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Abstract 

 

In this essay I explore the dilemma of how to identify and make visible those children who 

fall outside the scope of the peer group, and who don’t take as much space as those children 

who are heard and seen most. I highlight several situations in my story that clearly exhibit this 

where Pelle, the individual my dilemma focuses on, more or less excludes himself from the 

rest of the children and or from the proceedings completely. Although, Pelle is accepted and 

included by his peers, he himself seems in no way interested in participating either in playing 

with the other children, or other structured activities. Pelle isolates himself from the other 

children, and plays by himself, with the exception of Sofia whom Pelle plays with 

exclusively. Pelle’s situation is made further problematic due to the fact that he refuses to 

even talk to anyone else other than Sofia, neither other teachers or children in the group. With 

the help of different literary texts, I attempt to understand how I as an educator can relate to 

Pelle and help him feel included and participate in the group. 

My dilemma centers on the insecurities and frustrations that a prospective preschool teacher 

faces, unequipped with the knowledge of how to communicate with and guide children like 

Pelle. My reflections are mostly focused on my dilemma, but also on the preschool’s daily 

routines and structure as a whole. In my essay I use various methods of writing and reflection 

where I alternate between different interpretations, reflections and experiences, in an attempt 

to formulate my own interpretations and generate an understanding that will be a beneficial 

addition to my repertoire of experiences as a preschool teacher. With the help of my 

colleagues and my supervisor, I have developed my text and found our group discussions to 

be of great value, as well as the individual reflective dialogues with my mentor. The process 

has been both enriching and educational as it has challenged me to be audacious and daring 

and to be self-critical as a method for evaluating myself as a professional pedagog, and for 

gaining greater competence and understanding on this subject. The purpose of this essay is to 

attempt to find answers for how I as a preschool teacher and pedagogue can acknowledge the 

”silent children”.  With the use of both group and individual reflective discussions, my newly 

obtained knowledge as well as with the help of literary texts, I will attempt to research 

possible explanations and interpretations. With the help of these resources, my aim is to find a 

way to reach out to Pelle and help him to feel included, and find the desire to interact with 

others and participate in activities. In this essay, I also explore the term ”building bridges” as 

it relates to the preschool’s objective to establish a successful collaboration with parents and 

guardians. Keywords: preschool, building bridges, make visible, professional role. 
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Sammanfattning 

Jag har i mitt skrivande reflekterat kring min egen kunskap och erfarenhet samt har genom 

mina tankar kopplat till relevant litteratur. Reflektionerna har till större del varit runt mitt 

dilemma men även kring mycket annat som rör den dagliga verksamheten. Jag har även 

reflekterat kring hur jag ser på mig själv som pedagog och min egen yrkesroll. I min essä har 

jag utforskat kring mitt dilemma om hur jag ska kunna synliggöra de barn som hamnar 

utanför ramarna i barngruppen, och som inte tar lika stor plats som de barn som hörs och syns 

mest. Jag tar upp några situationer i min berättelse som tydligt visar detta då Pelle som mitt 

dilemma handlar om mer eller mindre exkluderar sig själv från den övriga barngruppen och 

från verksamheten i helhet. Pelle isolerar sig från de andra barnen och vill hellre leka för sig 

själv, om inte Sofia är på förskolan, för då vill han bara leka med henne. Att Pelle inte heller 

pratar med någon av vare sig pedagoger eller kompisar, utöver Sofia, gör inte situationen 

enklare. Mitt dilemma handlar om min osäkerhet och min frustration som blivande 

förskollärare över att inte veta hur jag ska förhålla mig till eller lyckas kommunicera med 

barn som Pelle. I min uppsats har jag använt mig av olika metoder som skrivande och 

reflektion. Genom att pendla mellan olika tolkningar, reflektioner samt upplevelser har jag 

försökt göra egna tolkningar, och skapa förståelse kring dem, för att sedan kunna lägga dem 

till mina erfarenheter. Med hjälp av min handledare och min arbetsgrupp har jag arbetat fram 

min text och har haft mycket nytta av gruppens gemensamma men även min och 

handledarens enskilda reflektionssamtal. Det har varit lärorikt och jag tycker själv att jag har 

både kunnat och vågat se på mig själv med kritiska ögon, men också fått merförståelse kring 

ämnet. Syftet med den här essän är att jag söker efter svar på frågor om hur jag som pedagog 

hur jag som pedagog ska kunna synliggöra de tysta barnen och få dem att känna sig 

inkluderade i grupp och verksamhet. Till min hjälp har jag studerat litteratur och reflekterat 

kring det jag läst för att på så sätt finna svar på mina frågor. Jag tar även upp och poängterar 

vikten av begreppet ”bygga broar” då förskolan ska ha ett gott samarbete med föräldrar och 

andra anhöriga. 

 Nyckelord: förskola, bygga broar, synliggöra, min yrkesroll   



4 

 

 

 

Innehåll 
Abstract ........................................................................................................................................  

Berättelsen om Pelle ................................................................................................................. 1 

Avdelningsplanering ............................................................................................................... 3 

Syfte och Frågeställningar ....................................................................................................... 6 

Frågeställningar ........................................................................................................................ 6 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Etiska överväganden ................................................................................................................ 8 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer, reviderad 2016 ........................................... 9 

Bygga broar mellan Förskola-hem ...……………………………………………………...10 

Inkludering och exkludering……………………………………………………………….12 

Lek ........................................................................................................................................... 13 

Ensamlek; ............................................................................................................................. 14 

Åskådarlek; ........................................................................................................................... 14 

Parallellek; ............................................................................................................................ 15 

Associationslek; .................................................................................................................... 15 

Samarbetslek; ........................................................................................................................ 15 

    Rollek; ……………………………………………………………………………………..19 

Barns språkutveckling ........................................................................................................... 20 

Vygotskij- tankar kring barns språk ................................................................................... 21 

Min yrkesroll .......................................................................................................................... 23 

Slutord ..................................................................................................................................... 25 

Referenslista ........................................................................................................................... 28 



1 

 

 

Berättelsen om Pelle 

Jag öppnar grinden till förskolan Smultronet och känner hur fötterna känns lite extra tunga 

idag. Trots förseningarna på tågen är jag i tid och slinker in i omklädningsrummet för att byta 

om. Frida har precis meddelat mig på sms att hon är sjuk idag, igen, och Eva, min andra 

kollega är på utbildning. Ingen vidare start på dagen alltså. Jag vet precis hur det kommer att 

bli, ingen vikarie så jag och Madde kommer att få klara oss själva med våra 4-åringar. Jag 

kommer in i hallen och möts av en väldigt hög ljudnivå och det är väldigt rörigt i det redan 

trånga utrymmet där flera barn håller på att klä på sig för att gå ut. Många av barnen flamsar 

runt och viftar hejdlöst med sina kläder. I ett hörn står Pelle, en pojke som aldrig säger ett 

enda knyst. Han gör precis som han blivit tillsagd och klär på sig helt felfritt med alla sina 

kläder. Han är ensam än så länge för hans bästa kompis Sofia verkar inte ha kommit än.  

Jag möter hans blick en sekund och börjar gå emot honom men blir på vägen avbruten och 

måste avstyra en konflikt mellan två barn och samtidigt fånga upp ett annat barn som springer 

runt. Efter en liten stunds kämpande blir jag ganska snabbt färdig och kan återvända till Pelle 

för att försöka prata lite med honom och visa att jag sett honom. Han står redan påklädd och 

klar vid dörren och blir precis utsläppt när jag når fram till honom. Jag känner mig otillräcklig 

och ibland blir jag även osäker på hur jag ska närma mig ett barn med så stor integritet. Min 

kollega Sara kommer ut på gården och jag nämner lite snabbt mina tankar om att jag inte 

känner mig bekväm med att några barn, men främst Pelle inte säger ett enda ord på en hel dag 

på förskolan. Sara säger bara att det är inget vi kan göra något åt och går sedan vidare. Jag 

tänker på det hon sa och undrar vad hon kan ha menat? Vadå inget vi kan göra någonting åt? 

Vi har ju faktiskt ett uppdrag och i det inkluderas alla barn. Alla barn förtjänar lika mycket 

uppmärksamhet. Men innerst inne vet jag ju att det inte blir så att alla får lika mycket. Jag 

känner att jag blir osäker på mig själv i min roll som blivande förskollärare och tvivlar på min 

egen kompetens. Mitt i mina tankar känner jag någon som drar lite försiktigt i min jackärm, 

det är Pelle. Han tittar på mig med sina stora klarblå ögon medan han blygt pekar mot 

gungorna. Jag följer med och försöker samtidigt prata med honom. Pelle nickar mest eller så 

skakar han på huvudet om han inte håller med. Han har nu stannat vid den stora gungan med 

två ringar, en som man sitter på och en mindre som man har fötterna på. Han petar på gungan. 

Jag tolkar det som att han vill gunga och att han vill att jag ska göra fart och hålla honom 

sällskap. Även om han inte pratar med mig så verkar han ändå acceptera eller kanske till och 
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med gilla mitt sällskap. Jag hinner inte stanna särskilt länge förrän Billy rusar fram med en 

spade i högsta hugg mot en kompis som är mycket mindre än han själv. Jag hinner reagera 

och springa fram men inte tillräckligt fort för att kunna hindra Billy från att slå det mindre 

barnet med spaden i ansiktet så att det blir ett rivsår på kinden. Väl inne på avdelningen igen 

så vill barnen rita. Jag ställer fram papper och pennor och barnen sätter igång, även Pelle tar 

en penna men blir sen mest sittande med sitt tomma papper utan att rita. Jag tar en stol och 

sätter mig bredvid honom och frågar honom vad han vill rita. Men han rycker bara på axlarna 

och låter pennan snudda vid pappret gång på gång med spetsen på udden. Om jag bara hade 

möjlighet att få ägna mer tid med Pelle för att försöka hjälpa honom med att kommunicera. 

Jag både ser och känner hur behovet av stöd skulle behövas för honom, och för många av de 

andra barnen. Men det finns inga resurser till detta och han är ju inte något barn som 

”utmärker sig” och blir därför en i mängden som bara smälter in och inte blir ”jobbig”. 

Tankarna far runt i huvudet på mig. Vad är det egentligen som är så svårt för oss vuxna 

människor? Jag tänker att om man utgår ifrån Dewey, och arbetar utifrån hans metoder som 

”learning by doing” så borde man ju lära sig av de erfarenheterna. Pelle kommer aldrig våga 

ta för sig om han inte får stöta och blöta i sin egen takt och i sitt utforskande av sin omvärld. 

