmuntra positiva 

känslor eller dämpa negativa känslor. Med andra ord behöver barnet ha tillgång till pedagoger 

som är både fysiskt och känslomässigt närvarande och som har förmågan att ge barnet 

erfarenheter av tillräcklig och pålitlig hjälp. De behöver vara ”en trygg hamn” för barnet att 

återkomma till när det nyfiket utforskar världen (Broberg m fl. 2014, s. 198). Jag vet eftersom 

jag arbetade där att min kollega Mirjam var Sixtens och Olivias anknytningspedagog då hon 

var den som skolat in dem. De försökte oftast gå till henne när de behövde hjälp och de visade 

henne stor tillgivenhet trots att hon ofta skällde på dem. Av den anledningen kan jag föreställa 

mig att det tog hårdare på barnen att få tillrättavisningar av just henne. Det var ett missbruk av 

anknytningen att den vuxna försökte styra barnets känslor istället för att låta barnet ha rätt till 

sin egen upplevelse.  

Det som jag framförallt tänker mig hade kunnat mildra upplevelsen är att Mirjam hade tagit 

sitt ansvar som anknytningspedagog och reparerat relationen och förklarat för barnen vad som 

låg bakom hennes reaktion och hennes argument, precis som Öhman beskrev i avsnittet om 

skam. Barnen hade också fått chansen att fråga och själva reagera på det Mirjam sagt. Jag 

skriver inte detta som någon sorts anklagande utan som en reflektion på hur jag själv, med lite 

distans och teoriernas kunskap, skulle vilja agera i situationerna. Min uppfattning är att barnen 

på vår avdelning saknade ”en trygg hamn” som Broberg med flera skriver.  
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Anknytning och lärande 

I ett pedagogiskt arbete med små barn, där pedagogen blir en vikarierande 

anknytningsperson under dagen, måste den vetenskapliga kunskap som finns 

från anknytningsteorin omsättas i praktiken, så att vardagen blir tillräckligt 

förutsägbar och tillförlitlig. Man kan faktiskt säga att det är en förutsättning för 

utveckling och lärande, eftersom en trygg anknytning inte bara skyddar mot 

rädsla, oro och stress, som hindrar inlärning, utan också ger de bästa 

förutsättningarna för att barn ska bli nyfikna, utforskande och leksugna. 

(Broberg m fl. 2014, s. 201) 

 

Barnet behöver som sagt hjälp att reglera sina känslor när känslorna övermannar dem till 

exempel vid konflikter eller andra händelser. Helt oberoende av vilken känsla, ilska, 

ledsenhet, sorg eller rädsla, barnet uttrycker behöver pedagogen kunna svara genom att trösta 

barnet för att barnet ska kunna reglera sina känslor och lugna sig för att sen kunna återgå till 

leken. Detta dämpande eller minimerande av och sättandet av ord på negativa känslor har 

visat sig vara lika viktigt ur ett utvecklingsperspektiv som att möta barnets positiva känslor. 

På samma sätt som vuxna reagerar olika starkt i olika situationer så gör barn det också. En del 

blir mest ledsna och andra mer arga. Vilken känsla barnet ger uttryck för ger olika gensvar 

hos vuxna också. Ofta har vuxna lättare att reagera tröstande om barnet uttrycker ledsenhet än 

om det uttrycker ilska. Trots att många barn som visar ilska är de också ledsna och behöver 

tröst och stöd. Sett ur barnets perspektiv kan det få stor betydelse hur pedagogen bemöter dess 

känslouttryck. Möts det arga barnet av ilska istället för att den vuxna försöker förstå och se 

saken ur barnets synvinkel så får barnet inte den så välbehövliga hjälpen utan istället förstärks 

de redan upprivna känslorna. I en sådan situation är det bra att vara medveten både om barnets 

affektuttryck och sina egna. Detta är något som behöver diskuteras när det inte just då pågår 

någon konflikt. Detta kan vara känsligt att diskutera och det kan upplevas som svårare att 

”trampa en kollega på tårna” än att ”trampa ett barn på tårna”. Det kan då vara lämpligt att ta 

upp liknande frågor på gemensamma planeringar, kanske utifrån konkreta situationer och med 

avstamp i teoretiska kunskaper om små barn (Broberg m fl. 2014, s. 218-219).  

Här tar Broberg med flera upp något relevant anser jag. Nämligen något vi som arbetslag 

borde diskuterat. Vad hade hänt om jag tagit mod till mig och tagit upp ämnet om hur vi 

pedagoger bemöter barnens känslouttryck? Nu när jag tänker efter är detta inte något som jag 

vet att jag någonsin har diskuterat med något arbetslag. Kanske är det som Broberg med flera 

skriver, att det är betydligt lättare att ”trampa ett barn på tårna” än att diskutera en enskild 
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vuxen persons egenskaper och förhållningssätt? Det känns intimt att tala om andra vuxnas 

känslor och affektuttryck och väldigt mycket svårare när det rör negativa känslor än positiva. 

