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Abstract 
“Think for yourself! An essay on Critical Thinking in Preschool” 

 

This essay focuses on critical thinking in a preschool context and begins with two self-

experienced stories. The first one describes a reflection meeting between me and my 

colleagues where we discuss an unruly, but critical thinking, child. The other one portrays a 

book conversation where I fail to evoke critical thoughts in two of the children. Based on 

these two stories, my purpose is to investigate my own conceptions of critical thinking. I ask 

myself what I comprise in these conceptions and I illustrate how it affects me in my work as a 

preschool teacher. Furthermore, I examine the purpose of education and take a closer look at 

the preschool curriculum to see what sort of critical thinking it includes. I debate whether it is 

possible to teach critical thinking and also discuss the notion of freedom and the significance 

of language.  

     The method of this work is essay writing which means that I – through my stories – reflect 

and deepen those reflections by relating them to theoretical literature in pedagogy and 

philosophy as well as the curriculum.  

     My main literature has a historical perspective in the works of Immanuel Kant concerning 

education and enlightenment. I also use a theoretical framework from Gert Biesta, and 

especially his notions of the three functions of education: qualification, socialization and 

subjectification.   

     My essay confirms the importance of reflection and advocates an active discussion 

concerning various conceptions and their significance.  
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Sammanfattning 
”Nu får du tänka själv! En vetenskaplig essä om det kritiska tänkandet på förskolan.” 

 

Denna uppsats handlar om kritiskt tänkande på förskolan och tar sin utgångspunkt i två 

dilemman. Det första beskriver ett reflektionsmöte där jag och mina kollegor diskuterar ett 

utåtagerande, men kritiskt tänkande, barn. Det andra skildrar ett boksamtal där jag inte lyckas 

väcka några kritiska tankar hos två av barnen i gruppen. Mitt syfte med uppsatsen är att 

utifrån dessa dilemman undersöka mina egna föreställningar om kritiskt tänkande. Jag frågar 

mig vad jag menar med begreppet och belyser hur det påverkar mig som pedagog. Övriga 

frågeställningar handlar om vad utbildning syftar till och jag tittar närmare på läroplanens 

formuleringar. Jag diskuterar om kritiskt tänkande går att lära sig och undersöker även 

begreppet frihet och språkets betydelse.  

     Uppsatsens metod är essäskrivandet där jag utifrån mina berättelser reflekterar och 

fördjupar reflektionerna genom att koppla dem till litteratur inom pedagogik och filosofi och 

till förskolans läroplan. Min uppsats tar en historisk utgångspunkt i Immanuel Kants verk om 

pedagogik och upplysning. För att diskutera utbildning använder jag Gert Biestas pedagogiska 

teorier och framför allt hans uppdelning av utbildning i kvalifikation, socialisation och 

subjektifiering.  

     Min essä bekräftar reflektionens betydelse och förespråkar en aktiv diskussion kring 

begrepp och deras innebörder.  

 

 

Nyckelord: kritiskt tänkande, förskola, utbildning, kvalificering, socialisering, subjektifiering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

1. Gestaltningar ....................................................................................................................... 5 

1.1 Reflektionsmöte ............................................................................................................... 5 

1.2 Boksamtal ......................................................................................................................... 7 

2. Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 10 

3. Metod ................................................................................................................................ 11 

4. Etiska överväganden ......................................................................................................... 12 

5. Reflektion .......................................................................................................................... 13 

5.1 Personliga preferenser och läroplanens formuleringar ................................................... 13 

5.2 Pedagogen i fokus .......................................................................................................... 15 

5.3 Kvalificering, socialisation och subjektifiering ............................................................. 17 

5.4 Arvet efter upplysningen ................................................................................................ 20 

5.5 Socialisation och subjektifiering? .................................................................................. 22 

5.6 Frihet .............................................................................................................................. 23 

5.7 Går det att lära sig att tänka kritiskt? .............................................................................. 26 

5.8 Språkets betydelse .......................................................................................................... 26 

6. Slutord ............................................................................................................................... 29 

Referenser ................................................................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Gestaltningar 
1.1 Reflektionsmöte 
 

Dörren slår igen bakom mig med ett välbekant gnissel och den kalla vinterluften jag dragit 

med mig in virvlar till och dör ut. Jag krånglar av mig den tjocka jackan och drar på blå tossor 

på stövlarna. Fredagsmorgnar innebär reflektionstid och jag och mina två kollegor har 45 

minuter på oss att reflektera över verksamheten – att diskutera teman och projekt och hur vi 

ska fortsätta att utveckla vårt arbete. Barngruppen är kvar på gården tillsammans med 

pedagoger från de andra avdelningarna och precis som varje fredag känner jag ett styng av 

dåligt samvete för att lämna dem därute. Men minuterna är dyra och jag tvingar bestämt bort 

det onda samvetet och lindar av mig halsduken samtidigt som jag halvspringer in i 

personalrummet. Där inne står Sophie – med en tekopp i ena handen och block och penna i 

den andra. Det luktar gott och lugnande av ingefära och citron; Sophie ler tankspritt och 

tecknar åt mig att ta te ur kannan på bordet. Samtidigt lyssnar hon på Kalle som sitter med 

benen uppdragna i den ena av de snusbruna sofforna och berättar om gårdagen.  