Det får väl ta den tid det tar?! Allt eftersom vi pedagoger tillsammans med Pelle testar oss 

fram efter någon metod som kan tänkas fungera för att Pelles vardag ska kännas meningsfull, 

så kan vi ju bara se till att fortsätta att uppmuntra och stärka honom. Trots att jag vanligtvis 

brinner för barn som är i behov av särskilt stöd känner jag redan under mina första dagar på 

Smultronet att Pelle kommer bli min stora utmaning som jag främst skulle vilja fokusera på.  

Pelle hälsar inte när han kommer till förskolan, är väldigt blyg och han säger inte ett ord till 

oss på en hel dag. Han äter vare sig lunch eller mellanmål, vad rör sig i hans huvud hela 

dagarna? Hur upplever han sin tid här på förskolan egentligen? Jag som lärare har svårt att se 

och möjliggöra själva lärandet i situationen kring Pelle och hur jag ska kunna stödja och 

hjälpa honom i hans utveckling när jag inte ens når fram till honom. Jag rör mig medvetet 

kring honom och han tittar ibland på mig varpå jag visar honom att jag finns där. Dagarna går 

och jag fortsätter att gå efter samma mönster lite varje dag, så gott det går och gör små 

närmanden som ett försök att knyta kontakt. Men jag kan samtidigt gå hem efter en arbetsdag 

och komma på mig själv med att tänka att jag faktiskt inte sett Pelle eller ens vad han gjort 

den dagen.
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Detta då han genom sin tysthet försvinner i mängden och inte får komma till tals i gruppen. 

Jag som förskollärare har i uppdrag att faktiskt se alla barn. Men i Pelles fall känner jag att jag 

misslyckas ständigt med det då jag upptas av alla andra barn som också vill ha sin beskärda 

del av uppmärksamheten. Jag blir så frustrerad och kan inte förstå hur jag ska kunna föra lite 

längre konversationer med honom. När jag ibland mot alla odds lyckas få något svar från 

honom kommenterar de andra barnen och avbryter för att få min uppmärksamhet, varpå Pelle 

åter tystnar. De andra barnen påpekar och ifrågasätter högt inför Pelle varför han är så tyst 

hela tiden och inte pratar. Jag tror inte att de menar illa utan kanske mest bara undrar av 

välmening.  Mina kollegor känner egentligen samma oro kring Pelle men vet inte heller hur 

de ska nå fram till honom varpå det lätt blir att de låter honom vara. Pelle visar tydligt att han 

kan allt som alla andra kan. Detta visar han när han sitter ensam och gör olika saker som,  

 att klura ut olika pussel på ett för honom enkelt sätt,  

 att rita väldigt avancerade och detaljerade teckningar, 

 att göra allt som man säger åt honom att göra.  

Det tar bara lite tid för honom att starta igång med en uppgift, men sen så flyter det på. Om 

man däremot sitter med honom så ritar han inte alls, då händer ingenting. Ibland när Pelle 

självmant kommer och ställer sig nära mig och markerar att han vill ha lite närhet så anammar 

jag det direkt och ger honom all min fokus. Då kan jag ta honom i mitt knä och krama om 

honom eller bara stryka min hand över hans axel medan jag pratar med honom. Men alltid när 

vi har lyckats synka med varandra, kommer det ett eller flera barn och drar i mig varpå jag 

måste sätta ner Pelle och följa efter de andra barnen. Mina tankar kretsar ständigt kring hur 

jag ska gå tillväga för att synliggöra honom och samtidigt stärka och lyfta honom. När det 

gäller föräldrarna så känner jag att varken jag eller mina kollegor når fram till dem för att 

diskutera detta. Enligt min och mina kollegors uppfattning anser de inte att detta är något 

bekymmer för Pelle. Detta framgick väldigt tydligt när vi hade utvecklingssamtal med dem 

senast. I förskollärarens ansvar ingår att utforma och strukturera upp ett utvecklingssamtal där 

vi i samarbete med föräldrarna ska se till barnets bästa förmåga. Förskolan ska även skapa 

förutsättningar så att barnen efter sina egna förmågor och med vårt gemensamma stöd klarar 

målen (Skolverket, 98/10, s. 13). Under samtalet och nu även efteråt hävdar föräldrarna dock 

fortfarande att Pelle pratar massor och inte alls visar samma tendens hemma, som vi antyder 

att han uppvisar på förskolan. Trots att vi själva noterat att Pelle inte pratar med sina föräldrar 

när de varit med på förskolan, så står de fast vid sin uppfattning kring dessa situationer.  
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Så det känns extra knepigt med tanke på att vi upplever raka motsatsen när det gäller hans 

sociala samspråk samt utveckling.  

Vad fyller utvecklingssamtalet för funktion, kan man undra? Är det jag som pedagog som ska 

tala om för föräldrarna hur det ligger till med deras barn, eller rent utsagt fostra dem? Enligt 

läroplanen är det vårdnadshavararens ansvar att fostra sina barn och hjälpa dem att utvecklas. 

Därefter kommer förskolan i samarbete med hemmet in så vi kan komplettera hemmet. Detta 

genom att Förskolan i sin tur ska skapa bästa förutsättningarna för varje individ så att alla 

barn kan utvecklas, klara målen, men också trivas samt känna trygghet under förskoletiden 

och fortsättningsvis därefter i skolan (Skolverket, 98/10, s. 13). Hur ska det gå för Pelle när 

han inte pratar? Är Pelle otrygg här på förskolan, är det därför han inte säger någonting här? 

Vi ser att Pelle leker jättebra med sin bästa kompis Sofia. De skrattar och har roligt i lekarna 

som de leker. Men de pratar bara med varandra i leken. Det innebär att de alltid leker bara de 

två. Så fort det kommer en kompis och vill vara med så slutar det alltid med att kompisen 

ledsnar för att de inte pratar med varandra eller med kompisen så länge den är närvarande och 

kompisen går därför därifrån. Pelle och Sofia kan sitta länge och lägga ett pussel eller rita 

tillsammans utan att ens prata med varandra. Men det märks att de ändå är trygga med att ha 

varandra. Så har det varit hela tiden.  

Pelle och Sofia leker och har roligt i hemvrån när plötsligt Klara, Molly och Oskar kommer in 

och vill vara med. De startar upp en lek och plötsligt när Sofia börjar leka med de andra 

kompisarna backar Pelle ut ur leken och hamnar i skymundan. Efter en stund kommer jag in i 

rummet och uppmärksammar Pelle i en annan del av rummet stående tyst. -Varför får inte 

Pelle vara med? Frågar jag utan att egentligen ta reda på hur det faktiskt ligger till. Sofia tittar 

upp direkt och skyndar till Pelle och försöker få med honom in i leken. Men Pelle bara 

skruvar på sig och lämnar istället rummet. När Sofia ser detta blir hon tveksam över hur hon 

ska göra i det här läget, detta eftersom hon alltid på eget bevåg vill vara lojal mot sin bästa 

kompis. Ska hon lämna en i stunden rolig lek, eller lämna sin bästa kompis ensam? Hon 

bestämmer sig snabbt för att skynda efter Pelle då det är vad hon i stunden helst av allt vill 

göra, och de hamnar istället tillsammans i läshörnan med varsin bok som de tyst bläddrar i. 

Avdelningsplanering  

På planeringstimmen diskuterar vi lite kring Pelle och hur vi ska kunna utmana och stimulera 

honom så att han blir mer självständig men också leka med de andra kompisarna även när 

inte Sofia är där.  
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Jag tar upp att vi behöver prata mer kring Pelle, varpå mina kollegor ställer sig frågande och 

undrar vad jag tänker på? Det finns en hel del att prata om angående Pelle som jag känner 

borde prioriteras, varav en är att hitta en lösning på hur vi kan hjälpa honom. Jag märker 

direkt att Eva blir engagerad i samtalet och äntligen är samtalet igång. Skönt att vi ändå 

verkar överens. Vi kommer fram till att vi ska prata med chefen och fråga om vi kan kalla 

föräldrarna till ett samtal för att diskutera om hur vi har tänkt att arbeta med Pelle. Vi 

behöver även förklara att vi enligt våra bedömningar skulle vilja koppla in andra instanser 

som logoped, eller psykolog. Tiden har runnit iväg, planeringstiden är slut och vi kommer 

inte längre i diskussionen kring Pelle.  Jag känner djup besvikelse och frustration att vi aldrig 

kan få den tid vi behöver i våra planeringar. Jag vill så gärna integrera Pelle i barngruppen, 

men tycker det är svårt eftersom jag inte kan, och heller inte vill tvinga honom till något som 

han inte känner sig bekväm med. Återigen känner jag mig osäker på hur jag ska agera som 

förskollärare.  

Jag sitter på en kudde i ena änden av byggrummet. Pelle och Sofia leker med djuren och 

kaplastavarna. Jag tolkar det som att de bygger ett zoo. De pratar högt och skrattar. Jag 

nästan försvinner in i deras värld och njuter av att se Pelle leka så intensivt och skratta 

tillsammans med Sofia. Det är ju inte alls ofta som jag får uppleva den sidan hos Pelle 

eftersom han annars oftast är så tyst och tillmötesgående. De andra barnen i rummet röjer 

och stökar runt och leker ingen organiserad lek, utan stojar mest runt. Men så kommer 

Viktor och gör ett försök att prata med Pelle och frågar om han får vara med. Pelle tittar 

vädjande på Sofia men svarar inte på Viktors fråga. Sofia däremot svarar Viktor att det inte 

går att han är med just nu. Jag tror knappt mina öron men ser på Pelle att han skiner upp och 

fortsätter leken. Samtidigt blir Viktor ledsen och visar sitt missnöje med att sparka omkull en 

del av det de byggt upp. Då blir Sofia arg och börjar gå till motangrepp mot Viktor. Jag 

känner av stämningen och bedömer att jag behövs, så jag tar mig upp från min kudde på 

golvet för att kunna kliva in och försöka medla i konflikten. Med en ledsen Viktor på ena 

sidan och Pelle tillsammans med Sofia på andra sidan av mig försöker jag att låta barnen, en 

i taget, få berätta sin version av vad som hände, och vad som gjorde att Viktor blev ledsen. 

Genast börjar Viktor att berätta hur han kom in i rummet och ville vara med men inte fick. 

