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Sammanfattning 

Det är varje barns rätt att i varje stund bjudas möjlighet att vara – och bli – sitt bästa jag 

under sin vistelse på förskolan. En övertygelse om att vi blir i det sammanhang vi befinner oss 

beroende på aspekter som tid, miljö och material präglar förskolan jag besökt och den 

avdelning på vilken min studie är gjord. Den pojke jag studerat bjuds initialt på flertalet 

tillfällen att blomstra och finna meningsfullhet i tillvaron utifrån sina erfarenheter och 

intressen men framstår vid upprepade tillfällen udda och passar inte alls in i verksamheten. 

Efter reflektion i personalgruppen angående syften, hur aktiviteter planeras in och genomförs 

samt vari barnens egna önskemål består görs en betydande omstrukturering och 

omprioritering av verksamheten. Samma pojke observeras tio veckor senare och har nu brutit 

en negativ trend och sprudlar av lust och kreativitet. Under den observerade tiden – den tid 

som tidigare varit som mest kritisk – har en möjlighet öppnats för ett barn att vara – och bli 

sitt bästa jag under sin vistelse på förskolan. 
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Abstract  

It is the right of every child that in each moment be offered the opportunity to be – and 

become – his/her best during his/her stay at preschool. A conviction that we are and will be in 

the context we find ourselves depending on aspects such as time, environment and materials 

characterize the preschool on which my study has been performed. The boy I studied was in 

many cases offered excellent opportunities to flourish and find fulfillment in his days from his 

own experiences and interests, but appear repeatedly odd and will not fit in the business. 

After the study and reflections in the staff group regarding purpose, planned activities 

implementations, and where the children's own preferences are. A substantial restructuring 

and reprioritization of the business is made. The same boy observed ten weeks later has now 

broken a negative trend and bursting with desire and creativity. During the time that earlier 

were most critical for him - an opportunity has opened to be - and become at his best during 

his stay at preschool. 
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                                                Finns det några snälla barn?  

Frågan är självklar, näst intill pinsam. ”Varför försätts barn över huvud taget i situationer och 

aktiviteter som kanske upprepade gånger får dem att framstå som avvikande och som ”fel”? 

Elisabeth Nordin-Hultman menar att våra vuxna blickar oemotståndligt tycks dras ”mot de 

händelser i vilka barnen visar sig med brister och inte klarar av de krav som organisationen av 

tid och rum ställer på dem?” (Nordin-Hultman s.25). Jag kallar mig Reggio Emilia inspirerad 

i mitt yrke som pedagog – men man kan undra – med vilken rätt? Kan jag, trots att jag är 

verksam som Pedagogista, kalla mig ”Reggio Emilia inspirerad” hur som helst och vad är det 

jag i så fall förespråkar och lever? Pedagogik eller möjligen en didaktisk modell i vilken den 

ständiga metodfrågan ”Hur?” besvaras med ett lika ständigt ”Det beror på …”? I denna studie 

kommer ett av mina många möten med barn i förskoleverksamhet att presenteras. 

Pedagogistans roll är nämligen, förutom att våga ställa frågor och utmana även att stötta och 

vägleda pedagogerna i deras arbete med barnen och att alltid, alltid, alltid inta barnperspektiv 

och vara barnens språkrör.  

 I den norditalienska staden Reggio Emilias kommunala förskolor beror det på i 

vilket sammanhang man just nu befinner sig och vilka värden man vägleds av, hur dessa 

värden tillämpas i verkligheten, inte på papper eller i tomma ord. Man byggde den första 

förskolan och bar – bokstavligt talat – sten för sten ur ruinerna efter staden som förstörts 

under andra världskriget, mer eller mindre ”kidnappade” unge läraren Loris Malaguzzi till 

verksamheten sedan man unisont beslutat värna om barnens trygghet och hälsa såväl fysiskt 

som mentalt. En förödelse likt den efter kriget (1939-1944) skulle aldrig någonsin mer få 

inträffa. Man har valt att se det ”rika” och starka barnet som är fyllt av förmågor och 

kompetenser, (Jonstoij & Tolgraven, 2001), vilket öppnar för ett forskande och ifrågasättande 

förhållningssätt där varje individ är en unik tillgång av kompetens, var och en på sitt eget sätt, 
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och där subjektiva olikheter tillsammans skapar ett unikum av kollektiva lärprocesser i en 

djup tilltro och respekt för barnet och dess kompetenser. Man tror inte på någon absolut 

kunskap som väntar på att upptäckas, utan hänvisar till ett postmodernistiskt perspektiv där 

”världen och vår kunskap om den är socialt konstruerad.” (Dahlberg et al. -2001). Reggio 

Emilia är – således – idag inte bara en stad utan även en pedagogisk inspiration. Det som 

initialt var en fast övertygelse att hindra nazismens fasor att någonsin återinträffa, värna 

barnen och samhället (bland annat genom att fostra ifrågasättande, vetgiriga och modiga 

samhällsmedborgare) genomsyrar idag hela staden och förskolorna sprider buskapet om det 

kompetenta barnet över världen. En bild av barnet som kan, barnet som är en aktiv deltagande 

samhällsmedborgare i en miljö där han/hon kommer till sin rätt som individ och som individ i 

gruppen. En anda av tilltro och gemensamhet vilar över staden, förskoleverksamheten, och 

inte minst, sättet att se på barnet och dess kompetenser, förmågor och möjligheter. I denna 

anda hänvisar Nordin-Hultman i sin avhandling till ett antal observationer och situationer där 

barnen i tre av fallen framstår som kompetenta, sociala ”mönsterförskolebarn”. Samma barn 

framstår dock inte alls på samma sätt i tre andra situationer. ”De passar inte in, men tid, rum 

och aktiviteter är organiserade så att det inte finns någon väg ut för dem” (Nordin-Hultman 

s.26). Hon undrar vidare varför barn faktiskt försätts i ”aktiviteter som skulle betraktas som 

kränkande om det gällde vuxna, och i vilka ett negativt identitetsskapande faktiskt pågår.” 

(Nordin Hultman, s.26).  

 På papperet låter ovanstående scenario näst intill absurt. Varför skulle någon – 

över huvud taget – försätta små barn i situationer de inte behärskar och i vilka de framstår i 

dålig dager? Förskolan är till för barnen … väl? För det är på förskolans territorium vi rör oss 

nu. Förskolan (för barn mellan 1-5 år) som idag styrs av Lpfö98 – Läroplan för förskolan – 

reviderad 2010 och i vilken det står att läsa mängder av klokskaper. Bland annat ska förskolan 

”uppmuntra och stärka barnens självkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
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Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.” 