Dock ska jag säga att jag absolut upplevde, eller min intuition sa mig, att jag borde ha tagit 

upp detta trots min egen konflikträdsla. Jag upplevde en stark impuls att ta upp detta till 

diskussion och jag gjorde det i omgångar utan resultat. Jag hade en stark känsla för vad som 

var rätt och fel och gjorde försök gång på gång. Just att det ofta blev resultatlöst att diskutera 

pedagogers förhållningssätt gjorde att jag efterhand mer eller mindre gav upp försöken. Visst 

hade jag en rädsla för konflikter. Jag diskuterade helst inte Mirjams förhållningssätt direkt 

med henne eftersom hon enligt mig gjorde så grova övertramp att det skulle vara mycket 

känsligt att diskutera det. Jag var som sagt både yngst och nyast och det gjorde mig försiktig. 

Konflikträdslan grundade sig inte i att jag inte vågade ta upp obehagliga samtalsämnen utan i 

att om jag gjorde det upprepade gånger skadade det mina kollegors tillit till mig och vår 

relation tog skada. Jag kan tänka mig att de upplevde som personlig kritik då de såg sina egna 

beteenden i det jag beskrev. Just att de inte ville eller ansåg sig kunna ändra på sig gjorde att 

det blev värre och värre att diskutera det. Skuldkänslorna över att inte ha gjort det annat än 

indirekt via samtal med min andra kollega kommer att följa med mig genom livet. Den ångern 

ger mig i sin tur en erfarenhet av obehaget av att inte ta konfrontationen. Det är helt enkelt 

inte värt tyngden av att bära med mig sveket mot barnen. Även negativa lärdomar är lärdom. 

Relationskompetens 

Jesper Juul som är dansk familjeterapeut och författare har tillsammans med Helle Jensen, 

också hon familjeterapeut, skrivit boken Relationskompetens i pedagogernas värld. Den 

handlar om de interpersonella relationerna som lärare, förskollärare och andra pedagoger 

ingår med unga och barn. (2009, s. 11). De skriver att traditionellt sett så har vi tagit 

relationskompetensen hos professionella vuxna för självklar och dessutom inte ansett den ha 

någon speciell betydelse. Numera har vi kunskap om barns kompetenser och utveckling samt 

om relationens detaljer och dess betydelse för individerna.  

Förr fokuserade man på parterna i relationen, i det här fallet barnet och den vuxne. Då fanns 

inget fokus på själva relationen som en entitet. Numera menar Juul och Jensen att vi ska 

fokusera dels på de båda parterna men också på relationen som en separat enhet. 

Sedvanligt brukar vi fokusera enbart på den vuxne och barnet och det som är gott eller 

nödvändigt dem emellan. Vi har dessutom ofta i privat barnuppfostran sett ett 

motsatsförhållande mellan dessa då det som sågs vara gott för barnet då inte var de för den 
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vuxne och tvärtom. Dock är det så att, enligt Jensen och Juul, denna polarisering mellan 

parterna inte är relevant längre med den kunskap vi idag har. De menar då att det vi ser är 

goda kvaliteter som skapar sunda, jämställda och dynamiska relationer också är samma för 

både vuxna och barn existentiellt och socialt. Det här är viktig kunskap för pedagoger som i 

och för sig har egen specifik kunskap om barn och förmedling men som också måste ha denna 

kunskap om interpersonella relationer. Det behövs för att vi ska kunna korrigera, vidmakthålla 

och utveckla vår relationskompetens (Jensen och Juul 2009, s. 118-119). Jensen och Juul har 

en egen definition av relationskompetens för att klargöra vad de menar. Deras definition 

gäller inte alla relationer generellt eller specifikt för förskola eller skola utan de alla 

professionella relationerna mellan vuxen och barn. Det vill säga samtliga yrken där möten 

mellan barn och vuxna sker och relationer kan uppstå. 

Definition av relationskompetens 

Jensens och Juuls definition av relationskompetens innehåller följande.  

Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet efter barnets egna förutsättningar och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt 

förmåga att vara autentisk i kontakten.  Detta är det pedagogiska hantverket. Pedagogens 

förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för relationens för relationens kvalitet är den 

pedagogiska etiken. Summan av en pedagogs förmedlingskompetens och relationskompetens 

utgör således hennes eller hans yrkespersonliga kompetens (Jensen och Juul 2009, s. 124-

125). 