Han blir avbruten av Sofia som snabbt kommer med motargument till deras försvar. Pelle 

står bara tyst. Jag frågar även Pelle om han kan berätta vad det var som hände, men han 

förblir tyst och söker sig bort med blicken. Det känns ganska hopplöst att komma fram till en 

rättvis lösning just då, så jag väljer det lättaste alternativet genom att be Viktor att gå 
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därifrån och hitta på något annat att göra. Samtidigt som jag tänker tyst för mig själv att det 

kanske egentligen inte var den mest rättvisa lösningen. Viktor lämnar konflikten fortfarande 

missnöjd och efter en stund kunde Pelle och Sofia återställa det som raserats och fortsätta 

leken. Jag upplever att Pelle är lycklig över att ha Sofia. Hon verkar vara hans trygghet, en 

stöttepelare som alltid ställer upp och finns där för honom, en riktig bästa kompis. Jag tolkar 

deras relation så att Sofia är hans bästa vän av egen vilja. Vi uppfattar det som att hon gillar 

Pelle jättemycket. Jag och mina kollegor tycker att Sofia är en oerhört empatisk och bra tjej 

som vill alla väl och som är en populär kompis på förskolan. Hon är extremt mån om alla 

och väldigt hjälpsam. Jag tänker att kanske är det så att hon ser igenom honom och förstår att 

han behöver stärkas i den sociala samvaron eftersom han inte har ett så bra talspråk så att 

han själv kan tala för sig och kommunicera med de andra? De verkar i alla fall förstå 

varandra när de leker och trivs med varandras sällskap trots att de inte säger så mycket till 

varandra, vad vi vet?! Det är verkligen en spännande utmaning för oss att ta oss an och 

försöka komma på hur vi kan få Pelle att släppa på alla spärrar som gör att han är tyst. Tänk 

vad enkelt det hade varit om vi bara kunde konversera med Pelle. Han varken vill eller 

försöker prata med oss på förskolan. Så hur ska vi kunna hjälpa Pelle att utveckla sitt 

talspråk? Kanske är det bara blyghet? Detta är frågor som varken jag eller vi i arbetslaget 

tillsammans kan hantera själva utan behöver hjälp med att reda ut. Därför hade det varit 

enklare om Pelles föräldrar var mer förstående i vår situation och mer samarbetsvilliga 

eftersom att vi egentligen bara vill underlätta för Pelle och hjälpa honom att utveckla sitt 

talspråk. Jag undrar om det känns svårt för honom som inte kan kommunicera med de andra? 

Samtidigt verkar det som att alla barn på förskolan har accepterat honom precis som han är. 

Ingen tycker att det är konstigt att Pelle inte pratar, och ingen tycker heller att Sofia är tråkig 

eller konstig som vill vara så mycket med honom. Det Pelle behöver stöd i är den sociala 

biten och det verbala språket eftersom han inte gärna pratar. Vad kan jag som förskollärare 

göra för att lyckas utföra mitt uppdrag när jag inte får någon respons från Pelle som visar på 

att han ens vill kommunicera. Han verkar ändå trivas på förskolan, han är ju inte ledsen och 

sysselsätter sig någorlunda till och från. När jag ser tillbaka på Pelles situation kan jag inte 

låta bli att kritiskt se till hur jag var som pedagog innan min utbildning till förskollärare. Jag 

tyckte att jag var kunnig och erfaren. Efter min förskollärarutbildning kan jag känna att jag 

var både kunnig och erfaren, men idag vet jag att jag har utvecklats både som pedagog, men 

även som person. Som blivande förskollärare känner jag mig mer kompetent och 

professionell, men framför allt, mer trygg i mig själv i min yrkesroll.  
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Syfte och Frågeställningar 

Jag har under mina år inom förskolan alltid haft ett extra öga på de barn som inte direkt 

utmärker sig i en barngrupp. Jag har försökt se dem och komma dem närmare men samtidigt 

känt en osäkerhet kring hur jag på bästa sätt ska nå fram till dem. Syftet med min essä är att 

undersöka det dilemma jag gestaltat i min berättelse. I mitt dilemma framgår det att jag känner 

mig osäker på hur jag ska kunna bemöta alla barn på ett professionellt sätt. Med professionellt 

menar jag att jag som pedagog vill vara en kompetent ledare som klarar av att synliggöra och 

tillgodose alla barns behov. I min berättelse speglar jag ett dilemma som vi nog alla känner 

igen, maktlöshet. På så sätt att jag som pedagog inte vet hur jag ska kunna vara en stark och 

trygg pedagog, och i den rollen kunna hjälpa barn som Pelle som behöver hjälp att få komma 

till tals och utveckla sitt språk. Jag skulle vilja finna svar på hur jag kan anpassa verksamheten 

till varje individs behov och utveckling. I den här uppsatsen vill jag tydliggöra hur det faktiskt 

ser ut på många förskolor idag och att vi pedagoger har svårt att räcka till för alla barn i de 

stora barngrupperna. Hur kan jag som pedagog se till att läroplan och andra styrdokument 

uppfylls? Jag kommer att utgå ifrån tre frågeställningar, och min förhoppning är att jag ska 

finna svar på mina frågor och kunna få förståelse för hur vi kan lyckas uppnå det vi strävar 

efter.  

 

Frågeställningar: 

• Hur kan jag få barn som Pelle att ta för sig och ta talutrymme?  

• Hur kan jag som förskollärare arbeta utifrån läroplanen för att möta barnens olika 

behov?  

• Hur kan jag som pedagog arbeta med språkutveckling i förskolan? 
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Metod 

Jag har valt att skriva min uppsats i essäform. Med essä menas att man i texten främst 

använder författarens egen erfarenhet och dess tankar kring dem. Det som skrivs i en 

essäberättelse är därför personligt och tolkat från författarens synvinkel. Detta tar Lotte 

Alsterdal (2014) som är docent inom den praktiska kunskapens teori och arbetslivsforskare 

med inriktning på praktisk kunskap, upp när hon beskriver essäskrivandet som ett sätt för 

studenter att utifrån sitt eget perspektiv och syn på sin egen praktiska kunskap kunna få ut sin 

kunskap med egna tolkningar (Alsterdal, 2014, s. 52). Genom att jag skriver ner mina 

erfarenheter och min praktiska kunskap samt reflekterar kring dem, kan jag få nya insikter.  

Maria Hammarén (2005) som är docent i yrkeskunnande och teknologi, nämner att när man 

använder sig av skrivande som en metod, bearbetar författaren sina reflektioner utifrån sin 

erfarenhet. Vilket menas att man väver samman sina tankar, reflektioner med praktiken, 

blandar detta och kan sedan lägga det till sin egen erfarenhet (Hammarén, 2005, 28-29). Min 

arbetsgrupp har träffats med vår handledare vid några tillfällen för att tillsammans diskutera 

varandras texter och ge tips samt reflektera utifrån våra erfarenheter.  I mina reflektioner 

nämner jag bland annat Dewey som jag ända sen början på min utbildning känner att jag 

återkommande ser mig själv i när det gäller hela hans strategier och sätt att arbeta utifrån dem. 

Jag känner att essäformen passar mig bra då jag genom skrivandet som metod kan få fram 

förståelsen av både gamla och nya erfarenheter. Jag kan i mitt skrivande härleda till 

hermeneutiken. Magdalene Thomassen, som är filosof (2007), beskriver hermeneutiken som 

ett sätt att förstå det vi förstår (Thomassen, 2007, s. 178). Jag försöker att förstå huruvida 

Pelle förstår oss pedagoger, men även hans kompisar runt omkring honom. Samtidigt tänker 

jag på om vi pedagoger verkligen förstår Pelle på rätt sätt? Min essä har jag genom skrivandet 

använt som en hermeneutisk forskningsansats. Därtill har jag även använt en hermeneutisk 

tolkningsansats. Det var den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer som grundade den 

hermeneutiska tolkningsansatsen. Henry egidius, lärare och lektor i pedagogik, (1986), anser 

att hermeneutiken är tolkningar av olika budskap. Jag har i mitt skrivande använt tolkandet 

som ett analysredskap. Genom det jag tolkar försöker jag förstå innebörden av mina 

erfarenheter utifrån mitt dilemma. Utifrån erfarenheterna får jag förståelse om olika saker och 

ting Förståelsen kommer utav mina egna tankar och värderingar men även av de fördomar 

som jag skapar (Egidius, 1986, s. 52). Gadamer menar även att om man ska kunna börja förstå 

och tolka någonting,  
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så behöver man utgå från just de egna fördomarna, som i sig är behövliga när vi ska tolka det 

vi redan förstår (Thomassen, 2007, s. 102).  

Jag gör mina egna tolkningar utifrån både gamla men också de nya erfarenheterna samt från 

olika teorier som jag tar upp i min berättelse men även i mina reflektioner. Jag tycker 

Alsterdal beskriver väldigt tydligt kring essäskrivandet när hon nämner att en essä är ämnad 

att beröra läsaren, dock utan att gå in för djupt och orsaka sentimentalitet. Hon menar även att 

essän främst ska fokusera på ämnet och inte på personen som den faktiskt handlar om 

(Alsterdal, 2014, s. 64). Allt eftersom jag arbetat med min text så har jag mer och mer 

fokuserat på innehållet och ämnet och inte mig själv som pedagog. Det är så lätt att idag 

diagnostisera barn utan några grunder. Många gånger handlar det om brist på kunskap. 

Thomassen (2007) skriver om Filosofen William Dilthey som skapade den hermeneutiska 

cirkeln. Vilket kan förklaras som att det ständigt pendlar mellan det vi upplever, som en 

helhet, via hur vi sedan uttrycker det som en del av, till en ny upplevelse. Som i sin tur bildar 

en helhet och därmed är cirkeln sluten (Thomassen, 2007, s. 182). Min tolkning av detta är att 

jag pendlar mellan reflektion, och upplevelser, samtidigt som jag samlar på mig nya 

erfarenheter. Dessa erfarenheter öppnar upp för nya reflektioner. Jag vill påstå att jag när jag i 

den här processen använt mig av en hermeneutisk cirkel. 

 Efter att ha diskuterat med kurskamrater och kollegor har jag insett att mitt dilemma är något 

som inte bara jag upplever som en oro. För att tolka min berättelse har jag utöver mina egna 

reflektioner och tankar använt mig av kurslitteratur som varit relevant för mitt dilemma.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska texten inte vara skriven på ett sådant sätt att någon person kan 

känna igen sig, identifiera sig eller bli allmänt utpekad i den. Jag har därför använt mig av 

fingerade namn och förvrängt både förskola, barngrupper och pedagoger i min berättelse. Jag 

har även varit noga med att inte riskera att peka ut någon specifikt kring själva dilemmat.  Det 

kan även vara så att det i vissa fall kan komma att krävas medgivande. (Vetenskapsrådet, s. 