(Läroplan för Förskolan, 2011).  Vän av ordning kan ifrågasätta i vilken utsträckning barnens 

självkänsla stärks genom att de försätts i situationer de känner att de inte behärskar. En ren 

motsägelse till läroplanen med andra ord men hur ser det ut i verkligheten? Vidare ställer 

Harold Göthson frågan om vem förskolan är till för i tidsskriften Modern Barndom, (3/09) och 

menar att ”Det är inte i första hand barnen som behöver skolan utan det demokratiska 

samhället som behöver skolan. De värden man formulerar sig kring är varje människas 

subjektivitet och därmed behovet av respekt för skillnader och olikheter men också värdet av 

att vi som självständiga människor behöver se vårt ömsesidiga beroende i ett lärande 

tillsammans.” Jag är övertygad om att barnets varande och blivande gynnas av kooperativa 

lärprocesser och att man tillsammans med kamrater – och inte minst i speglandet av desamma 

– stärks i sitt subjektskapande och i tilliten till såväl de egna förmågorna som i tilltron till det 

egna värdet. Det lilla barnet lär ofta mycket mer effektivt av att studera och interagera med en 

fiffig kamrat än av en vuxen som försöker ”lära ut”. Lennart Nilsson (2000) menar i sin 

artikel Utan dokumentation ingen förskola att förslag från jämnåriga ligger närmare det som 

den ryske pedagogen Lev Vygotskij kallade den proximala zonen. ”Den zonen är det 

kunskaps- eller utvecklingsområde som ligger något ”över” – men inte för långt över – 

barnets nivå. Utmaningar inom zonen stimulerar utvecklingen. Då ligger lösningar och 

därmed kunskaper närmare till hands.” I samma anda menar Mats Trondman (2010, s.32) ”att 

det är de vuxnas ansvar att skapa möjligheter för både barns varande med egenvärde i nuet 

och deras tillblivelse riktad mot framtiden. Vuxenvärlden och vuxenskapet behövs för att 

balansera barndomen som både vara och bliva.” 

Elisabeth Nordin-Hultman har gjort delar av sin studie i England och delar i 

Sverige men som pedagog i förskolan kan jag till viss del känna igen mig i hennes 
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resonemang om hur vi som vuxna tycks söka sätt att förklara omvärlden och barnen för oss 

själva med hjälp av en klassisk utvecklingspsykologisk modell. Hur möter man de barn som 

av olika anledningar inte tycks ”klara av” de krav och förväntningar som ställs på dem i den 

dagliga verksamheten? Barn som av olika anledningar framstår som ”stökiga” eller 

”missanpassade?” I enlighet med våra normer – ”the unwritten and written rules that specify 

appropriate group behavior” (Christensen et al, 2011) – ska tilläggas. Nordin-Hultman 

utmanar förskolan att frångå den utvecklingspsykologiska och traditionella bild av vad ett 

barn är till att ur ett postmodernistiskt synsätt – tillsammans med barnen – skapa nya kartor 

över vad ett barn kan vara och bli. Det blir då lätt att förklara hur koncentration uppstår i det 

engagerade mötet med en miljö och dess organisation. ”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de 

blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och 

aktiviteterna utgör.” (Nordin-Hultman, s.168). Beroende på vilka förväntningar du har på dig 

själv och din omgivning när du går in i en situation kommer det att påverka utgången av 

densamma, du blir i enlighet med dina och omgivningens förväntningar, erfarenheter och 

normativa värderingar om hur du ska vara i den aktuella situationen. I grund och botten är 

detta en fråga om subjektivt identitetsskapande och det ger förskolan ansvar för att barnet ges 

redskap att skapa en positiv bild av den egna förmågan och det egna värdet. Den feministiskt 

poststrukturella subjektivitetsteorin använder begreppet multipla subjektiviteter vilket ”avser 

att varje unikt subjekt kan förhålla sig på olika sätt till en situation beroende på vilka diskurser 

som för tillfället är mest dominerande och på vilket sätt de refererar till varandra.” (Lenz 

Taguchi, 2006, s.111) Lenz Taguchi menar med andra ord att individen kan ”skapa sig olika 

sätt att vara, förhålla sig och tänka i olika sammanhang.” 

En av ”mina” förskolor i Örebro arbetar efter de värden och den pedagogiska 

inspiration som tillskrivs Loris Malaguzzi och de kommunala förskolorna den i norditalienska 
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staden Reggio Emilia. Pedagogerna har ett uttalat salutogent förhållningssätt och diskussioner 

och reflektioner om stort som smått är en lika naturlig och livgivande del av vardagen. Man 

arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att se såväl barnen som varandra och 

den pedagogiska verksamheten. På förskolan har man som vision – och mål – att barnen ska 

”glimma som guld” precis som Malaguzzi en gång skrev ”Barn är som guld och det är vår 

uppgift att få guldet att glimma!” Till sin hjälp har pedagogerna, förutom barnen och 

varandra, en rad redskap och inte minst de hundra språken enligt Loris Malaguzzis dikt, 

Tvärtom, det är hundra som finns! (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Pedagogerna har enats om 

att, i sin profession, inta ett lösningsfokuserat förhållningssätt, vilket bl.a. innebär att man 

med ett respektfullt bemötande väljer att fokusera på välfungerande tillfällen (Måhlberg och 

Sjöblom, 2003, s.46). Man arbetar för att goda intentioner i frågor och diskussioner ska 

förutsättas ”det är ingen diskussion om man är överens” för att hitta nya vägar i arbetet och 

forskandet tillsammans med barnen. I sann Måhlberg/Sjöblom anda lever man devisen; Gör 

mer av det som fungerar och något annat istället för det som inte fungerar (Måhlberg och 

Sjöblom, s. 14). På den aktuella förskolan har man tillsammans beslutat att alltid sträva efter 

att barnen i varje stund ska erbjudas möjligheten att vara, och bli, sitt bästa jag. Detta bland 

annat utifrån Nordin-Hultmans (2008) och en föreläsning med densamma i augusti 2011 där 

hon mycket målande beskrev hur ”varje barn presenterar sig på olika sätt i olika situationer, i 

vissa situationer avstängda och negativa medan de i andra ter sig öppna, positiva och 

närvarande” (Nordin-Hultman, 2011, Bergendahl Meeting, Stockholm)  

Jag kommer inte att ha möjlighet att observera en hel förskola, eller ens en 

barngrupp, utan har valt att fokusera på ett barn: Kalle. Detta utifrån min frågeställning vilken 

grundar sig i att pedagogerna på förskolan upplever att Kalle många gånger framstår som 