I den här definitionen används många värdeladdade ord i sammanhanget såsom ”att se”. Med 

förmågan att ”se” barn avses främst fyra förhållanden i relation till varandra och det första är 

att den vuxna vill ”se”. För det andra är det att den vuxnes egna erfarenheter att bli ”sedd” 

eller att inte ha blivit ”sedd” under sin uppväxt. Individer som blivit ”sedda” har ofta den 

upplevelsen integrerad i sin sinnesapparat. Medan den som inte blivit ”sedd” men ändå har 

klarat sig med sin inre värld intakt och tillgänglig ändå kan ha förmågan att ”se” om de 

samtidigt har viljan. Det tredje är att den vuxnes sammanlagda erfarenheter med barn 

tillsammans med hans eller hennes människosyn och det fjärde är yrkespersonlig utveckling. 

Ju mer personligt man tar andra individers beteende desto mindre ser man av andra individer.  

Känslan av att bli ”sedd” är inte samma som att känna sig iakttagen, observerad eller sedd på 

för till exempel sitt utseende. Med att bli ”sedd” menas känslan av att känna sig bekräftad som 

den man tror att man är eller att få en ny syn av sig själv bekräftad. Alltså betyder det att 
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kunna ”se” barn, att se ”bakom” deras omedelbara beteende. Inte i något psykologiserande 

syfte utan Jensen och Juul beskriver det som att kunna ”se” sorgen i blicken på ett barn som 

beter sig på ett aggressivt och utåtagerande sätt, att se motviljan i kroppsspråket hos ett barn 

som säger ”ja” motvilligt, att kunna se ensamheten hos ett barn mitt ibland andra barn i 

gruppen eller att kunna tyda signaler hos ett barn som inte än har språket. Känslan av att bli 

”sedd” ger barnet en känsla av bekräftelse och gör relationen till den vuxne mer verklig. Det 

verkar gott för barnets självkänsla och möjliggör ett utvecklande av inre ansvarstagande ( 

Jensen & Juul, 2009, s. 124-125). 

Hur kan man föreställa sig att barnen utvecklas efter bemötanden som de i mina berättelser? 

Kommer barnen att uppleva att de blivit ”sedda” om betydelsen är som Jensen och Juul 

menar, bekräftande och positivt bemötta i relationen med pedagogen? Sixten blir observerad, 

iakttagen och utstirrad men blir han ”sedd” i en bekräftande mening? Möjligen av mig då jag 

hjälper honom i hallen med torra kläder men samtidigt så sviker jag honom genom att återföra 

honom, mot hans vilja, in i sammanhanget som orsakade obehaget från början. Jag bekräftar 

honom genom att vara där och hjälpa. Jag ”ser” honom och jag tror att han märker det. Men 

jag ger honom sannolikt ett dubbelt budskap. Dels så ”ser” jag honom, bekräftar hans 

ledsenhet och hans skam. Jag tröstar honom. Men samtidigt så låter jag Mirjam hållas, likaså 

barnen som härmar henne när de säger ”det är inte synd om Sixten”. Det är svårt att säga, men 

möjligen är han lika medveten om min konflikträdsla som jag är. Barn ser mer än vad vi tror. 

Med ledarskap menar Jensen och Juul en förmåga att kunna nå de planerade målen utan att 

kränka barnens personliga integritet samtidig som den vuxne är tillgänglig i processen med 

personlig auktoritet. Det vuxna ledarskapet bekräftar och utvecklar yrkesrollen och är därför 

värdefullt. Det skapar en trygg atmosfär för barnen och ger dem en idealisk rollmodell att 

identifiera sig med och testa sig själva emot ( Jensen & Juul, 2009, s. 124-125). Jensen och 

Juul beskriver den ideala bilden av hur den vuxna pedagogen bör utöva sitt ledarskap. Men 

om verkligheten ser ut som i mina berättelser, vad händer då med barnens förebild? 

Förebilden blir någon som skäller ut andra för små misstag, någon som inte reparerar 

relationen efter tillrättavisningar, någon som inte ger förklaringar och någon tar ut sitt humör 

på andra utan att be om ursäkt efteråt. Förebilden blir också den pedagogen som jag 

representerar i berättelserna. Någon som hjälper till i smyg, någon som accepterar att andra 

beter sig som Mirjam gör mot barnen i gruppen, någon som inte säger emot när barnen 

upprepar hennes kritik mot Sixten. Konsekvensen blir en förebild som väljer den enkla vägen 

ut ur en obehaglig situation.  
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Yrkespersonlig närvaro är betydelsen av autenticitet i det här avseendet. Det är värdefullt för 

den vuxne eftersom autenticiteten är nödvändig för den yrkespersonliga utveckling och för 

hans eller hennes personliga auktoritet. Dessutom skapar den möjlighet för barnen att hitta 

och forma sin egen autenticitet och på så sätt ge möjlighet för utvecklande av deras inre 

ansvarstagande (Jensen & Juul, 2009,  s. 124-125). Var jag yrkespersonligt närvarande i 

situationen med Sixten och Olivia? Om yrkespersonligt närvarande betyder att pedagogen 

reflekterar i handling så måste jag svara nej. Min upplevelse är att jag inte reflekterade över 

vilka konsekvenser mina handlingar och uttalanden faktiskt fick för resultat. Vi hade kunnat 

reflektera och diskutera i efterhand men inte heller detta gjorde vi. Vi hade som jag beskriver 

nedan ett ansvar för relationen. 