12-13). I situationer där det handlar om människor som skulle kunna ses som svaga, utsatta, 

eller på något sätt mer utmärkande, är det av ännu större vikt att de etiska övervägandena 

verkligen efterföljs och att sekretessen i något avseende inte bryts. Det är viktigt för oss 

pedagoger att föräldrarna på förskolan kan känna sig trygga med dessa etiska överväganden 

och att vi inte missbrukar deras förtroende. 
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Skolverkets allmänna råd med kommentarer, reviderad 2016 

I Skolverkets bok med allmänna råd och kommentarer går det att läsa om aktuella 

bestämmelser kring särskilt stöd. Här framgår tydligt att förskolechefen i samråd med 

arbetslaget ska bedöma hur verksamheten ska läggas upp för att på bästa sätt kunna ge barn 

särskilt stöd i sin utveckling under hela förskoletiden. Det gäller inte bara de barn som är i 

behov av särskilt stöd utan barn i allmänhet som av någon anledning gå grund av sjukdom, 

sociala förhållanden eller av annan orsak inte kan tillgodogöra sig den undervisning eller den 

verksamhet som vi tillhandahåller på förskolan (Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 

förskolan, Stockholm 2016, s. 32). Jag upplever skolverkets text som aktuell, är väldigt 

konkret och tydlig. Personligen tycker jag att den har utformats på ett sådant sätt så att alla lätt 

kan förhålla sig till de regler och föreskrifter som tagits fram för att vägleda oss förskollärare, 

pedagoger och andra lärare samt chefer i vår undervisning. Läroplanen och Skolverkets övriga 

stödtexter kan även utgöra ett stöd i samverkan med föräldrar och vårdnadshavare men även 

andra verksamheter som samverkar med förskolan. Förskollärarens ansvar för det 

pedagogiska arbetet i form av ett tydligt ledarskap har blivit större. I ansvarsrollen ska 

förskolläraren se till att målen uppfylls i verksamheten, men det är arbetslaget inkluderat 

förskolläraren som tillsammans utgör arbetet. Förskolläraren ska även genom sitt ledarskap se 

till att verksamheten lockar till lärande genom lek och att den går framåt i utvecklingen samt 

vägleder och stöttar kollegorna. Jag tänker att när det gäller barn som Pelle, som i sig är i 

behov av stöd, men som inte har någon diagnos som ger honom laglig rätt till sådant stöd. 

Vad är då egentligen skillnaden? Pelle behöver ju stöd på sitt sätt, och vi upplever att vi inte 

ensamma klarar av att få fram det han behöver för att få en för honom så bra dag som möjligt 

på förskolan. Sedan 2010 innefattas förskolan av skollagen och är en del av 

utbildningsväsendet. Det är en lagtext som innehåller och pekar ut riktlinjer och mål inom 

olika skolformer såväl som förskola, förskoleklass, grundskola, samt även särskola. Jag kände 

att jag i och med Pelle ville ta del av vad skollagen formulerat kring just behov av stöd och 

vilka som har rätt till det. Och så här står det i skollagen kring just det ämnet: 

Det finns ingen definition av begreppet behov av särskilt stöd i lagen. Det är 

heller inte möjligt att i lagtext närmare definiera vilka förutsättningar som ska 

finnas för att stöd ska ges i skolarbetet. Bestämmelserna måste därför bli allmänt 
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hållna och knytas till ett ansvar för skolan att utreda elevens stödbehov 

(Skollagen, Utbildningsdepartementet, 2010, s. 320).  

Jag tycker att det är otydligt hur många förskolor har anammat den här lagen. Det märks 

särskilt om man ser till barn som Pelle, som hamnar lite i kläm mellan det stöd som erbjuds 

barn i behov av särskilt stöd, och barn som inte har någon diagnos i sig som gör att man får 

rätt till stöd. Vi pedagoger som arbetar med Pelle bedömer att han skulle behöva få stöd för att 

kunna stärka sin egen självkänsla och utvecklas som person, men också få stöd och hjälp med 

sin språkutveckling. Samtidigt är det min uppgift som förskollärare att se till att alla barn i 

barngruppen får sina behov tillgodosedda.  

 

Bygga broar mellan förskola – hem 

Hur ska vi pedagoger tillsammans kunna synliggöra de tysta barnen? Det är den ständigt 

återkommande frågan i mitt dilemma. Förskolegruppen jag arbetar med är en helt vanlig 

sådan och det finns egentligen inga konstigheter. Sånär som på ett barn då det verkar som att 

barnet har svårt att umgås och faktiskt leka tillsammans med andra vilket blir ett hinder i 

vardagen och även i verksamheten. Pelle är ett barn som är väldigt osocial, kanske för att han 

inte är så pratsam. Jag nämnde tidigare att vi inte vet vad som egentligen ligger till grund för 

hans tystnad. De barn som är som Pelle är sådana barn som jag väljer att kalla ”de tysta 

barnen”. Därmed har jag valt att fokusera på honom i min berättelse. Jag vill hitta en väg att 

nå fram till Pelle och därmed få honom att öppna sig. Pelle har visat att han är mycket 

kompetent, och ligger långt fram i sin utveckling när det gäller fysiska aktiviteter som har 

med bland annat motorik att göra, såsom att lägga pussel, rita m.m. På förskolorna finns en 

likabehandlingsplan som vi ska arbeta utifrån. Vi har förskolans läroplan som utgör stommen 

i vår verksamhet, men det är inte alltid så lätt att på ett professionellt sätt kunna förhålla sig 

till dessa, då det ibland uppstår missförstånd eller konflikter av olika slag. Jag tänker t ex på 

Pelles föräldrar som inte alls upplever någon oro kring Pelle, vilket i sig försvårar för oss 

pedagoger och ibland påverkar vår verksamhet. När vi planerar verksamheten så måste vi ha i 

åtanke att alla barn ska kunna ha möjlighet att nå målen i det vi väljer att göra med barnen. 

Det kan då ibland vara svårt när vi måste anpassa verksamheten efter varje individ och dess 

nivå. Förskollärare och övriga pedagoger har alla ett uppdrag enligt läroplanen och skollagen 

säger att alla barn har lika värde. Vi måste ha samma barnsyn men ha i åtanke att inget barn är 

det andra likt, utan var barn i sig är unikt. Vilket innebär att vi ska behandla alla barn lika men 
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se till varje individs utveckling samt behov och därefter arbeta utifrån dem. Bara för att Pelle 

inte syns så mycket, betyder inte det att vi ska osynliggöra honom. Förskolans styrdokument 

och läroplan beskriver tydligt hur vi pedagoger och förskollärare ska förhålla oss till barnen 

på förskolan. Läroplanen säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den (Skolverket, 98/10, s. 9). Jag har svårt att se hur vi ska 

kunna följa läroplanen när vi inte lyckas kommunicera med Pelle. Hur ska vi lyckas hjälpa 

Pelle utan tillräcklig kunskap och utan resurser som det ser ut i dagsläget? Läroplanen säger 

att förskolans arbete med barnen ska ske i förtroendefullt samarbete med hemmen där 

föräldrar ska ha chans att vara med och påverka förskolans verksamhet. Det är därför viktigt 

att förskolan är tydlig i sitt innehåll och om sina mål, samt har en öppen dialog med föräldrar 

eller andra anhöriga för att barnen och deras föräldrar ska ges chans att ha möjlighet till 

inflytande (Skolverket, 98/10, s. 13). Här har vi en rejäl utmaning anser jag eftersom att 

föräldrarna inte upplever att deras bild av Pelle överensstämmer med vår. Men vad är det som 

säger att vi egentligen har rätt gällande Pelle? Tänk om föräldrarna faktiskt har rätt i den här 

frågan och att det inte är några konstigheter kring Pelle? Han kanske bara är väldigt blyg. Vad 

ger oss rätten att bedöma hans personlighet och identitet utöver föräldrarnas egen bild av 

honom? Det är vårt ansvar att se till så att allt fokus läggs på barngruppen i sin helhet, och på 

verksamheten. Detta utan att faktiskt se över och anpassa den så att alla individer klarar av 

och känner sig delaktiga i verksamhetens aktiviteter och innehåll. Jag tänker att det faktiskt 

finns barn i behov av stöd eller hjälp i olika former utan att ha någon diagnos. Barn i behov av 

särskilt stöd synliggörs tydligt då det finns en särskild handlingsplan för hur den processen 

ska gå till med hjälp av olika resurser. Vad som inte tas med i beräkningen är just att det ger 

en motsatt effekt på de barn som inte är i behov av särskilt stöd i den bemärkelsen men som 

får stå tillbaka och hamna i skymundan och ständigt exkluderas. Hur ska man synliggöra 

dessa? Det känns som att det alltid kommer att vara ett ständigt dilemma i sig huruvida vi 

pedagoger ska inkludera alla barn i verksamheten, vilket vi enligt läroplanen ska göra. Detta 

trots att vi stöter på problem oavsett hur vi gör. Som i Pelles fall där vi försöker att inte 

exkludera honom från barngruppen utan snarare inkludera honom. Ibland slår det tillbaka på 

oss då vi genom att lägga full fokus på Pelle för att inkludera honom, faktiskt istället 

exkluderar den övriga gruppen som då får stå tillbaka lite och bromsas ner i en del uppgifter 

och projekt för att anpassa tempot så att alla ska ha chans att hänga med, och om de själva 

vill, få gjort samma saker.  
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Inkludering och exkludering 

Borgunn Ytterhus (2011) som är sjuksköterska och filosofie doktor i sociologi skriver om 

inklusion och exklusion i förskolan med eller utan funktionsnedsättning. Pelle är en helt 

vanlig pojke som alla andra, men som ändå valt att inte interagera med de andra kompisarna 

bortsett från Sofia. Detta utan att ha någon som helst funktionsnedsättning eller på något annat 

sätt vara avvikande från övriga barn i gruppen. Pelle kan prata, eller kan han inte det? Oavsett 

vilket så väljer han, vad vi vet, att inte göra det med någon annan än Sofia. Vi får ju inte 

uppleva när de pratar då de inte gör det öppet inför någon av oss. Sen om de enkelt ofta bara 

förstår varandra utan kommunikation.  

Pelle kan vara i samma rum, och leka nära de andra kompisarna men väljer att ändå leka 

ensam eller titta på när de andra leker. De andra har inte exkluderat honom ur sin lek, men 

heller inte bjudit in honom. Han har inte fått ett erkännande av dem, vilket är en förutsättning 

för att social delaktighet ska uppstå och som då även ger inträde i deras lekvärld, men han 

nöjer sig med att ändå leka nära. Pelle tycks även ha funnit en egen strategi och det är att 

gärna vara nära och leka tillsammans med en vuxen som han funnit trygghet hos, i det här 

fallet mig. Men vem vet egentligen om Pelle helst hade velat leka tillsammans med sina 

kompisar och vara en i gänget? De andra barnen verkar inte störas av Pelles närvaro utan är 

vana vid att han håller sig i närheten och leker ensam eller med Sofia. Den sociala samvaron 

är ofta självvald då vi väljer vem eller vilka vi vill umgås med, detta gäller oavsett ålder. Den 

sociala samvaron kommer av att vi delar varandras existens och finner en eller flera personer 

som är likasinnade (Ytterhus, 2011, s. 17). I det här fallet då Sofia.  