”trulig och besvärlig” på förskolan. Kalles föräldrar har vidtalats och är både oroliga och 
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bekymrade.  Han tycks välja att ställa sig utanför många aktiviteter och är svår att få med på 

gemensamma uppdrag. Bland barnen har Kalle fått ”syndabockens roll” och får ofta skulden 

för saker och ting som går snett vare sig han deltagit i aktiviteten eller inte. Övriga barn får 

ofta vänta i aktiviteter då Kalles utbrott och protester ”stjäl” tid och uppmärksamhet från 

pedagogerna. Kalle är dock som alla andra – mångfacetterad – och lyser av lust, engagemang 

och närvaro i vissa sammanhang. Pedagogerna på avdelningen och Kalles föräldrar vill få en 

bild av hur Kalles vardag och tillvaro ser ut och hur han interagerar med andra barn. Han är 

uppenbart inte sitt bästa jag – i alla fall inte några längre sammanhängande stunder – under 

sin vistelse på förskolan vilket är en grundläggande demokratisk rättighet.  

Begreppsförklaring 

Att vara – och bli – sitt bästa jag innebär, enligt Örebro-förskolan, att känna och se 

meningsfullhet i den aktivitet man utför eller står inför samt upplevelsen att man behärskar 

situationen, känner sig trygg och är en del i ett sammanhang. Det innebär även att man ges 

möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och att prova nya vägar att gå. Man ställer sig frågan 

”Vem kan jag bli?” inte för att den man är skulle vara otillräcklig utan för att du blir i varje 

stund beroende på möjligheter och en mängd variabler såsom tid, miljö, material, 

förväntningar, sällskap, erfarenheter etc. etc. Varje människa är unik och en stor tillgång för 

verksamheten. 

Frågeställning 

Kalle framstår många gånger i en negativ dager – och presenterar sig som en ”arg och svår” 

kille – under sin vistelse på förskolan. Min fråga inför denna studie är i vilken utsträckning 

Kalle ges förutsättning att vara – och bli – sitt bästa jag under sin vistelse på förskolan. Då 

jag, bl. a pga. den oro som finns runt Kalle, är säker på att så inte är fallet är mitt syfte och 

min intention att förbättra Kalles situation på förskolan genom att med ett lösningsfokuserat 
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förhållningssätt fokusera på det positiva runt Kalle och skapa mer och fler positiva situationer 

i hans vardag. Frågan kommer att besvaras före och efter observation ett och två mellan vilka 

tid, rum och miljö kommer att ändras/manipuleras efter syftets ändamål – att varje barn har 

rätt att ges förutsättning att vara – och bli – sitt bästa jag under sin vistelse på förskolan – och 

vad som framkommer under observationsvecka 1.  

                                                Metod 

För att undersöka ovanstående har jag valt att göra en fallstudie på Kalles förskola och 

avdelning. Denna studie är ett första steg för att pedagogerna ska kunna bilda sig en klar 

uppfattning om situationen i barngruppen och runt Kalle för att inte låta eventuella åtgärder 

vila på tomma antaganden. Beroende på vad som framkommer under den första observationen 

kommer fortsättningen att diskuteras och reflekteras fram tillsammans med pedagogerna på 

den aktuella avdelningen. Tid, rum och material i förhållande till barnen, deras aktiviteter och 

medinflytande, är variabler av stor betydelse som kommer att ändras mellan 

observationstillfällena förutom de tio veckor som löper. Under en andra observation kommer 

jag sedan att följa upp och utvärdera situationen och om eventuella åtgärder haft önskad 

verkan. På avdelningen ”Trean” finns tjugo barn, fem - sex år gamla samt tre 

pedagoger/förskollärare (3x100%). Fysiskt närliggande avdelningar härbärgerar ett- till 

tvååringar på ”Ettan” samt tre- fyraåringar på ”Tvåan”. Man har valt att arbeta med 

ålderssegregerade grupper för att på bästa sätt kunna möta och utmana barnen i deras 

forskande och lärprocesser vad gäller såväl material som miljö och problemformuleringar.                 

                        Genom planerade, systematiska observationer/iakttagelser hoppas jag se och 

registrera vad som sker i barngruppen och runt Kalle under den pedagogiska tiden. 

Systematiska observationer som förhoppningsvis ska leda till förändring/förbättring för såväl 

enskilda barn som för hela barngruppen i ett eventuellt nästa steg eller åtgärd. Under denna 
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typ av observation tittar jag i första hand på – och letar efter – tillfällen och situationer där 

barnet fungerar väl i gruppen tillsammans med sina kamrater, interaktionen med de andra 

barnen; vem/vilka barnet söker kontakt med, interagerar, skapar och vidhåller relationer till 

samt hur länge dessa interaktioner och relationer varar över tid. Vad händer då de ev. bryts, 

varför? Jag tittar på hur rummet samspelar med barnet/barnen, är det konstruerat för att främja 

interaktion och gemensamhet eller skapar det murar och stänger ute/inne andra barn och 

vuxna. Vilket material presenteras och finns tillgängligt för barnen? Finns där material som 

utmanar och lockar till kooperativt kunskapande och utforskande eller möter barnen främst 

artefakter och färdiga konstruktioner? Tid är, förutom rum och material, en aspekt som 

påverkar mycket och som liksom de andra två är relativt lätt att manipulera och därigenom nå 

stora effekter.  

Material  

Jag kommer att använda mig av papper och penna under mina observationer av den enkla 

anledningen att barnen är vana att observeras på detta sätt då pedagogerna ofta gör 

minnesanteckningar under tiden som de arbetar, reflekterar eller diskuterar under den 

pedagogiska tiden. Jag är själv van att arbeta på detta sätt och har under åren hittat 

observations- och noteringstekniker som låter mig se/lyssna och skriva/rita samtidigt.  Jag 

kommer även att ha en kamera tillgänglig. 