Den vuxne har ett ansvar för relationens kvalitet. Hon eller han har ett ansvar för relationen 

till alla barn och barngruppen som helhet. Förmågan att förvalta denna relation ökar hans eller 

hennes personliga auktoritet och förebygger kränkningar av både parters integritet (Jensen & 

Juul 2009, s. 124-125). Min erfarenhet och kunskap säger mig att den vuxnes egen uppväxt 

har stor betydelse för hur man ser på relationen mellan sig själv som pedagog och barnen i 

barngruppen. Min förtrogenhetskunskap gör att jag ser mönster i hur pedagoger agerar, 

förutsatt att jag arbetar med dem ett tag. Jag är själv uppvuxen i en tid då vuxna fortfarande 

sågs som auktoriteter och kanske lärare framför allt. Många pedagoger är äldre än jag är, 

sannolikt är även de uppvuxna enligt den normen och ser därför barnen som underordnade i 

den professionella relationen som jag också kommer att ta upp senare i uppsatsen. Den här 

synen på barn som underordnade tangerar det Jensen och Juul skriver om den äldre synen på 

den professionella relationen som polariserad. Barnet i ena änden och den vuxne i andra 

änden. Det som var bra för den ena parten ansågs vara automatiskt dåligt för den andra. 

Kanske lever detta kvar i många nu aktiva pedagoger. Detta är naturligtvis en spekulation från 

min sida men jag försöker hitta sannolika tankegångar bakom handlandet hos pedagogen i 

min första berättelse, den om Sixten.  

Vad hade då hänt om jag hade tagit Sixten i försvar istället för att hjälpa honom i smyg? Om 

jag så fort Mirjam sa till honom att det var hans eget fel hade sagt att ”det gör inget, Sixten. 

Kom så torkar vi upp och byter byxor sen.” Antagligen hade Mirjam inte sagt något mer om 

det. Kanske hade hon blängt på mig för att få mig att förstå att jag lade mig i. Men 

kommentarerna från barnen och hennes kommentar om att det inte var något att gråta för 

uteblivit. Jag hade kunnat bespara honom det. Jag hade i så fall kunnat tillföra något positivt i 

en negativ situation.  
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Öhman skriver att barnen upplever att relationen bryts när de får skäll och detta är jag 

fundersam kring. Kan det vara så att hon har rätt så tänker jag att många barn skulle vara helt 

utan fungerande relationer. Jag föreställer mig att barnen har andra strategier för att hantera 

sin skam kring att bli tillrättavisade än att just bryta relationen i den mån de kan göra det. 

Kanske är det så att genom att undertrycka sina känslor, som Olivia gör när hon biter ihop och 

tystnar när hon blir tillsagd trots att hon fortfarande är ledsen, så har hon skapat en strategi för 

att bevara relationen. Min erfarenhet ger mig en upplevelse av att hon gör detta för att hålla 

samman sin anknytning till sin anknytningspedagog trots att anknytningen knappast kan 

beskrivas som trygg då hon inte får det stöd och den tröst hon behöver. Jag tvivlar inte på att 

Öhman har rätt i sitt argument att barnet upplever det som extremt obehagligt att få skäll. Till 

och med så obehagligt att det är lika smärtsamt som ett fysiskt övergrepp. Men jag är 

samtidigt övertygad om att barn har en förmåga att anpassa sig till olika situationerna. Då 

även till känslomässiga ytterligheter såsom ett verbalt övergrepp som skäll utgör. Barnen på 

min avdelning hade på olika sätt utvecklat strategier för att undvika de obehagliga 

situationerna som uppstår innan någon blir utskälld. Här tänker jag på Olivia som jag iakttog 

mycket i leken. Hon var en mycket känslig person som lätt började gråta och då väldigt högt 

och ljudligt. Hon fick mycket uppmärksamhet kring sitt högljudda gråtande. Det var en sorts 

gråtande vi snabbt ville ha slut på för det skar i öronen och de andra barnen klagade också. 