I tidningen Förskolan kan man läsa hur författaren Melin tillsammans med universitetslektorn 

Engdahl har en tanke kring social exkludering, där hon menar att det hade kunnat vara så att 

de andra barnen påvisat en slags social exkludering där de i en lek kunnat vara vid Pelle och 

lekt samma sak som han, men istället ignorerat och liksom pratat över eller förbi honom och 

låtsats som att han inte var där fastän han då var en i leken, men så fungerar det inte då Pelle 

trots allt är accepterad i gruppen och ingen exkludering verkar ske (Melin och Engdahl, 2014, 

s. 11).  

Här gäller det att vi pedagoger är närvarande och kan vara uppmärksamma vid barns lek och 

aktiviteter och därmed kunna hjälpa barnen att vara socialt delaktiga. Pelle är en ensamvarg 

men vill gärna leka med en pedagog.  
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Sofia är ett bra stöd och en trygg person som han ser upp till men de gånger hon inte är på 

förskolan blir Pelle väldigt sårbar och har då svårt att interagera med de andra kompisarna och 

då hellre väljer att vara nära oss vuxna, eller ensam.  

Jag kan komma på mig själv med att ofta tänka på det starka band som Pelle och Sofia har 

tillsammans som bästa kompisar, då de egentligen inte delar så många intressen. Sen att Sofia 

även leker så bra med de andra kompisarna till skillnad från Pelle gör att vi behöver stötta upp 

honom ännu lite mer och hjälpa honom att genom uppmuntran få honom att även vilja vara 

med andra barn, så att han så småningom ska kunna vara stark, samt stå på egna ben och 

kunna leka med andra kompisar utan att behöva vara så låst till bara Sofia. Jag förundras över 

alla de situationer som varit och alla gånger som faktiskt Sofia gått emellan och försvarat 

honom och därmed alltid stått upp för Pelle i stunder där han känt sig sårbar och själv helst 

hade velat backa undan och inte säga någonting. Jag bestämmer mig för att fortsätta min 

kamp för att synliggöra de tysta barnen och tänker att jag tillsammans med mitt arbetslag får 

prata med chefen, som inte ställer sig till vårt förfogande i nuläget, och vara ännu tydligare 

med att vi känner oro samt att vi är bekymrade över att bron mellan förskola-hem inte är så 

hållbar i det här fallet. Vi måste prata mer kring vår syn på Pelle och hur han inte når målen 

utan hjälp just nu. Därför är det angeläget att chefen bejakar vårt önskemål om att få ta dit en 

specialpedagog, och därefter en logoped. Pelle är kanske inte ett barn i behov av särskilt stöd 

när det gäller funktionshinder eller annan utvecklingsstörning. Det Pelle behöver är extra stöd 

i sin språkutveckling, och med en stor barngrupp och få pedagoger kan vi inte arbeta på det 

sätt som vi kanske skulle vilja, för att kunna ge honom den tid han behöver. Vi kan inte 

avsätta en pedagog till att helt arbeta med bara Pelle och se till att han kommer ikapp och 

känner sig inkluderad. Här kommer vi pedagoger och förskollärare i kläm med läroplanen och 

det känns inte bra att behöva kringgå den.Chefen måste ge sitt godkännande så att vi 

tillsammans kan börja jobba med Pelle. Jag tror att han skulle växa enormt som person om 

han bara kunde uttrycka sina känslor och kommunicera med oss pedagoger och kompisar. Det 

skulle bli bra för alla i slutändan. 

 

Lek 

Det har alltid varit av stor vikt hur mycket vi pedagoger är närvarande i leken för att barnen 

ska kunna leka på samma villkor. Alsterdal (2014), som bland annat är docent i den praktiska 

kunskapens teori, skriver i sin text Essäforskande om utforskning, om en student som tidigare 
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citerat Tove Janssons novell om barnet Ninni som blivit osynlig efter att ha utsatts för ironi av 

en tant. Tove Jansson beskriver hur de olika karaktärerna beter sig olika mot det osynliga 

barnet. Mumin-mamman däremot visar en oerhörd omsorg och har ett kärleksfullt bemötande 

gentemot det osynliga barnet, som blir allt mer synlig i samband med detta (Alsterdal, 2014, s. 

51). Jag känner igen mig i det Alsterdal beskriver i texten och känner att det skulle kunna vara 

Pelle som det handlade om då likheterna är många. Detta då jag märker att ju mer tid och 

engagemang jag ägnar åt Pelle, desto mer närmar han sig mig och ger mig mer av sitt 

förtroende. Jag känner att den responsen jag får sporrar mig att fortsätta ge utmaningar som 

kan vara positiva i Pelles utveckling. Det finns olika typer av lek som man brukar säga att 

barnen utövar dels på egen hand, men också i samvaro med andra barn. Jag skulle vilja påstå 

att Pelle utövar samtliga former av lek beroende på situation såklart, med undantaget någon av 

formerna som Pelle använde sig av mest i leken. Philip Hwang, professor i psykologi vid 

psykologiska institutionen, och Björn Nilsson (2011), som är psykolog, sociolog och 

universitetslektor i socialpsykologi, båda verksamma vid Göteborgs universitet, beskriver 

olika former av lek och hur man förhåller sig i dem. 

Ensamlek; Vilket innebär när ett barn leker ensam utan att bjuda in någon eller sig själv i 

någon gemensam lek. Pelle leker ofta ensam och bryr sig inte om vad som sker runt honom. 

Är det så fel egentligen? Alla barn behöver väl få vara för sig själv lite då och då och Pelle 

känner kanske att han leker bäst ensam? Här är det upp till mig som pedagog och förskollärare 

att kunna bedöma och avväga så att Pelle inte alltid isolerar sig men att han samtidigt får 

utrymme att kunna gå undan och leka ensam när han känner att han behöver det. De andra 

barnen verkar ha accepterat att Pelle leker mycket ensam och jag tycker även att de visar 

honom respekt i detta. Jag känner att jag ibland saknar lite entusiasm hos kompisarna och 

skulle föredra att de kunde försöka locka Pelle mer att delta i deras lekar, även om jag förstår 

att de stöter på motgångar då Pelle inte nappar på deras inviter. De försöker ibland men får 

inte den respons de kanske hade tänkt så det är fullt förståeligt att de då istället låter honom 

vara ifred. Vi pedagoger måste gå in i sådana situationer och visa både Pelle men också de 

andra barnen att visst får man leka ensam, men att man som kompis även kan behöva vara 

delaktig med andra ibland. Det här är något som både vi pedagoger men också barnen behöver 

träna på.  

Åskådarlek; Innebär att barn tittar på när andra barn leker utan att själv delta i den leken. 

Man kan se många gånger att Pelle när han inte gör någonting särskilt, ändå ibland iakttar de 

andra barnen i deras lek.  
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Vad tänker Pelle när han gör detta? Vad får honom att bli nyfiken men ändå avstå från att 

kliva in i den andra gemensamma leken? Kompisarna har ju som sagt aldrig nekat honom att 

få vara med. Så vad är det som gör att han hellre studerar leken på avstånd än att faktiskt 

delta? Jag tycker mig se att han ibland kan visa en slags avundsjuka i blicken men samtidigt 

ger han intrycket av att han är tillfreds med sin egen ensamlek. Kan det vara så att han innerst 

inne bara är blyg? Är det så vi ska tänka och jobba utifrån den teorin att vi ska hjälpa honom 

att söka kontakt eller samspela i leken? Är det verkligen vad han vill?  

Parallellek; Är när barn leker näst intill samma lek fast bredvid varandra. Det kan pågå en lek 

i byggrummet varav Pelle kan leka bredvid de andra, ensam, eller tillsammans med Sofia, och 

med ungefär samma leksaker utöva näst intill samma lek, men utan samspel med de andra 

kompisarna. Undantaget när Sofia är på förskolan. För då leker han helst bara med henne fast 

fortfarande bredvid de andra.  

Sofia hamnar då lite mittemellan, som en bro mellan Pelle och de andra kompisarna, men 

klarar det bra. Hon låter andra komma in i leken och kan samtidigt fortfarande leka med Pelle, 

men han i sin tur fortsätter sin lek med Sofia och pratar inte ens med de andra kompisarna. 

Han låtsas inte om att de är där.  

Associationslek; I leken sker ett samspel mellan barnen på det sätt att de leker med samma 

typ av saker, men inte samma lek. Pelle kunde samspela och leka med kaplastavarna när han 

byggde ett bilgarage tillsammans med de andra barnen, fast ändå leka ensam med sin del av 

garaget, medan de andra barnen kunde leka samma sak fastän med egen del av garaget 

(Hwang och Nilsson, 2011, s. 223). För oss andra såg det nog ut som att de alla lekte 

tillsammans, fastän de egentligen inte gjorde det. Rätt eller fel? Är det så konstigt egentligen? 

Huvudsaken det fungerar och leken kan fortgå kan jag känna, men självklart vore det roligare 

och mer konkret att de allihop faktiskt kunde leka tillsammans, Måste man alltid leka 

tillsammans med alla andra? Hwang och Nilsson, (2011), beskriver ytterligare en form av lek 

som jag kan tycka stämmer överens med deras sätt att leka.  

Samarbetslek; I leken finns en ömsesidighet och barnen leker tillsammans. (Hwang och 

Nilsson, 2011, s. 223). Pelle och Sofia leker mycket ömsesidigt när de leker. De läser av 

varandra och kompletterar varandra jättefint när de leker och i helhet när de umgås med 

varandra. Löfdahl (2014), som är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, 

pratar om att det i leken ofta uppstår tillfällen där barn kan bli ganska så tuffa mot varandra 

och exkludera kompisar.  
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När barnen leker tycks det se bra ut i våra ögon på avstånd. Men om man istället kliver in och 

är närvarande kan vi tydligt se att alla barn inte deltar i leken med samma glädje eller på lika 

villkor. Oftast är det i leken som barnen skapar maktpositioner och olika typer av 

relationsskapande kulturer. Om då till exempel inte språket finns som en gemensam del i 

leken är det inte svårt att förstå att konflikterna snart är ett faktum. När pedagogerna inte är 

aktivt närvarande så är det de barn som har avsaknad av språket eller på annat sätt sticker ut 

från mängden som då blir utsatta för elakhet i form av utfrysning, mobbning och exkludering i 

leken (Löfdahl, 2014, s. 27). Förskolläraren ska se till att alla barn får sina behov 

tillgodosedda, och därför anser jag att det vore bra om vi kunde anpassa verksamheten bättre 

för Pelle, så han känner att han vill vara deltagande samt ta del av gemenskapen. Det skulle 

kanske kunna vara ett sätt att genom lek på något sätt koppla samman till övriga 

verksamheten på ett sätt som skulle passa Pelle. Detta så att han får känna att han genom 

leken även blir mer delaktig i gruppen men också i övriga verksamheten. Jag tror även att det 

skulle vara ett framsteg för Pelles utveckling, och hjälpa honom vidare i den. Om vi 

pedagoger är närvarande i leken, eller i alla fall i samma rum som barnen så har vi full koll på 

leken och på hur alla barn bemöter varandra. Vi ger därmed inte barnen tillfälle att medvetet 

exkludera någon annan och vi kan även gå in och medla om det skulle behövas. Kanske att vi 

pedagoger i samråd med barnen kan försöka att se lösningar och hitta andra lekformer som 

skulle kunna vara utmanande och locka Pelle till att vilja kliva in i den andra leken istället för 

att självmant isolera sig. Kanske är det helt enkelt så att Pelle har stagnerat i sitt sätt att leka? 