Deltagare 

- Kalle sex år 

- Tjugo barn i åldern fem till sex år på Kalles avdelning 

- Tre pedagoger/förskollärare på Kalles avdelning 

Det är kring Kalle och hans situation på förskolan som studien kretsar varpå jag utelämnar 

andra barn och vuxna annat än i sammanhang då direkt interaktion sker med Kalle.   
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Procedur 

Efter samtal med rektor, specialpedagog och pedagoger på avdelningen inleder jag med att 

göra en enkel observation/kartläggning av barngruppen för att bilda mig en uppfattning om 

dess dynamik och sammansättning. Min uppmärksamhet dras omedelbart till Kalle vars 

”annorlunda” beteende fångat pedagogernas uppmärksamhet och är orsaken till min 

observation. Föräldrarnas vars oro för sonen är påtaglig. I dagsläget har Kalle vare sig diagnos 

eller varit föremål för specialpedagogisk utredning av något slag. Linda Palla ger med sin 

doktorsavhandling (2011) en möjlig förklaring till varför man inte tidigare övervägt att koppla 

specialpedagogiska resurser till Kalle och hans situation och menar att ”De tolkningar av 

utvecklingspsykologiska teoribildningar som gjorts har påverkat diskurser om barnet och 

socialisation, utveckling och lärande i förskolans praktiker.” Hon hänvisar vidare till 

Valkerdine (1995) som menar att ”risken finns att barn blir normaliseringsobjekt med 

utvecklingspsykologins utvärderingar av utveckling.” Vi beslutar tillsammans (Kalles 

föräldrar, pedagogerna på avdelningen, vår specialpedagog och jag) att jag ska observera 

Kalle under den pedagogiska tiden, efter ett givet schema, då det tycks vara den tid på dagen 

som är ”besvärligast” för honom, som han har svårast att hantera på ett konstruktivt sätt. Vi 

kommer inte att informera vare sig barngruppen eller övriga föräldrar om syftet med 

observationen då samtliga, såväl barnen som deras föräldrar, är mycket vana vid 

observationer/dokumenterande pedagoger och tidigare gett samtycke till att deras barn 

dokumenteras. Vi vill, framförallt, inte riskera att påverka vare sig Kalles eller övriga barn i 

barngruppens beteende genom att göra denna observation annorlunda. Därav även mitt val av 

material. Inget av de andra barnen kommer att dokumenteras eller nämnas vid namn i denna 

studie annat än vid interaktion med Kalle och då endast kodat.  
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Jag kommer att observera Kalle en timma på morgonen 09.00 – 10.00 under den 

pedagogiska tiden – ”arbetstiden” då barnen arbetar i projekt el dylikt tillsammans med 

kamrater och en eller flera pedagoger – som totalt sträcker sig från 09.00 – 11.00 på 

förmiddagen och 13.00 – 14.30 på eftermiddagen. Detta på grund av att Kalle haft särskilt 

jobbigt med morgonens samlingar. 

 

Mellan vecka 1 och vecka 2 löper en tidsperiod om tio veckor. 

                                                   Resultat 

Kalle ger under de första observationerna intryck av att vara en självsäker kille som vet vad 

han vill, hur han vill ha det och gör sitt bästa för att få sin vilja igenom. När så inte är fallet 

tycks han reagera genom att slå ifrån sig och inte delta alls. Samlingarna på förskolan är 

besvärliga för Kalle och han reagerar ofta genom att ställa sig utanför såväl fysiskt som 

mentalt och dessutom helst hitta på något helt annat.  

Vecka 1, dag 1, 09.00 Samling – K visar med hela kroppen och ansiktet att äta 

frukt och sjunga luciasånger är inte vad han vill göra just nu. Han sätter sig i 

ringen bland de andra barnen, blänger på Ped1, blänger på mig. Låter fruktfatet 

passera. Vill inte ha. Övriga barn (14 för dagen) låter sig väl smaka, skickar runt 

fatet m. frukt medan de pratar livligt om lucia, tomtar, apelsiner, långa naglar på 

fröken etc. Fatet passerar K igen. Vill inteinteinte ha frukt! Fortfarande! Blänger 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vecka 1 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 

Vecka 2 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 
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på Ped1 (som lägger undan några äppelbitar till K ”omifallatt” han ångrar sig 

senare).  

Ped2 kommer in i rummet, ansluter till samlingen med en gitarr och 

luciasånglådan. Hon sätter sig bredvid K, ger honom lådan och ber honom leta 

på den första sången de ska sjunga ”den om Lucia”. ”- Jag vill inte sjunga” Jag 

ser mer än hör vad K säger och förstår på Ped2s svar ”Men du kanske kan hitta 

sången i lådan och visa kompisarna?” Det kan K. Det vill K. Luciasångs fixare! 

Det är bra. 

Kalle har med stor sannolikhet varit engagerad i en lek eller ett projekt av något slag som 

avbrutits och det är under stora protester han avslutat, städat undan och kommit till samlingen. 

I sina tankar är han långt, långt borta och sur som ättika för att han varit tvungen att följa med. 

När han, av Ped2, får ett uppdrag och ett syfte med sitt deltagande i aktiviteten ändras hans 

attityd dramatiskt. Att hitta en mening och ha en känsla av att vara en del i sammanhanget är 

av yttersta vikt, inte bara för Kalle, utan för oss alla. Vi är alla olika och söker – och finner 

eller inte – denna mening i olika sammanhang och av olika anledningar.                                     

Vecka 1, dag 2, 09.00: Samling – Ped2 har fått hjälp med sånglådan av en 

glitterklädd Tyrannosaurus Luciax! Barnen är förtjusta över tilltaget. K euforisk. 

- Kalle, vill du vara bussig o hjälpa T-Lucia att öppna sånglådan? Han har lite 

korta armar och behöver hjälp av en kompis …  

- Wwwhhhrrrroooooaaaaaaaaaooow! K ”dinosauriepratar” och petar upp lådan 

med en av dinosauriens armar. – Wwhhroaowawwwooaw!  

Med T-Luciax i ett fast grepp ”dinosauriesjunger” K sig genom halva första 

sången. 
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Kalle har fått en uppgift som han finner meningsfull i ett interagerande med Luciadinosaurien. 

Sättet han agerar på stör dock övriga barn och framför allt pedagogerna som tänkt sig att 

barnen ska öva luciasånger. Kalles syfte med aktiviteten överensstämmer inte med 

pedagogernas. Jag efterlyser ökad tydlighet, från pedagogernas sida, angående deras intention 

med aktiviteten ”vad ska vi göra och varför” samt en dialog med barnen. Rummet behöver 

tala till barnen och genom sin uppbyggnad och struktur vara tydlig i vad som förväntas av 

dem just där. 

Vecka 1, dag 3, 09.00 Samling – K sitter i ett hörn av rummet, en bit bakom 

ringen där de andra barnen sitter tillsammans med pedagogerna, ”snor sig lite 

runt sig själv”, lägger sig ned på golvet, benen rakt upp, på väggen, ner på 

golvet – pang! – fötterna åker ner i golvet med en smäll. Igen. Igen … 

- Nej Kalle! Du stör oss när du smäller i golvet på det där sättet! Vill du inte 

komma hit och sitta tillsammans med oss istället?   