Jag för min del tröstade så gott jag kunde och även om det tog längre tid tills hon blev tyst så 

har jag känslan av att det var rätt sätt att hantera det på. Hon fick gråta färdigt. Mina kollegor 

sa istället till henne att det räckte med gråt. Det lät för högt och var jobbigt att lyssna på. Det 

sistnämnda sa de aldrig till Olivia men vi diskuterade det en del när hon inte var med. Olivia 

hade som jag såg det utvecklat en strategi för att minska riskerna för att hon skulle hamna i en 

lek som blev för tuff och där risken fanns att hon skulle göra illa sig och börja gråta. Genom 

att observera leken och de som deltog såg jag efter ett tag att när spänningen i leken ökade 

och den strax skulle gå överstyr så försvann Olivia ut från rummet. Hon sa ”ett, två tre, jag är 

inte med” och gick ut. Ingen av de andra barnen reagerade märkbart på detta och inte heller 

mina kollegor, förrän jag tog upp det jag sett vid ett flertal gånger. Jag är genom den 

erfarenhet jag har förvärvat säker på att det var en känslomässig strategi som Olivia utvecklat 

för att skydda sig själv från att obehagliga situationer där gråtande  och sårade känslor blivit 

resultatet.  
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Normer i barngruppen 

Ann-Marie Markström är lektor i socialt arbete och är verksam forskare och lärare. Hon 

skriver i sin bok Att förstå förskolan, som bygger på hennes avhandling Förskolan som 

normaliseringspraktik- en etnografisk studie, om förskolebarnet som individ och som del i ett 

kollektiv. Hon menar att det finns en bild av att barnet följer en naturlig inre ordning för sin 

utveckling. Men denna inre ordning existerar parallellt med en uppfattning om att barnet 

samtidigt måste stödjas och formas i sin utveckling. Barnet behöver fostras och socialiseras in 

olika sammanhang. Hon menar att det talas om barn i termer av lärande barn och att det då 

främst handlar om ett socialt lärande. Barn behöver alltså lära sig att handla och uppföra sig i 

sammanhang som förekommer i förskolan. De behöver lära sig att bli förskolebarn 

(Markström 2007, s. 150).  

Han passar ännu inte in i förskolans verksamhet. Han behöver lära sig hur han ska uppföra sig 

och handla i sammanhanget mellanmål på hans avdelning. Mirjam tillrättavisar honom när 

han spiller ut sin mjölk då han inte kan hålla reda på sina ben och mjölken samtidigt. Kanske 

är tanken god från Mirjams sida, kanske är det bara brist på tålamod eller så kan det vara brist 

på kunskap och förståelse som gör att hon kränker Sixten. Jag kan inte veta varför hon agerar 

som hon gör men jag kan se med min förtrogenhetskunskap och empati att det gör ont i 

Sixten. Först spiller han ut sin mjölk, den sugs upp av hans byxor, kompisarna flyttar sig ifrån 

honom och sedan får han skäll. Jag ser, som jag beskrivit tidigare, skammens signaler hos 

honom i hans nedslagna ögon, böjda nacke, rodnaden. När vi tillsammans har bytt till torra 

kläder skäms han fortfarande och ser rädd ut då vi ska gå in till de andra igen. Till sist 

upprepar de andra barnen Mirjams ord ”Det är inte synd om Sixten”. Det är redan norm att 

säga så till någon som gjort fel. 

Med att bli ett normalt förskolebarn beskriver Markström att det finns en allmän uppfattning 

bland pedagoger och föräldrar om hur ett barn är ett typiskt eller idealiskt normalt 

förskolebarn. Ett normalt förskolebarn är ett barn som är självgående, lagom framfusig, öppet 

och aktivt. Barnet bör dessutom vara socialt och fungera bra i grupp. Dessa egenskaper 

beskrivs vara eftertraktansvärda hos barn i förskolan och de barn som avviker på något sätt 

anses vara i behov av stöd för att bryta sitt avvikande beteende (Markström 2007, s. 159-160).  

Ett barn behöver inte vara ”färdig” för att komma till förskolan utan förmågor, egenskaper 

och normaliteter är saker barnet förväntas utveckla, vara självständiga och sociala på rätt sätt i 

förhållande till förskolan som institution. Det är inte ämneskunskaper, som i skolan, som 

eftersträvas här utan sociala förmågor. Förmågor såsom att kunna följa regler, förhålla sig till 
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vuxna och andra barn och följa rutiner som finns i förskolan. Barnen ska också kvalificera sig 

och anpassa sig till förskolans och samhällets gemenskap samtidigt som de förväntas vara 

självständiga och ha förmågan att skapa sina egna möjligheter (Markström 2007, s. 170).  