Hur ska vi då få honom att vilja delta i den gemensamma leken? Jag vet att kompisarna ofta 

försöker få med Pelle i leken. Men om Pelle faktiskt inte vill vara med de andra av en eller 

flera orsaker, det vet vi ju inte. Vi kan bara antyda det utifrån hans sätt att vara när han leker, 

eftersom att han inte kan förmedla det till oss.  

I läroplanstexten för förskolan står det enligt följande om just leken: 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Skolverket 98/10, s. 9). 
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Eftersom Pelle inte använder språket eller kommunicerar med sina kompisar skapas det hela 

tiden problem då de inte kan förstå varandra. Inte heller gynnar det Pelle i sin interaktion med 

kompisarna när han inte blir delaktig. Det kan även uppstå missförstånd som den där 

händelsen i byggrummet med kompisen Viktor. Där blev det ju fel kanske mest på grund av 

brist på kommunikation, men även då jag som pedagog skulle försöka medla mellan parterna 

utifrån min tolkning där och då av själva händelsen. Vilket förmodligen ledde till att Viktor 

reagerade som han gjorde. Så jag kände egentligen att det blev fel i samma stund jag ingrep 

när Viktor gjorde ett försök att få med honom i leken. Att det kanske inte var helt rätt att jag 

lyfte bort Viktor och ifrågasatte varför han förstörde när jag innerst inne egentligen vet att det 

var för att han inte fick vara med. Jag kanske skulle gått emot Pelle och Sofia och försvarat 

Viktor istället och förklarat för dem att Viktor visst fick vara med och att vi inte exkluderar 

kompisar på det sättet. Jag gjorde en snabb bedömning att låta Pelle och Sofia få leka själva 

utan att behöva släppa in någon annan kompis i leken, men gjorde då Viktor besviken genom 

att indirekt visa honom att de var okej av andra kompisarna att neka honom att få vara med. I 

läroplanen 98/10 står det att, 

Förskollärare ska ansvara för 

Att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt 

eget värde. 

Arbetslaget ska  

Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra (Skolverket 98/10, s. 8,9).  

Det är inte alltid lätt att vara professionell och rättvis gentemot alla barn. I läroplanen står det 

hur vi ska agera och förhålla oss i olika situationer, vilket går att läsa i texten jag ovan citerat. 

När jag lät Pelle och Sofia få sin vilja igenom och därmed låta dem vinna konflikten var jag 

generös och omtänksam mot Pelle och Sofia. Vad jag inte då tänkte på var att jag samtidigt 

kränkte Viktor som i sin tur försökte få komma in i leken. Att han blev arg var ju egentligen 

en fullt förklarlig reaktion av kränkningen. Kanske var det så att Viktor blev arg på mig för att 

han kände sig orättvist behandlad, men så blev det Pelle och Sofia som fick ta 

konsekvensen?! Som jag nämnde tidigare så skriver Ytterhus (2011), om social exklusion, 

och jag blir inte förvånad när hon hävdar att de mest sårbara barnen inte nödvändigtvis är de 

barn som anses vara ”annorlunda” på grund av olika handikapp eller annat som utmärker 

dessa barn.  
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Hon nämner istället att de mest sårbara barnen är de som inte har någon diagnostisk etikett 

alls och som heller inte fått några extra vuxenresurser, men som utges för att vara ”konstiga”, 

”tröga” eller ”elaka”. Här tänker jag att det handlar väldigt mycket om Pelle. Det är ju precis 

så han hamnar i kläm. Han kanske anses vara annorlunda eller konstig av andra. I själva 

verket beror det ju på att han inte har språket och därför förmodligen känner sig osäker på sig 

själv och kanske därför inte kommunicerar med andra (Ytterhus, 2011, s. 206). Pramling 

Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga åren, har skrivit en artikel om 

stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner, där hon tar upp ett idag 

väldigt vanligt förekommande problem på förskolorna runt om i landet. Detta samtidigt som 

förskolans läroplan reviderats med högre krav i den pedagogiska verksamheten (Pramling 

Samuelsson, 2015, .s 3). Jag tycker mig känna av de här konsekvenserna i verkligheten ute på 

förskolorna idag. Stora barngrupper, för få pedagoger och tuffa krav på hur verksamheten ska 

bedrivas. Det fungerar inte för alla barn. Vad som skett är att våra politiska beslutsfattare 

omedvetet eller medvetet har gjort en färdig mall utifrån politiska bestämmelser som visar på 

hur barngruppen ska se ut när det gäller barnantal med ett visst antal pedagoger per antal barn. 

Deras mall stämmer dock inte överens med verkligheten eftersom det ser ut som det gör idag. 

När det blir för stora barngrupper och färre pedagoger så blir det tyvärr lätt så att man missar 

de barn som precis som Pelle inte gör sig hörda, eller som inte syns i mängden och därmed 

faller utom dessa ramar och i sin tur blir exkluderade från den befintliga mallen. Pelle 

exkluderar ofta sig själv och vill inte vara med i många lekar med sina kompisar på förskolan. 

Varför? Är det på grund av att han inte kan identifiera sig med de andra barnen, eller känner 

han sig utanför då han inte är av det sociala slaget? Pelle är allt annat än en bråkig och stökig 

pojke. Han är mer som Disneys tjur Ferdinand som helst bara vill vara med Sofia. För när han 

är med henne kan han vara sig själv och de leker jättebra och på samma villkor. När Sofia inte 

är där så går han in i rollen som Ferdinand som bara är för sig själv och då inte pratar eller 

leker något särskilt. Men är det något som har påverkat honom att göra så eller är det så han 

vill att det ska vara? Ingen kompis utöver Sofia verkar bry sig eller engagera sig i honom utan 

han leker alltid ensam och gör absolut ingenting i någon annans sällskap. Det är i just dessa 

situationer det blir så sårbart för barn som Pelle med stora barngrupper och för lite personal. 

Allt fokus hamnar på de barn som hörs och syns mest och barn som Pelle exkluderas, och 

försvinner lätt bort i mängden. Kan det vara så att Pelle inte trivs i en sådan här stor 

förskolegrupp? Alla barn fungerar inte på en förskola eller i en förskolegrupp. Skulle det vara 

så att han passar bättre in hos en dagmamma?  
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Där är gruppen mindre och barnen kanske får mer fokus?! Frågan är ju om det skulle vara till 

en för eller nackdel för Pelle, eller om det skulle gynna hans utveckling att vara i en mindre 

grupp? Det utlovas mindre barngrupper uppe från regeringen, men sen pressas det från 

kommunens sida in fler och fler barn i barngrupperna för att effektivisera samt minska 

köerna. Jag tycker att det inte blir bra för någon part då verksamheten hela tiden tvingas att 

anpassas utifrån barnantal, och många saker blir svåra att genomföra. Jag försöker att tänka 

att det kanske inte är konstigt att pedagogerna är eller agerar som de är/gör då det ständigt 

råder personalbrist och barngrupperna bara växer hela tiden. Philip Hwang, professor i 

psykologi vid psykologiska institutionen vid Göteborg samt Björn Nilsson som är psykolog, 

sociolog samt universitetslektor i socialpsykologi och därmed verksam vid bland annat 

Göteborgs universitet skriver om flera olika former av lek. Jag tänker att vi pedagoger även 

behöver vara mer deltagande i barnens lek.  Vad är det egentligen barnen leker? I den 

åldersgruppen jag arbetar med är de på väg in i rolleken, som är en form av låtsaslek där 

barnen låtsas vara olika karaktärer i leken, som djur, affärsbiträde, eller doktor. De lever sig in 

i sin lek och använder sin fantasi till att återskapa olika leksaker av naturens egna medel. I 

skogen leker de till exempel tjuv och polis och då blir pinnarna till pistoler, eller en stor yvig 

gran blir en bra koja till mamma-pappa-barnleken. Att tänka på för oss pedagoger är att hela 

tiden uppmuntra barnen till att förnya sina fantasileksaker, men också att vi tillhandahåller 

verksamheten och barnens aktiviteter med material så att de själva kan skapa det de behöver 

för att kunna leka sina lekar. Detta utan att det blir för enkelt för dem, för då tröttnar de snabbt 

på både material och leken. Inte heller får det vara för avancerat material som leder till att 

barnen inte vet hur de ska jobba med materialet och att det som känns svårt då oftast leder till 

frustration hos barnen. Frustrationen skapar osämja och onödiga konflikter bland barnen 

(Hwang, och Nilsson, 2011, s. 224). Den här kategorin på lek tycker jag nog är den som 

stämmer minst in på Pelle. Jag anser inte att han lever sig in i andra roller på samma sätt som 

de andra barnen i sin lek, utan leker mest samma sak hela tiden, vilket i sig egentligen inte är 

fel. Pramling Samuelsson skriver att gruppens storlek även kan påverka relationer mellan barn 

och pedagoger-barn vilket i sig begränsar barnens sysselsättningar. I artikeln fokuserar man 

på förskollärarens möjligheter samt hinder att arbeta utifrån läroplanens intentioner i relation 

till storlek på barngrupper. Resultatet av undersökningen visar att det är av stor betydelse för 

förskollärarens planering kring målområden och sitt eget arbetssätt i verksamheten hur stora 

barngrupperna är (Pramling samuelsson, 2015, s. 10).  
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Jag har många gånger begått det misstaget att jag planerat ett projekt eller en lek som sedan 

visat sig vara för svår för barnen att hantera och genomföra. Det som hänt då har varit att 

barnen snabbt tappat fokus och lusten och istället börjat att störa, och förstöra för de övriga. 