”Hon blev så jäkla arg, förstår du, att hon bara klättrade upp på staketet och sa ’då rymmer jag 

och börjar på en annan förskola!’ Jag höll på att få en hjärtattack.” 

”Kom hon över då?”, frågar Sophie. 

”Ja, vad tror du? Det var inga problem för henne – tjupp-tjupp bara – så var hon över på andra 

sidan och stod där och blängde på mig genom spjälorna.” 

Jag lyssnar på samtalet och behöver inte fråga – de pratar om Ella såklart, härliga, underbara, 

livsfarliga Ella, som får oss att ifrågasätta oss själva och yrket på daglig basis. Ingen annan i 

vår barngrupp skulle hoppa över staketet; de skulle inte ens tänka tanken.  

”Men pratade du med mamma när hon hämtade då?” 

”Nej, det var ju kusinerna från Borås som hämtade; jag kunde inte prata med dem.” 

”Jag får ringa på min rast”, säger Sophie bekymrat. ”Det är bra om Stina kan prata om det här 

med Ella hemma också.”  

Jag sätter mig mittemot Kalle och tar te ur kannan. Sophie sätter sig bredvid i den knirrande 

korgstolen och slänger block och penna på soffbordet. Egentligen borde vi fokusera på vårt 

projekt, men just nu känns det som vi alla tre har ett behov av att prata om Ella – det är sällan 

under en dag som vi hinner diskutera barnen och Ella skapar så mycket oro hos oss.  

”Hon har inga gränser”, fortsätter Kalle, ”hon gör som hon vill och struntar i om det är rätt 

eller fel. Det är helt otroligt att hon har kunnat gå på förskolan i fyra år och fortfarande är så 

här oregerlig!” 
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”Ja”, säger Sophie, ”och så säger hon saker rätt ut, även det som sårar andra. Igår tittade hon 

på Wilhelms teckning när vi hade grupp och sa: ’Så där ser ingen drake ut, det var den fulaste 

drake jag sett.’ Wilhelm blev ju jätteledsen och började gråta, han ser upp till Ella på sätt och 

vis. Och när jag sa till henne tittade hon bara oförstående på mig och sa igen: ’Men den ÄR ju 

jätteful!’” 

Jag tänker också på en incident som hände häromdagen och berättar: 

”Ni vet ju att hon alltid går undan eller försöker gömma sig när det är plockdags? När vi 

plockade i byggrummet i onsdags höll vi på att bli tokiga – både jag och kompisarna som var 

där inne. Hon bara satt med armarna i kors på golvet och vägrade att plocka upp en enda bit. 

Till slut sa jag: ’Ella, du vet ju att bra kompisar hjälper till att plocka?’ Då tittade hon 

triumferande på mig och så sa hon: ’Men jag vill vara en dålig kompis så då slipper jag 

plocka!’ Har ni hört, va’?” 

Mina kollegor stönar. 

”Fast det är ju otroligt smart”, säger Sophie fundersamt. ”Hon hittar liksom genast en logisk 

lucka i resonemanget.” 

”Ja”, säger jag med en suck. ”Och jag skäms för mig själv också, det var fånigt att säga så där 

om ’bra kompisar’. Men jag blev så provocerad! Och dessutom kom jag inte på ett enda ord 

att säga till svar – jag blev alldeles mållös. Vad skulle jag ha sagt?” 

Sophie skakar på huvudet. 

”Frågan är vad vi ska göra? Hennes temperament i sig är ju inget fel – men det går ut över 

kompisarna. Hon kan inte kontrollera sig och smäller till så fort det går henne emot. Bara igår 

på förmiddagen var det två konflikter som slutade med att Ella började slåss och det skulle ha 

blivit ännu fler om jag inte hade medlat.” 

”Vi får väl ha samtal igen..?”, säger jag tafatt. ”Stina kan inte ha det så lätt, tänk att vara 

ensamstående och ha allt ansvar själv för Ella!”  