K ligger kvar på golvet, rör inte en min. Pang. Fötterna smäller återigen ljudligt 

ner i golvet. Ped2 reser sig från ringen och sätter sig på huk bredvid K. Pratar 

tyst med honom. K ligger alldeles stilla. Lyssnar?  

- Okej, du bestämmer … Ped2 reser sig och går åter till ringen och sätter sig. K 

ligger alldeles stilla på golvet några minuter innan han nästan omärkligt 

hasar/glider i riktning mot Legostationen. Ett bygge börjar så smått ta form utan 

att K ändrar kroppsställning. Uppdrag utfört!?! 

Hasandet mot legostationen föregås av att Kalle ligger på golvet och dunkar fötterna i golvet 

upprepade gånger tills en av pedagogerna reagerar på att han stör. Man har enats om att Kalle 

inte behöver delta direkt i samlingen även om man gör såväl upprepade som kreativa försök 

att fånga hans intresse gång efter annan. 
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Av någon anledning verkar Kalle inte finna mening i att samlas i den form man gör idag och 

pedagogerna tvingar inte. Gång efter annan visar han med all önskvärd tydlighet att så är 

fallet. Han visar också gång efter annan vilket material som lockar och utmanar honom, 

byggmaterial av alla tänkbara slag, och ger honom en situation i vilken han ofta möter och 

interagerar med kamrater på ett positivt sätt.  

Vecka 1, dag 4, 09.00, Samling – K halvligger bakom en hylla (avsedd att dela 

av och skapa rum i rummet) och petar med fötterna på backarna som står i 

densamma medan de andra barnen droppar in en efter en och sätter sig i ringen 

bredvid Ped1. De förser sig med frukt från fatet som står i mitten av ringen.  

- Kalle, kom och sätt dig och ät lite frukt! Ped1 får inget svar på sin uppmaning. 

Ingen reaktion över huvud taget. (Jag undrar om K hörde … )  

- Kalle, vi äter frukt! Kom! Några av barnen lockar … utan resultat … Foten 

petar och petar på backen i hyllan – pang – den ramlar i golvet och ut rasar, vad 

som synes vara, en halv million kaplastavar över mattan. 

 - Nä, nu …! Ped2 lämnar ringen och sätter sig hos K, pratar tyst med honom. 

Övriga barn är ljudligt upprörda över tilltaget och alla kaplastavarna på mattan. 

Ped2 halv om halvt lyfter upp K från golvet och föser – bestämt – ut honom ur 

rummet och stänger dörren efter dem.   

På förskolan finns regler och ramar inom vilka det står var och en fritt att agera 

och reagera. Att sparka ut lådor med material ligger inte inom den ramen och Ped 2 samtalar 

med Kalle, för att förstå och förklara, men också för att hjälpa honom att reda ut och hantera 

det misslyckande han befinner sig i. Det var inte alls meningen att backen mad Kaplastavar 

skulle tippa ner på golvet och Kalle svårt att hantera den negativa uppmärksamhet tilltaget 

röner utan att ”tappa ansiktet”. Om Kalle inte tycker om samlingen så är han desto mer 
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förtjust i att bygga och konstruera saker och han tar tillfället i akt så fort han bara kan oavsett 

om det gäller Lego, Kapla eller något annat material. Han har blick för stadiga konstruktioner 

och får ofta snabbt till hållbara och kreativa lösningar. 

Vecka 1, dag 3, 09.50 - K har påbörjat ett bygge med fyra – var för sig liggande 

grunder – av Kaplastavar i Byggen på avdelningen och tittar upp på mig när jag 

kliver in i rummet.  

- Eiffeltornet ligger i Frankrike, jag har varit där, men inte i tornet … på 

sommaren … Vi pratar om Ks resa till Frankrike och han berättar vad man byggt 

tornet av, hur man skruvat ihop det med massor av skruvar och att där finns en 

hiss som går på sned och vad som skulle hända om det rostade … gick sönder 

… Undrar om det fanns dinosaurier när man byggde tornet? Ks teorier är 

många och imponerande medan tornet växer fram … och T-Rex fick passa på att 

åka upp i tornet när han var liten för sedan blev han för stor och tung och … 

 Kalle strålar koncentrerat när han arbetar i Byggen, eller över huvud taget med 

olika byggbara material – hans kunnande inom området tycks föra respekt och beundran med 

sig – och han kommer till sin rätt som en klurig och kunnig kille. Dessa stunder måste bli fler, 

många fler och så småningom även sprida sig utanför Byggen. Bygg och konstruktion är ett 

element och en aktivitet där Kalle oftast trivs. En dag händer dock något;  

Vecka 1, dag 4, 09.15 - Samlingen är slut och barnen försvinner iväg till sina 

arbetsgrupper. K vill absolut vara kvar i byggen och ber Ped2 som säger att det 

är ok om K, kompisarna och T-Luciax gör klart bygget de påbörjade förra 

veckan, (ritningen och bilder på originalbygget sitter på väggen; Taj Mahal, 

mausoleet i Agra, Indien). K och kompisarna har redan innan Ped2 lämnat 

rummet ivrigt kastat sig över bygget. K studerar originalbilden med en 
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bekymrad rynka i pannan, kollar in bygget som nu med kamraternas hjälp växer 

med rasande fart … K tittar på bilden igen, på bygget, på bilden … bygget … så 

river han blixtsnabbt ner ett av tornen. 

- Neeej!!! Du fööörstöööör!!! Kompisarna kastar sig över K som lika snabbt får 

ner det andra tornet och merparten av konstruktionen emellan – Neeeeej!!!  

Kompisarna reagerar starkt. Kalle reagerar på samma sätt och vägrar sedan 

fortsätta på bygget. En kvalificerad gissning säger mig att raserandet av Taj Mahal gjorde 

mest ont i Kalle själv, återigen behöver han anstränga sig för att inte ”tappa ansiktet” inför 

kamraterna. Jag såg inte mer av detta beteende. Dock dras såväl vuxnas som barns blickar mot 

detta ”misslyckade tilltag”. 

Dinosaurier är ytterligare ett område som engagerar och intresserar Kalle. De 

upptar en stor del av hans tid under observationerna och han är djupt engagerad i rollerna han 

tar. Han deltar till och med på en samling då Tyrannosaurus Luciax är med även om resultatet 

inte blev alldeles lyckat.  