Till slut har jag blivit arg på barnen för att de faktiskt stört, i ren frustration över mig själv och 

min dåliga planering av en icke genomtänkt eller väl anpassad aktivitet. Jag har med tiden lärt 

mig att alltid vara väl förberedd, självklart går det att göra spontana saker också med barnen, 

men då gäller det att vara trygg i den uppgiften. Samtidigt som att jag om jag ska introducera 

en ny bok eller kanske en flanosaga, har gått igenom den själv först för att se om den kommer 

att fungera med de här barnen. Jag märker positiv skillnad hos barnen när jag själv är trygg 

och väl förberedd. De är mycket mer lyhörda och framför allt nyfikna på det nya som ska 

komma. 

Barns språkutveckling 

Jag och mina kollegor har länge känt att vi måste få hjälp med att kunna läsa av och förstå 

Pelle, men även när det gäller hans språkutveckling som vi upplever hindrar honom från att 

komma framåt. Detta eftersom han inte överhuvudtaget kommunicerar med oss på ett annat 

sätt än med gester och ansiktsuttryck. Tal- och språkutvecklingen utvecklas under hela barnets 

uppväxttid och grundar sig som jag tidigare nämnt på kommunikation i samspel med andra 

människor. Inlärningen påverkas av att barnet ständigt tar in nya intryck som speglas i den 

sociala omgivningen. Alla barn som utvecklas enligt ”normala” normer går igenom samma 

utvecklingssteg i sin utveckling. När barnet har utvecklat sitt språk kan de med hjälp av detta 

verktyg göra skillnad i sin omgivning. Språkinlärning och språkutveckling går parallellt med 

varandra under barnets uppväxttid och skolgång (Bjar & Liberg, 2008. s. 57).  

Ylva Ellneby som är specialpedagog, logoped, utbildare och även författare, skriver att när 

barn har ett välutvecklat språk har det så mycket lättare att ta plats och kunna säga sin mening 

med saker och ting, till skillnad från någon som inte har ett fullt utvecklat talspråk. Det är då 

det ofta blir missförstånd som i sin tur leder till onödiga konflikter. Språkutvecklingen kan te 

sig annorlunda hos barn i form av olika språkstörningar, förseningar eller andra avvikelser. 

Orsaker till detta kan vara av organisk, psykisk eller miljöbetingad karaktär. En del av de 

svårigheterna kan kräva lång behandling, men de flesta talavvikelserna kan avhjälpas med 

hjälp av en talpedagog som på ett metodiskt och pedagogiskt sätt arbetar i samspråk med 

förskolan. Om en logoped kopplas in i tidig ålder hos barnet kan denne ge råd och hjälp till 

såväl föräldrar som personal på förskolan hur de tillsammans ska kunna stimulera och hjälpa 

barnet i sin talspråksutveckling (Ellneby, 2007, s. 147).  
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Jag tolkar in det som Ellneby skriver om språkutveckling och kan bara hålla med henne. 

Därför känns det extra bra att jag kanske kan hänvisa till Ellneby när jag pratar med chefen 

om Pelle, och verkligen poängtera vikten av rätt stöd för honom. Ann-Katrin Svensson (2011) 

som är docent i pedagogik skriver att om en logoped kallas in i tidigt skede så kan denne 

hjälpa barnet att komma ikapp och utveckla sitt språk i tid innan det är dags att går över till 

skolan. Därefter är det skolans ansvar att om behovet kvarstår, stötta upp barnet och fortsätta 

arbetet med logopeden. Språket är visserligen inte bara en huvudsak av en social funktion då 

det används som kommunikation i många sammanhang som teckenspråk, blindskrift, och 

kroppsspråk m.fl, utan är även av stor betydelse för den kognitiva förmågan eftersom språket 

påverkar vårt tänkande. Språket hjälper ofta till att koda olika situationer, vi kan lösa problem 

eller konflikter, samt föra diskussioner och dialoger med såväl oss själva som med andra. 

Språket fungerar även som en gruppsammanhållning där språket signalerar grupptillhörighet, 

ålder etc. Så i själva verket har språket som sagt en stor betydelse för var och en i sin 

identitetsutveckling (Svensson, 2011, s. 12). Detta tycker jag blir extra tydligt och har själv 

sett det bland barn i såväl förskoleåldern men även bland barn i skolåldrarna där de mer och 

mer börjar kommunicera och ta efter varandras stilar och uttrycksformer. Pelles föräldrar 

hävdar att Pelle är oerhört pratglad när de är hemma. Är det något de bara säger i förnekelse 

eller kan det vara så att Pelle visst pratar massor hemma i hemmets trygga vrå? Det vet ju bara 

de själva. Det blir ett dilemma när föräldrar ställer sig frågande eller nekande till att deras 

barn skulle vara avvikande från de andra på något sätt, som nu i Pelles fall.  

 

Vygotskij- 

tankar kring barns språk 

När jag läser om Vygotskij så känner jag att han hade många olika teorier kring mycket vad 

gäller språket som jag kan koppla samman med Pelle och hela hans personlighet samt 

identitet.  Sandra Smidt (2013), som är författare och konsult i ämnet små och yngre barns 

lärande, skriver om Vygotskij, en inflytelserik teoretiker i undervisning av de yngsta barnen 

under nittonhundratalet. 

 Vygotskij talar om begreppet mediering, som menas med att barns erfarenheter av omvärlden 

går genom en annan eller mer kompetent person i barnets närhet (Smidt, 2013, s. 7, 25).   

Jag anser att det begreppet beskriver Pelle och hur han fungerar väldigt bra. Detta då Pelle tyr 

sig till sin bästa kompis Sofia som han känner sig likasinnad med men som i sin tur framstår 

som mera framåt och självgående (Smidt, 2013, s. 46-47).  
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Samma sak när det gäller en vuxen och närstående pedagog, som jag kände att jag var och 

kunde då komma närmare inpå Pelle och på det sättet försöka tolka och förstå hur han tänkte 

och vad han sedan gjorde av dessa tankar i sitt handlande. Borgunn Ytterhus (2011), skriver 

att det faktiskt är så att de som ”hörs och syns mest”, eller som vi ibland kan uttrycka oss i 

modern tid, ”de som gråter mest, eller skriker högst” är de barn som uppmärksammas och 

som oftast får mest fokus, på gott och ont (Ytterhus, 2011, s. 214). Jag tolkar det som att jag 

och Ytterhus delar samma tankar kring ”de tysta barnen”. Jag finner även stöd i mina 

reflektioner kring Pelle och Sofia i det Ytterhus skriver om barns samvaro och där hon 

betonar vikten av att faktiskt ha vänner, om så bara en, omkring sig för att kunna etablera 

vänskap inom det relationella samspelet där man dels på egen hand men också tillsammans 

med andra formar sin uppfattning av verkligheten (Ytterhus, 2011, s. 30). Pelles och Sofias 

starka vänskap inger en trygghet för Pelle eftersom att han känner att Sofia, när hon är på 

förskolan, ställer upp för honom och stöttar upp honom så att han inte behöver känna sig 

utanför eller underlägsen i olika situationer som kan uppstå under dagen. Hwang och Nilsson, 

är eniga om att Vygotskij hävdade att leken är en social process och att man i leken med andra 

kan släppa loss och våga leva sig in i den. Det är dock inte alla som är kapabla till att göra det 

då man behöver ha en någorlunda intellektuell kompetens. Igenom leken tränar barnet inte 

bara sociala roller utan även hela sin verklighetsuppfattning. Vygotskij menar att leken 

därmed utgör en proximal utvecklingszon, en slags verksamhet där barnet får testa att 

omvandla sina tankar till färdigheter dels på egen hand, men även i samspråk och med hjälp 

av någon med större erfarenhet (Hwang och Nilsson, 2011, s. 222). På många förskolor är 

barngrupperna åldersblandade, och det förekommer ofta att barn i behov av särskilt stöd 

placeras i de grupperna. Då finns det oftast resurser till de barn som ska finnas med i 

verksamheten för att ge stöd åt dem. Samtidigt som man försöker få de barnen att smälta in i 

övriga barngruppen, på sina villkor. Smidt (2013) förespråkar det som även Vygotskij var för, 

att barn med särskilda behov absolut ska placeras i samma förskola/skola istället för att 

separeras från vanlig undervisningsmiljö (Smidt, 2013, s. 214). Jag kan till viss del hålla med 

dem, Det ger barnen stor hjälp i sin utveckling att få lite draghjälp av de andra barnen som är 

mer framåt och som har en stark självkänsla, och därför klarar av att stötta och hjälpa sina 

kompisar att slussas in i den vanliga miljön och på det sättet ha möjlighet att lättare bli 

accepterade.  

En blandad barngrupp som även innehar barn med särskilt behov av stöd blir allt vanligare 

idag på förskolorna.  
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För att det ska fungera krävs dock att det måste finnas resurser som helt kan fokusera på dessa 

barn och väga upp så att de barnen känns och blir inkluderade.  

Detta just för att undvika att något eller några barn blir som i Pelles fall osynliggjorda. 

Ytterhus (2011) skriver att det på en annan förskola har gjorts bland annat en studie gällande 

språk, där de genom barnintervjuer fick fram att barn med samma språktillhörighet och eller 

var likasinnade mest var intresserade av att leka med varandra. Det skulle kunna tolkas som 

en helt vanlig anledning att barnen känner sig osäkra och inte lika trygga i sig själva om de 

leker med andra barn som inte har samma hemspråk eller är likasinnade, och därför hellre 

leker ensamma än utsätter sig för det (Ytterhus, 2011, s. 156-157). Det stämmer faktiskt 

mycket bra in på min reflektion kring Pelle och många andra barn på förskolan Smultronet. 

Här gäller det för oss pedagoger att hela tiden ligga steget före och kunna fånga upp de barn 

som hamnar i samma sits som Pelle och försöka integrera honom med de andra barnen och få 

honom att inse att han kan och får leka med de andra barnen och behöver inte låsa sig vid sin 

närmaste kompis och trygghet Sofia, som dessutom inte är på förskolan särskilt ofta, varpå 

Pelle blir ensam. Hur ska vi då lyckas med det? Vygotskij hade enligt Smidt (2013), en teori 

när det gällde utvecklingsprocessen hos barn. Han menade att den sker i två led parallellt med 

varandra. Den kulturella utvecklingen kan därmed ses som en utveckling av såväl de högre 

mentala funktionerna, vilket menas att det sociala ursprunget utvecklas främst genom den 

mänskliga interaktionen och kommunikationen sinsemellan dem, samt de lägre mentala 

processerna som i sin tur styr minnet och tänkandet (perception), och som med sitt 

psykobiologiska ursprung har med känslorna att göra. Utvecklingen sker när utsidan och 

insidan hos människan (interpsykisk nivå), interagerar i en kommunikation genom dess 

tankegång och det yttre handlandet (intrapsykisk nivå) utifrån det (Smidt, 2013, s. 10). Jag 

tänker att (Smidt (2013) menar med något enklare förklaring att en interaktion sker i samspel 

med varandra och den kommunikation som utbyts däremellan stärker språkutvecklingen. 