Min uppfattning är att Markström har rätt. Trots läroplanens fokus på grundämnen som 

matematik, naturvetenskap och språk så är barns sociala utveckling mycket viktig i många 

pedagogers ögon. Det finns en slags outtalad norm för hur förskolebarn bör vara för att 

fungera på ett optimalt sätt i en barngrupp. Barnen önskas vara eller bli med och mer 

strömlinjeformade och med det menar jag att de sociala avvikelser de kan tänkas ha bör nötas 

bort för att de ska passa in bättre. Barnen bör också vara anpassningsbara, flexibla, 

självgående och lagom fantasifulla. Detta är inget jag själv står för, men jag har sett det tydligt 

på olika arbetsplatser där jag arbetat eller praktiserat. Framförallt ser jag det tydligt i min 

andra berättelse om Olivia. Hon anses gråta för högt och alldeles för mycket för en ”så liten 

skada”. Hennes gråtande är inte önskvärt och hon uttrycker sin rädsla och ledsenhet på ett sätt 

som inte accepteras i den verksamheten. Det går så långt att pedagogerna har diskuterat detta 

med Olivias föräldrar och har gett dem rådet att ignorera Olivia när hon gråter hemma för att 

fortare få tyst på hennes gråt. Pedagogernas önskan förefaller vara att lära Olivia när det är 

acceptabelt att gråta respektive när det inte är acceptabelt att göra det. Dessutom behöver barn 

kunna gråta på rätt sätt och inte så högljutt som Olivia gör. Jag föreställer mig att det finns en 

slags norm kring barns uttryckande av sina känslor och att Olivia just nu faller utanför den 

och anses behöva socialiseras in i den med de vuxnas hjälp. Det här är ytterligare en 

dimension i min berättelse om Olivia. Pedagogerna är auktoriteter även för föräldrar. I det här 

fallet har pedagogerna gett Olivias föräldrar rådet att ignorera Olivias gråt hemma. 

Föräldrarna och pedagogerna har vid ett flertal tillfällen diskuterat hennes högljudda och 

långvariga gråtande. Min uppfattning om hur Olivia gråter är densamma. Hon är inte 

egentligen svår att trösta, men det tar tid innan hon har gråtit färdigt. Hon gråter också 

betydligt högre än de flesta andra barn jag mött i min roll som pedagog. För mig är det någon 

som finns i hennes personlighet och min uppgift är att hjälpa henne att hantera de starka 

känslorna som ger upphov till gråten. Naturligtvis störs jag av ljudnivån också, precis som de 

andra, men jag låter inte det hindra mig när jag tröstar henne. Enligt min erfarenhet kommer 

ett barn som Olivia, med rätt hjälp och stöd, lära sig att gråta kortare och eventuellt lite lägre. 

Det blir inte nödvändigtvis så. Men oavsett om gråten förändras så är min känsla att det blir 

lättare för barnet att hantera rädslan och smärtan som gör att de gråter från första början. På så 

sätt skapas en trygg individ genom att den får rätt stöd. Det som nu händer istället, när hennes 
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pedagoger och föräldrar enas om att ignorera Olivia när hon gråter, är sannolikt att hon 

kommer att uppleva sig som osynlig för dem. Hon kommer att förstå att hennes negativa 

känslor inte har betydelse för hennes anknytningspersoner varken i förskolan eller hemma. 

Visst är det sannolikt så att hon kommer att sluta gråta fortare men antagligen inte på grund av 

att hon känner sig trygg utan snarare för att hon inser att hennes larmsignal, som gråten är, 

inte fungerar. Hon kommer att, som Fahrman beskrev, att utveckla ett falskt själv för att få 

bevara sina livsviktiga relationer. Det falska självet speglar således en individ som inte 

upplever sig som älskad för den hon eller han är. Barnet känner därför att det måste bli någon 

annan för att alls få ha en relation. Barnet kommer att lära sig att dölja det som är äkta inom 

sig. Det falska självet innebär känslor av rädsla. Rädslan att förlora relationen om hon eller 

han skulle visa sitt sanna jag. Den här rädslan kan komma att sitta i hela livet och Fahrman 

menar att många går och bär på rädslan att visa sig svag, att misslyckas eller att inte finnas till 

i umgänget med andra.  

Varför lyssnar då föräldrarna på pedagogerna och följer ett så pass tveksamt råd? Min 

uppfattning är att traditionellt så har lärare varit auktoriteter i de allra flestas liv. Först genom 

att de själva gick i skolan och att den respekten de troligen hade för sina lärare har satt spår 

hos individerna. Dessutom så tar pedagogerna ofta hand om barnen i förskolan under en 

relativt stor del av dagen och ofta flertalet dagar i veckan. Det medför en kännedom om barnet 

och dess personlighet och det blir naturligt för föräldrar att lita på att pedagoger känner deras 

barn på ett djupare plan. Pedagoger som är anställda som förskollärare förväntas dessutom ha 

en gedigen utbildning som ger dem kunskaper om barns utveckling. Till detta hör också att 

förskolan har styrdokument som ska följas för att barns väl och ve ska säkerställas. Allt det 

här sammankopplat gör att föräldrarna får ett förtroende för pedagogerna och känner att de 

kan lita på att råd de får av dem är goda råd.  