Efter mina inledande observationer av Kalle kan jag som svar på min fråga – Ges 

Kalle förutsättning att vara – och bli – sitt bästa jag under sin vistelse på förskolan? – säga 

”ibland” men ofta inte. Precis som barnen i Nordin-Hultmans exempel framstår han i vissa 

situationer som ett riktigt ”mönsterförskolebarn” medan han i nästa sticker ut i sitt 

misslyckande. Frågan pedagogerna nu tar sig an är hur de kan möta och utmana Kalle i hans 

positiva sfär och skapa mer och fler sådana tillfällen och ”göra mer av det som fungerar”. Vad 

Kalle är intresserad av? Vad fångar hans uppmärksamhet och engagemang? Vad tycker Kalle 

är meningsfullt att göra? Finns det andra barn i gruppen som delar Kalles intressen? Det 

bestäms dessutom att Ped2 ska intervjua barnen för att höra vad de allra helst vill göra på 

förskolan.  



FINNS DET NÅGRA SNÄLLA BARN? 
 

18 

 

Ped2: Vad tycker du om att göra när du är på förskolan? 

Kalle: Bygga! Lego och storbyggen. Stor-Lego är också kul fast det tycker dom 

andra är töntigt … men det tycker inte jag … och NN. Och dinosaurierna! T-Rex 

är coolast för han är störst och har vassast tänder och är farligast! Han är i 

Köttgänget!  Jag är bra på dinosaurier. Jag kan nästan alla!  

Ped2: Berätta om något du gärna vill göra på förskolan?  

Kalle: Dinosaurier! Dom är coola!  

Ped2: Något särskilt du vill göra med dinosaurierna? 

(Kalle tänker en lång stund) … Ehh … dom finns ju inte mer … å det tycker jag är 

konstigt, jag undrar varför dom inte finns mer … eller hur dom bodde … och så … 

Jag vill bygga också å läsa om dinosaurier i böckerna! Om köttgänget! Och 

familjen tjuv … 

Vi möts för samtal och reflektion – pedagogerna på avdelningen och jag – över 

de observationer som gjorts och konstaterar att samlingen kl. 09.00 tycks utgöra början på den 

nedåtgående spiral som Kalle befinner sig i. Över huvud taget aktiviteter som är styrda ”över 

Kalles huvud” eller rena rutinsituationer tycks vara besvärliga och sakna mening. Flera av 

pojkarna har i intervjuerna pratat om såväl dinosaurier som om olika byggmaterial och 

byggprocesser och vi beslutar att ta upp detta intresse och starta ett dinosaurieprojekt med 

pojkarna. Utifrån Läroplanens- och lokala arbetsplanens mål och syften planeras – till att 

börja med – tio veckor där barnen delas in i mindre grupper efter intresse. Den gemensamma 

samlingen är borta och barnen äter frukt i sina små grupper, ibland tillsammans över en bok, 

ibland mitt i arbetet. Kalles grupp kommer att arbeta i förskolans ateljé där material finns 

tillgängligt för såväl skapande av olika slag som att sitta ner och läsa en bok i lugn och ro. Där 

finns tydliga ”rum i rummet” som talar om för barnen vilken aktivitet som är avsedd att ske på 
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just den platsen. Dessa diskussioner, och den lösning vi ser, grundar sig i vår gemensamma, 

professionella, Reggio Emilia inspiration och det, dito professionella, beslut vi enats om att 

alltid inta ett salutogent förhållningssätt. Genom åren har jag gång på gång förundrats över 

den lösningsfokuserade tanken som ”nästan av sig självt” skapar ett positivt klimat och ett 

positivt tänk. Vi vill alla ha uppmärksamhet och vara ”någon” och en stökig roll med negativ 

uppmärksamhet är ett sätt att vara ”någon”. Positiv respons och en plats i gruppen som en dito 

kraft är så mycket mer värt att det önskvärda, positiva, beteendet ökar ”liksom av sig självt”. 

Ett tecken som tyder på att det vi pratar om har en tendens att inträffa men som framför allt 

bottnar i ett medvetet förhållningssätt och sätt att se på människan.  

Tio veckor senare ser situationen på avdelningen radikalt annorlunda ut. 

Pedagogerna har presenterat idén om arbetsgrupper för barnen (alla tillsammans för att inte 

riskera att peka ut Kalle) utifrån intressen som framkommit under intervjuerna de gjort. 

Barnen är odelat positiva till såväl gruppindelningar som det nya arbetssättet.  Kalle arbetar – 

tillsammans med tre andra pojkar och Ped2 – i ett projekt som hela tiden finns tillgängligt då 

man – tillsammans under resans gång och den kunskap man skapat – byggt ett stort landskap 

för dinosaurierna i ateljén. Landskapet finns hela tiden tillgängligt att arbeta och leka med för 

att utmana och locka till interagerande och lärande tillsammans. Verksamheten och – inte 

minst – tiden flyter utan onödiga avbrott.  

Vecka 2, måndag … där finns träd och buskar, blommor, berg, en sjö och en 

liten bäck som rinner längs bergets fot. Berget är en vulkan ur vilken lava rinner 

olycksbådande …  

09.00 – vid landskapet har fyra killar samlats, däribland K, med flera dinosaurier 

och ett stort fat med frukt. De äter och diskuterar engagerat medan dinosaurierna 

klassas in i ”familjer”  
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Kalle: T-Rex är Köttgänget, han är pappan … och jättestark! 

Wwwwrrrroooooaaaaoorrrrr!   

Kompis S:   … o Microraptor är storebror!  

Kompis R: det gåår ju inte! Microraptor är Tjuvgänget! 

Kompis S: Joo … men han är i Köttgänget i alla fall … fast han är i familjen 

tjuv … 

Kalle: Dom är många … är dom … Köttgänget … o faaarliga …  

Kompis R: Spinosaurus då? Är han också Köttgänget?  

Kalle: Nää .. eller joo … kanske, jag vet inte … 

Kompis G: Hur ser den ut? Jag vet inte vem det är …  

Kompis S: Jooo! Spinosaurus är Köttgänget! Man ser det på tänderna! Kolla! S 

försvinner från landskapet och dyker ner i en boklåda. Kolla! Triumferande 

visar han upp en bild av en vasstandad dinosaurie med segel på ryggen.  

Kalle: Joo, det är den! Köttgänget! Man ser det på tänderna! Här. K. pekar i 

boken som S hittat. … Kolla tänderna … K ryser till och samtliga killar kryper 

ihop framför boken de hittat. Tätt, tätt ligger de tillsammans på golvet och 

bläddrar i boken medan de berättar om de olika hemska dinosaurierna för 

varandra och den sista frukten försvinner från fatet. 