 

Min Yrkesroll: 

Inte någon gång under mina år har jag tvivlat så på mig själv i min yrkesroll som jag gör nu. 

Jag har arbetat på och det har gått bra. Jag anser mig själv vara en kompetent pedagog som 

dock aldrig kan bli fullmatad av kompetens och erfarenheter och därmed analyserar, tar in och 

tar efter det kollegor gör och säger i min närhet. Men vad eller vem säger att de gör rätt? Jag 

borde lita mer till min egen erfarenhet och mina kunskaper också.  
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Enligt Bernt Gustavsson (2000) som fil. dr i idéhistoria, forskare samt lärare på den 

pedagogiska institutionen vid Linköping, är det en ständig process som man går igenom som 

pendlar mellan osäkerhet och tvivel och som sen övergår i övertygelse om hur vi faktiskt ska 

agera och handla i olika situationer (Gustavsson, 2000, s. 140). Det är kanske därför inte 

konstigt att jag tvivlar på mig själv för det är egentligen en del av min egen 

utvecklingsprocess, framför allt nu när min utveckling sker snabbt under min 

förskollärarutbildning. Att jag inte känt likadant innan kan bero på att jag då hade samma 

synsätt som mina dåvarande kollegor, så även med chefen. Men min nuvarande chef är inte 

alls lätt att samarbeta med och delar verkligen inte samma uppfattning som jag och mina 

kollegor när det gäller verksamheten eller vad vi anser är barnens behov. Hon skyller ofta på 

ekonomin men det måste även ligga i hennes intresse att verksamheten flyter på och att vi 

framför allt följer handlingsplaner, läroplaner och andra styrdokument som ligger till grund 

för hela verksamheten. Olika typer av forskning har visat att relationen mellan förskola och 

föräldrar påverkar kvaliteten på verksamheten på många sätt men framför allt barns lärande 

och utveckling. Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2010), är 

alla forskare och författare som skriver om den viktiga ”bron” mellan förskola-hem. Har man 

en fungerande samverkan på förskolan och samtidigt en öppen kommunikation med föräldrar 

och barnens hem, så gynnar det barnens välbefinnande, lärande och utveckling. Detta i sin tur 

bidrar till att lärandemiljöerna får hög kvalitet (Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson, 2010, s. 50). Vi pedagoger och förskollärare har en viktig roll att belysa individen 

och helheten kring denne i varje moment på förskolan, men även se till att barn och pedagoger 

socialiseras med varandra så att vi kan mötas i den sociala världen (s. 78). När jag tänker på 

Pelle så ser jag honom som en pojke med stora ambitioner men som behöver stöttning i den 

sociala samvaron med andra. Sheridan, Pramling Samuelsson (2010) menar att barn utvecklar 

sin språkliga bas i hemmet och därefter ska vi i förskolan vidareutveckla den språkliga 

utbyggnad som vidare krävs för lärande i skolan (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2010, s. 

40). Det kan vi enklare göra med hjälp av till exempel en logoped som får arbeta med Pelle 

och på det sättet kanske få honom att hitta en egen styrka i sig själv och därefter kunna släppa 

på spärrarna och kanske börja prata med oss pedagoger och andra kompisar. Under min tid 

som studerande till förskollärare har jag (lärt mig mycket och framför allt) börjat se på 

verksamheten och med helt andra forskande ögon. Kanske är det därför som jag känner mig 

uppgiven och frustrerad just nu.  
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Många gånger är det nog för att jag och kollegorna inte delar samma uppfattning kring 

barnens lek och deras forskande i leken, och där jag i min frustration kring detta blir mer 

otillåtande mot barnen, än vad jag kanske egentligen skulle vara och samtidigt jobbar emot 

mig själv i dessa beslut. Det är alldeles för många förbud runt barnens aktiviteter. Jag tänker 

att jag som pedagog arbetar lite efter Deweys olika strategier, som Jonna Hjertström 

Lappalainen och Eva Schwarz (2010) skriver i sin text Tänkandets gryning, och nämner Trial 

and error- metoden, som Dewey var inne på och som förutom det uttryck som Dewey gjort sig 

känd för ” learning by doing”, som innebär att vi testar oss fram med olika metoder i hopp om 

att någon metod slutligen ska fungera. (Hjertström, Lappalainen, 2011, s. 101). Dewey ansåg 

även att själva tänkandet var en del av och kunde betraktas av erfarenheten (s. 100). Med det 

menar Dewey att en erfarenhet kommer till av följderna kring en händelse. Exempel: Ett barn 

som vickar på en stol får inte automatiskt erfarenhet av att stolen kan välta förrän stolen 

faktiskt har vält och barnet ramlat och slagit sig. Därefter har barnet fått en erfarenhet utifrån 

den händelsen. Här tänker jag att om vi ska lyckas tolka Pelle och hans sätt att kommunicera 

och samtidigt få ett bra resultat med positiv respons från Pelle själv, så krävs det kanske att vi 

precis som vi gjort hittills, provar oss fram, och testar olika metoder med hjälp av 

specialpedagog och logoped. Till slut kommer vi kanske att lossa spärrarna hos Pelle som just 

nu verkar ha låst honom i det här läget, och han kommer förhoppningsvis att börja 

kommunicera med oss då. Vi kan bara försöka, kämpa på, och aldrig ge upp! 

 

Slutord 

Jag känner att jag blivit klokare och tror mig ha fått svar vad gäller mina frågor kring mitt 

dilemma. Läroplanen och våra styrdokument vägleder och talar om hur vi ska utforma vår 

verksamhet så den ska passa in för och kunna inkludera alla barn, istället för att särbehandla 

och exkludera barn på grund av okunskap i hur man faktiskt ska förhålla sig till just den eller 

de individerna. Jag kan erkänna att jag efter att snart ha gått färdigt den här 

erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen och nu skrivit den här uppsatsen har fått upp 

ögonen och kan numera förstå och fatta helt andra beslut än vad jag kunde tidigare. Tack vare 

mina nyförvärvade kunskaper har jag en annan syn på hur många pedagoger arbetar på efter 

gamla regler och rutiner och kanske inte anpassar verksamheten efter den faktiska 

barngruppen i nuet.  
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Det tråkiga är att även om jag och de andra pedagogerna följer läroplanen och alla andra 

mallar, så ser inte verkligheten ut som politikerna och övriga beslutsfattare har målat upp det 

tyvärr. Det är svårt att bedriva verksamhet med en grupp på 20-25 barn där alla individer får 

synas och höras och komma till tals lika mycket på samma villkor, ingen kan någonsin påstå 

något annat. Mitt förslag är att det borde upprättas en handlingsplan för hur vi pedagoger 

faktiskt ska kunna förhålla oss till de barnen som inte egentligen faller inom ramarna för 

annorlunda, men som i sin tur ändå skulle behöva samma förutsättningar som diagnostiserade 

barn men som är anpassat till dessa mer eller mindre asociala barn så att de barnen får rätt 

stöd och hjälp att utvecklas i sin takt och inte riskera att hamna i det fack som speglar ” de 

annorlunda”. Särskilt inte på grund av avsaknad av kunskap hos oss pedagoger. Jag anser att 

varje barngrupp innehåller ett eller flera ”tysta barn” så jag skulle önska att det gjordes mer 

forskning kring det här ämnet. Om rätt kunskap och metoder fanns, så skulle inga barn 

ofrivilligt behöva placeras i något fack för ”annorlunda” eller utomstående. Jag känner att jag 

nu har både erfarenhet och kunskap att ta mig an nya utmaningar som Pelle. Skillnaden är att 

nu kan jag se tillbaka och tänka ”så här kunde jag gjort, varför gjorde jag inte så?” Jag har väl 

egentligen alltid tyckt om att bygga broar mellan förskola-hem och har känt att kommunika-

tionen verkligen varit viktig i alla sammanhang för att vi tillsammans ska kunna fostra barnen 

och stötta dem genom deras utveckling. När det gäller leken så anser jag att det är okej att 

leka ensam, och man måste inte alltid tvingas att bjuda in andra i sin lek. Det ska dock inte 

betyda att man alltid leker ensam utan man får ständigt testa sina prövningar och träna på att 

kunna leka tillsammans och därmed bygga upp sitt sociala sampel med andra i leken. 

Vygotskij menade på att man genom leken tränade sin egen verklighetsuppfattning och övade 

på den sociala rollen i en slags verksamhet där barnet får testa att omvandla sina tankar till 

färdigheter dels på egen hand, men även i samspråk och med hjälp av någon med större 

erfarenhet. Jag tänker att det är så det fungerar för Pelle. Han förlitar sig helt på Sofia och är 

trygg med att hålla sig nära henne. Sen spelar det egentligen ingen roll vad Sofia vill göra 

eller leka, för Pelle gör allt det som hon gör, på exakt samma sätt. När Sofia inte är på 

förskolan och han blir ensam däremot så leker han på egen hand. När det gäller 

Språkutvecklingen för Pelle, så har han en hel del att jobba med tillsammans med oss 

pedagoger och kanske även andra vuxna inom ett resursteam. Eftersom tal och 

språkutvecklingen tränas i samspel med och Pelle inte kommunicerar med sina kompisar så 

behöver vi som sagt ta hjälp för att han ska lossa eventuella spärrar och komma igång med att 

kommunicera med oss pedagoger, eller andra barn.  
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Kanske hinner vi inte bli färdiga med Pelle innan det är dags för honom att gå vidare till 

förskoleklass, men vi har då åtminstone öppnat upp för fortsatt arbete att hjälpa och stötta 

Pelle. Därefter får skolan bedöma om det behövs fortsatt träning med hans språkutveckling 

eller om det lossnar för Pelle och han kommer igång av sig själv. Det kan vi inte veta i 

nuläget. Jag har ändå goda förhoppningar att det kommer att gå bra för oss med Pelle om vi 

bara kommer igång med rätt metoder. Pelle är som sagt väldigt smart och han vill nog innerst 

inne komma loss och kunna vara delaktig med de andra även på det sociala planet. När det 

gäller min yrkesroll så känner jag mig i nuläget mer trygg och säker än någonsin. Självklart 

är jag långt ifrån fulländad, men det känns verkligen bra att jag kan se mina svagheter då och 

jämföra dem med mina styrkor idag, och upptäcka att jag är en helt annan person och 

pedagog.  
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