Styrdokument i förskolan 

Styrdokumenten som är aktuella och som jag vill ta upp är Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(rev 2010) och Likabehandlingsplanen (Skolverket). 

Läroplanen säger att det är förskolans ansvar att ta hänsyn till olika individers förutsättningar. 

Det är också förskolans ansvar att värna om, respektera, ta hänsyn till andra människor samt 

visa rättvisa och jämställdhet. Vi som arbetar i förskolan ska säkerställa att egna och andras 

rättigheter lyfts fram och synliggörs i verksamheten. Läroplanen pekar också ut att barn 

tillägnar sig etiska värden och normer framförallt genom konkreta upplevelser. Vuxnas 



30 
 

förhållningssätt är viktigt eftersom det påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Vi som vuxna är viktiga som 

förebilder för barnen (Skolverket (1998) rev 2010 s. 4). 

Verksamheten ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Förskolan ska lägga grunden för 

ett livslångt lärande.  Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och ge en trygg 

omsorg om barnen. Läroplanen ska säkerställa att personalen har förmåga att samspela med 

barnet och dess föräldrar samt att få deras förtroende. Detta är viktigt för alla men särskilt för 

dem med speciella tillfälliga eller varaktiga svårigheter. Alla barn ska få uppleva 

tillfredsställelsen det går att utvecklas, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång 

i barngruppen (Skolverket (1998) rev 2010, s. 5). 

Läroplanen beskriver förskolans uppdrag på följande sätt: 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med 

hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar.  (Skolverket (1998) rev 2010, s. 5) 

 

Skolverket står för ytterligare ett krav, ett styrdokument för förskolan som heter 

Likabehandlingsplan. Det är en plan som förskolan ska upprätta och revidera varje år. Dess 

innebörd är att stödja arbetet med likabehandling, mot diskriminering och kränkningar.  

Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet 

samt är det systematiska kvalitetsarbetet inom området. 

Det ska finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av 

kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska också finnas en beskrivning 

av det planerade arbetet och vilka rutiner som gäller. Till detta hör också att planen ska 

beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet. 

Likabehandlingslanen ska vara känd hos alla anställda i verksamheten samt hos barnens 

föräldrar/vårdnadshavare (Skolverket, elektronisk källa, 2016).  

Utifrån det ovan formulerade uppdraget så tänker jag att vi pedagoger lämnar en del övrigt att 

önska. Min kollega kränker barn genom att använda sin vuxenmakt för att styra deras 
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känslouttryck och genom att skambelägga istället för att hjälpa. Jag för min del tar inte striden 

med henne och jag förmår här inte att ställa mig explicit på barnens sida vilket framkommer i 

berättelserna. Det ligger i mitt uppdrag enligt läroplanen och likabehandlingsplanen att främja 

barnens trygghet och motverka kränkningar. Min erfarenhet är att barnen så gärna vill ty sig 

till sina pedagoger för att få trygghet och bekräftelse att det blir ett grovt övertramp att skälla 

ut barn utan att återuppta relationen efteråt. Tilliten bryts och skadan är skedd. Risken finns 

att barnet i framtiden kommer att bära med sig den här negativa erfarenheten av att ha gjort fel 

och rädslan över att bli skarpt tillrättavisad. Vi blir negativa förebilder för barnen och visar 

dem att det är acceptabelt att kränka andra utan att be om ursäkt för det. Vi skapar negativa 

normer där det blir normalt för barnen att upprepa kritik pedagogen har utsatt andra barn för. 

Vi lär barnen att vi inte behöver respektera och visa hänsyn för varandra. Därmed har vi 

gemensamt brutit mot både Läroplanen och Likabehandlingsplanen genom att barnen inte få 

sina behov tillgodosedda.  