Ped2 har utmanat barnen att samarbeta genom att ge dem spännande och ”lagom 

knaprigt” svåra projekt de behövt varandras hjälp för att lösa enligt Vygotskijs tankar om den 

proximala zonen. I en positivt utmanande miljö, tillsammans med likasinnade kamrater och 

något de alla verkligen är intresserade av finns inte ett spår av den trulige Kalle som för tio 

veckor sedan låg på golvet utanför samlingsringen och vägrade delta. Kalle är, precis som 

övriga pojkar, en naturlig del i gruppen och bidrar på sitt sätt, precis som de andra.  
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Vecka 2, 09.20 Ped2 kommer in i rummet och hon har med sig en stor, tjock 

bok med en dinosaurie på framsidan. Ursprunget till detta är bland annat det 

faktum att Kalle under intervjuerna berättade att han ville veta mer om 

dinosaurier och varför det inte finns några nu för tiden.  

Ped2: Hej killar! Säger hon glatt. Titta vad jag hittade på biblioteket igår! Hon 

håller upp boken för att visa.  

Samtliga killar: Wooooaaaaoooow! Intresset är påtagligt. 

Kalle: Om dinosaurier!?! Kan vi läsa den?!?  

Kompis G och S i munnen på varandra: Jaaaaa! Vi läser den!!! 

Ped2: Visst kan vi läsa boken, men först undrar jag om ni kommer ihåg vad 

Kalle undrade över igår? Kalle? Kommer du ihåg vad du frågade mig igår 

eftermiddag? 

Kalle: Varför det inte finns några dinosaurier? Inte ens på Kolmården.  

Ped2: Mmmm, det undrade du igår. Kommer du ihåg vad jag svarade? 

Kalle: Att vi skulle ta reda på det! Att man kunde läsa i böcker … och … det står 

en massa saker … en massa saker som man inte vet nåt om … och …  så att man 

kan få veta saker som man vill veta nåt om … som varför det inte finns 

dinosaurier … 

Ped2: Vad tror ni dinosaurierna behöver för att leva och må gott på jorden? 

Behöver de samma sak som vi människor? 

Barnen i kör: Nääää … Det var det dummaste …  

Diskussionen fortsätter, man tittar på bilder och läser i boken tillsammans och 

tittar på landskapet man bygger. Jämför. Tänker tillsammans, vad behöver en 

dinosaurie för att må bra? 
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Kontinuitet och trygghet i densamma är vad som skapats med hjälp av barnens 

intressen och engagemang. Tiden, rummet och materialet används för att skapa och stärka den 

relation pojkarna har till varandra genom tydlighet och ramar. Där finns en vuxen närvarande 

som stöttar i såväl relationen som i projektarbetet och de ramar som gäller för att samspeler 

ska fungera på allas lika villkor. 

Vecka 2, dag 3 Kalle har med sig en bygglampa till förskolan, omsorgsfullt 

fraktad i påse och lindad i bubbelplast.  

09.00 Tillsammans med Ped2 äter pojkarna frukt i ateljén medan Kalle och 

Kompis S försiktigt packar upp lampan. Övriga sitter stilla och tysta i spänd 

förväntan.  

Kalle: Värme och sol vill dom ha! Massormassor! Jag fick den här av min 

morfar och vi kunde ha den som en sol! K ser påtagligt stolt ut. 

Kompis R: Ahh! Va´ smart! Som en sol … 

Kompis S: Vi hänger den i taket så den kan lysa på vår värld … och … det blir 

varmt och dom mår bra och lever! 

Kalle: Jaa … fröken? Vi behöver hänga den i taket så att den blir som en sol? 

Kan du hjälpa?  

Resten av observationstiden hjälps den lilla gruppen om fyra barn och en 

pedagog år att hitta en bra lösning för att få upp solen i taket. En håller i 

ståltråden, en i lampan, en tredje lånar en skarvsladd från kocken och man 

provar, fixar och trixar.  

 När andra observationsveckan är slut kan jag konstatera att man, genom att se 

över dagens struktur, och hur man nyttjar såväl tid som rum skapat en sammanhängande enhet 

av dessa. Rummet – med dinosaurierna och bygget i mitten – talar till Kalle (och övriga 
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pojkar så klart) och lockar honom till sig, lockar till interaktion med de andra pojkarna som 

han behöver för att komma vidare i sitt skapande av både kunskap och rent praktiskt 

landskapets struktur och utformning. 

 Vi har lyssnat på barnens intressen vilket vi sedan använt för att skapa 

nyfikenhet, intresse, lust och mening i verksamheten. Genom att fokusera på det positiva och 

inte vara rädda för att prova nytt – eller släppa på gamla invanda rutiner – har vi under andra 

observationsveckan uppnått målet att varje barn, i detta fall Kalle, ska erbjudas möjligheten 

att vara – och bli – sitt bästa jag på förskolan. Som medel för att nå målet har kunskap om 

tidens, rummets och materialets betydelse använts liksom förmågan att lyssna på 

barnet/barnen och utifrån detta inspirera till interaktion och samarbete. 

                                                Diskussion  

 Jag inledde med Nordin-Hultmans fråga ”Varför försätts barn över huvud taget i situationer 

och aktiviteter som kanske upprepade gånger får den att framstå som avvikande och som 

”fel”? Skulle man kunna hantera Kalles motvilja, eller oförmåga att hantera, 

samlingssituationen på något annat sätt blir min motfråga då det i detta fall är mycket tydligt 

att han försätts i en situation som blir ”fel” och i vilken han framstår som – och faktiskt blir – 

ett störande moment för såväl sig själv som pedagogerna och övriga barn. Ytterligare ett aber 

i samlingssammanhanget på avdelningen är det faktum att övriga barn (och säkert en och 

annan pedagog) förväntar sig att det ska bli ett avbrott av något slag på grund av Kalle och 

något påhitt från hans sida. 

Vad beträffar själva begreppet och förekomsten av ”samlingar” i förskolan så 

fyller de givetvis sin funktion i de fall pedagogerna har ett tydligt syfte med densamma. Jag 

säger inte att pedagogerna på Kalles avdelning inte hade ett genomtänkt syfte med samlingen 

men risken finns att man av ”gammal vana” gör som man alltid har gjort utan att ifrågasätta 
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eller tänka på varför. I Kalles fall – då han nu verkligen inte kom till sin rätt i situationen – 

skulle man vunnit på att tänka över situationen långt tidigare, kanske dela barngruppen i 

någon eller flera mindre grupper en tid och hitta alternativa aktiviteter och samlingsformer. 