Slutdiskussion  

Det första jag ser i mina berättelser är barn som inte får det stöd de borde få av sina pedagoger 

som också är deras anknytningspersoner. Jag ser barn som skammas, skambeläggs, av 

pedagoger. Jag ser pedagoger som fritt låter sin ilska och brist på tålamod oreflekterat gå ut 

över barnen. Jag ser barn som kan komma att internalisera skammen till sina inre 

referenssystem och som kan få negativ självkänsla till följd av detta. Jag ser anknytningar och 

relationer som skadas och som kanske helt bryts, ur barnens synvinkel om man ska tro det 

Öhman skriver. Jag ser att Läroplanen inte följs när det gäller barnens trygghet och möjlighet 

till utvecklandet av en positiv självbild. Jag ser normer kring skammande av barn skapas och 

internaliseras av hela barngruppen. Slutligen ser jag hur mitt eget beteende istället för att 

hjälpa barnen på sikt enbart ger barnen en tillfällig respit som bara räcker till när jag är precis 

där det händer. Jag ser min egen konflikträdsla och hur den understödjer de negativa 

normerna fast jag egentligen inte vill något hellre än att få ett slut på barnens lidande.  

Genom att skriva den här essän har jag lärt mig mycket. Framförallt har jag tvingats inse att 

min roll i mina gestaltningar på intet vis är så oskyldig som jag först trodde. Min uppfattning 

före den här essän var att jag var en slags observatör eller innehavare av en obetydlig biroll i 

scenariona. Jag trodde att jag var utan skuld och kanske till och med ”den goda” i motsats till 

”den onda” som var den som stod för kritiken. Jag var säker på att jag hjälpte barnen snarare 

än det jag kom fram till att jag faktiskt gjorde. Jag var med och skapade och reproducerade 

normer där barns känslor undertrycktes, där barn tilläts kritisera andra barn öppet och där barn 
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dagligen blev skammade inför andra. Jag har fått omvärdera min roll från grunden. Det har 

varit krävande, svårt och mycket lärorikt. Svårast har varit att försöka förstå situationerna ur 

mina kollegors perspektiv, men faktiskt också att se min egen roll på djupet.  

Jag var genom min blotta närvaro medskapare till normer och värderingar som uttrycktes mer 

eller mindre tydligt. Jag var en rollmodell för barnen, även om jag inte var en positiv sådan, 

som visade att det var accepterat att nedvärdera andra och deras känslor. Jag var det genom att 

jag inte tog dem i försvar fast min fronesis och min intuition sa mig att jag borde ha gjort det. 

I fortsättningen kommer jag att vara mer observant på vad jag förmedlar via mitt 

förhållningssätt i barngruppen. Inte bara genom det jag säger utan kanske framförallt det jag 

inte säger och det mitt kroppsspråk förmedlar. Känslan för vad som var rätt fanns där innan, 

men nu kan jag också sätta ord på det. En inkännande och lyssnande pedagog kan hjälpa 

barnet att hantera sina känslor och hjälpa till att sätta ord på det som upplevs. Genom att ta sitt 

ansvar, som vuxen pedagog, för sin relation skapar de förutsättningar för att barnet får en 

trygg anknytning. Pedagogen ser och bekräftar barnet och är med och skapar positiva normer i 

barngruppen. Hon eller han utövar sitt ledarskap ansvarsfullt och alltid med barnets bästa i 

sinnet. Pedagogen är ständigt yrkespersonligt närvarande och är alltid medveten om att endast 

genom att vara närvarande tillför hen något till gruppen. Genom att göra och vara allt detta 

skapas goda förutsättningar för barns trygghetsskapande och identitetsskapande. Goda normer 

och en god kultur bildas och styrdokumenten följs.  

Syftet med min undersökning var att reflektera kring pedagogernas och mitt eget bemötande 

av barnen i mina berättelser. Genom reflektion och i dialog med litteraturen har jag sökt att 

svara på mina frågeställningar. En del vuxna har som vi sett i mina berättelser en uppfattning 

om att de vet bättre än barnen när de varit ledsna tillräckligt länge. Min uppfattning är att 

barnen absolut påverkas av att få uppmaningar att sluta gråta. Min intuition säger mig att 

barnen själva måste få avgöra hur länge ett känslouttryck ska vara. Fingertoppskänsla är 

nödvändigt. En känsla och en kunskap baserad i pedagogens erfarenhet som ger det som 

Jensen och Juul skriver i sin definition av den professionella relationen mellan barn och 

vuxen. Fingertoppskänslan förutsätter yrkespersonlig närvaro, autencitet, en känsla av att 

pedagogens intresse och bekräftelse är äkta och sant. Den förutsätter också att pedagogen är 

villig att ta ansvar för relationen och att hon eller han vågar vara en ledare och en god 

förebild. Jag hoppas att i fortsättningen kunna leva upp till mitt ideal. 

Trösta eller tysta var min fråga i titeln på den här essän. Jag har gått igenom de två 

berättelserna och reflekterat över följder om hur det kunnat bli beroende på vårt, som 
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pedagoger, bemötande av barnen. För min del är svaret självklart. Det är att trösta i alla lägen. 

Aldrig tysta, ingen tjänar på det i längden. 
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