Att lyckas med det man företar sig stärker tilltron till den egna förmågan och sannolikheten 

för att man ska lyckas även nästa gång man provar ökar dramatiskt. Voliá! Vi har konstruerat 

en vinnande spiral! Kalle befann sig i de inledande observationerna (vecka 1) i en negativ 

trend där såväl han själv som pedagogerna och barnen förväntade sig att han inte skulle klara 

av samlingen enligt den rådande normen (du ska sitta stilla i ringen, äta din frukt och lyssna 

på fröken). Vad som var orsaken, direkt eller indirekt, är av mindre betydelse men vid dessa 

tillfällen blev misslyckandet troligen extra uppenbart då ett barn stack ut och inte klarade av 

de förväntningar som rådde. Hade man ställt frågan till Kalle redan då hade han med största 

sannolikhet svarat som han gör när Ped2 intervjuar honom och frågar om han upplever att han 

inte får göra klart:  

Ped2: Är det något som du tycker är jobbigt på förskolan?  

Kalle: Nää … eller … När dom säger vad man ska göra hela tiden! 

Ped2: Vilka är dom?    

Kalle: … ehh … ja men … dom vuxna … 

Ped2: Berätta 

Kalle: … ehh … ja men … det är viktigt att få … g ö r a … liksom … att hålla på 

… och  g ö r a  saker … utan att behöva stäääda hela tiden … eller göra nå´t … 

annat … typ …  

Ped2: Får du inte göra klart menar du?  

Kalle: … Ehh … ibland inte … och så ska man göra nå´t annat hela tiden än det 

man vill göra …  
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 Jag kan så här i efterhand konstatera att mina blickar och mina funderingar, 

precis som Nordin-Hultman konstaterade, under observation 1 oemotståndligt drogs mot de 

tillfällen i vilka Kalle inte riktigt ”klarade av” de krav som ställdes på honom oavsett om 

dessa berodde på situation eller miljö. Konstateras kunde också att Kalle just då inte ens 

tycktes se någon som helst mening med själva samlingssituationen som sådan. Det innebar 

inte på något sätt att han inte skulle kunna finna den synnerligen intressant och utmanande om 

två veckor. För att komma dithän – om det nu verkligen är så att man över huvud taget ska ha 

samlingar i nuvarande form – var dock någonting tvunget ske. Man måste bryta det mönster 

som råder och skapa ett positivt klimat och en positiv förväntan från såväl Kalles som de 

andra barnens sida. Någon klok individ har någon gång myntat begreppet ”det krävs tio 

framgångar för att uppväga ett fiasko” och jag kommer osökt att tänka på Ben Furman som 

vid en föreläsning för länge sedan då han bad oss åhörare att ”inte tänka på en rosa elefant”. 

Jag är tämligen säker på att samtliga åhörare misslyckades fatalt. Hans tanke var dock att 

belysa det faktum att det vi talar om har en tendens att inträffa, även om vi talar om det i 

termer av att det inte ska ske. För Kalle, och barnen runt omkring honom, behöver nya 

positiva tankemönster och beteenden skapas som kan ersätta de gamla mindre väl fungerande. 

Detta är en lärprocess i vilken den pedagogiska dokumentationen är ett mycket användbart 

redskap och ”Vi måste se den vuxne som den som tar ansvar för ett förändringsarbete där 

barnet, precis som vi själva, ses som ett aktivt omskapande subjekt.” (Lenz-Taguchi, 1998.)  

 Tio veckor har passerat mellan observationstillfälle 1 och 2 och den Kalle som 

nu vistas på förskolan har inga problem att sitta stilla och lyssna på en kamrat eller på fröken, 

han hjälper gärna till och har fortfarande ofta såväl fiffiga som kluriga lösningar på saker och 

ting. Kalle och kompisarna börjar lika ofta som gärna dagen i ateljén med sitt bygge och sina 

dinosaurier. De vet att om där inte finns en kompis när de kommer till förskolan så kommer 
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en alldeles straxt vilket skapar trygghet. De vet också att de inte behöver avbryta sin lek och 

sitt skapande utan kan arbeta ostörda. Uppbrotten i leken upplevde Kalle vara ett problem då 

Ped2 intervjuade honom. Man arbetar annorlunda under observationstillfälle 2 vilket gjort att 

man använder även tiden som ett redskap att skapa kontinuitet. 

Vecka 2, dag 1, 09.25 – Ped2 kommer in i ateljén och frågar om killarna vill 

fortsätta att arbeta med sitt landskap. Det vill de. På med målartröjor, kavla upp 

ärmarna och fram med färg, tidningspapper, hönsnät och tapetklister. Fram till 

11.00 – då jag bryter min observation – råder febril aktivitet i samförstånd; 

Vulkanen växer och sprutar mer eld. K skapar tillsammans med Kompis G en 

lavaflod genom att blanda färg och tapetklister som slutar i en pöl vid bergets 

fot.  

 En aspekt att reflektera över i sammanhanget är det faktum att det på Kalles 

avdelning finns totalt tjugo barn. Alla är unika var och en på sitt sätt med unika kunskaper, 

erfarenheter och sin egen unika kultur och historia. Hur ska pedagogerna rimligen bära sig åt 

för att tillgodose alla tjugo barn och deras unika behov och önskemål? Är det rimligt att styra 

upp delar av verksamheten efter ett enda barn och hans eller hennes behov eller finns det en 

möjlighet att möta alla barn i deras varande – och blivande – sina bästa jag på förskolan?  Av 

vikt i detta sammanhang är det faktum att det inte bara är barnen som är olika utan även 

pedagogerna. Åberg och Lenz Taguchi (2005) påtalar i sin bok Lyssnandets pedagogik vikten 

av att arbeta tillsammans med kollegor som kompletterar varandra vad gäller såväl 

kompetenser som kunskaper och på Kalles avdelning kan jag se att de tre pedagogerna är 

olika på många sätt vilket dels bäddar för en spännande fortsättning men också för 

möjligheten att faktiskt möta och se varje barn i verksamheten. 
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  Jag kommer även fortsättningsvis att – på min arbetsplats – vidga vyerna runt 

denna frågeställning och då i större utsträckning se till hela barngruppen med fördelen att ha 

obegränsat med tid att tillgå.  Jag kommer även att i samråd med pedagogerna på avdelningen 

diskutera vidare angående hur fler vägar kan skapas för att ge barnen möjlighet att i större 

utsträckning vara – och bli – sitt bästa jag på förskolan och gå ut i livet med god tilltro till det 

egna värdet och dito tillit till den egna förmågan.  
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