”Nej, nu är det dags att vi slutar mesa”, säger Kalle. ”Vi måste visa Ella var skåpet ska stå – 

att det är vi som bestämmer. Det är inte tillåtet att hålla på som hon gör. Alltså – hon rymmer, 

hon slåss, hon går emot alla regler. Vi har pratat med Stina så många gånger och diskuterat 

med varandra här inne – men Ella fortsätter ju bara. Nu är det nolltolerans som gäller.” 

Oron växer i magen på mig. Delvis har ju Kalle rätt; det är inte lätt för kompisarna att vara 

med Ella. Hon är påhittig och spännande – hennes kreativitet i leken är en stor tillgång – men 

hon är också oberäknelig och hetsig. Att vara med henne är som att leka med en tickande 

bomb. Och själv är jag nyast i arbetslaget och vet inte riktigt vilken fot jag ska stå på. Ändå 

känner jag mig på något sätt tvungen att ta Ella i försvar:  
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”Men tänk på hur hon är när vi har högläsning? Hon fullkomligt suger i sig berättelser och har 

alltid svar när vi pratar om texterna vi har läst. När vi läste Peter och vargen sa hon efteråt: 

’Den där berättade man nog för barn förr i tiden för att de inte skulle våga ljuga.’ Ingen annan 

i gruppen gjorde en sådan reflektion.” 

Det blir tyst i personalrummet; det är nästan så man hör hur vi alla tre sitter och tänker.  

”Eller när du berättade Sagan om Guldlock, Sophie?”, fortsätter jag bedjande. ”Kommer du 

ihåg – en tallrik gröt var för kall och en var för varm. Då sa Ella: ’Vad overkligt! Hur kunde 

gröten vara olika varm när den kom från samma kastrull?’ Var det inte smart?” 

Sophie skrattar till lite vid minnet men sedan lägger sig tystnaden tungt över personalrummet 

igen.  

”Vad menar du med nolltolerans?”, säger jag efter ett tag till Kalle.  

Han rycker på axlarna.  

”Vi får lyfta undan henne – gör hon fel får hon inte vara med. Jag tänker i alla fall vara 

benhård från och med nu.”  

Sophie tittar på klockan på väggen som obönhörligt rör sig mot vår sluttid. 

”Jag önskar att vi kunde diskutera det här mer”, säger hon uppgivet. ”Jag bokar ett möte med 

Stina och så får vi fortsätta prata vid ett senare tillfälle. Vi får väl försöka komma överens om 

någon gemensam strategi. Men nu måste vi hinna titta på nästa veckas planering. Vem gör 

vad i projektet?” 

Hon tar upp blocket och börjar bläddra i det och jag tar en klunk av mitt te. Det har nästan 

svalnat helt under stunden vi samtalat. Jag försöker samla tankarna kring det projekt vi håller 

på med men de fladdrar som oroliga fjärilar inne i huvudet. Hela tiden ser jag Ellas 

rakryggade lilla gestalt framför mig – hur ska vi kunna hjälpa henne? 

 

1.2 Boksamtal 
 

Bara fyra barn! Jag tittar lyckligt på min lilla grupp av femåringar när de tassar in i 

läsrummet. Förkylningstider har onekligen en del positiva konsekvenser och idag ska jag få 

ha en av veckans läsgrupper med bara fyra stycken; resten av barnen är på gymnastik med 

Sophie. Att få ha en sådan liten grupp händer nästan aldrig och jag känner en glad förvissning 

– jag kommer hinna se alla, lyssna på alla, vara nära. Vilken underbar start på dagen! De fyra 

barnen, med rufsiga mössfrisyrer och rosiga kinder, strålar glatt tillbaka mot mig när jag ler.  
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”Vi måste sätta upp lappen på dörren, Cecilia!”, ropar Gustav. Barnen har själva gjort en skylt 

där det står ”Stör ej, vi läser”. Nu springer Gustav och hämtar den och trycker bestämt fast 

den på utsidan av dörren. 

”Perfekt!”, säger jag. 

Där inne har jag tänt vår lilla röda läslampa i fönstret och på golvet ligger en hoptrasslad 

ljusslinga; de två ljuskällorna skapar ett behagligt, mjukt sken i rummet. Madrasser och 

färgglada kuddar är utlagda till en inbjudande myshörna och framför på golvet ligger 

bokväskan. Däri finns två böcker som jag har valt och förberett boksamtal om. Temat är 

vänskap och jag hoppas att läsningen och frågorna kring böckerna ska få barnen att reflektera 

och fundera tillsammans. Jag lägger jobbtelefonen på en stol bredvid och sätter på 

inspelningsfunktionen; på så sätt har jag boksamtalen sparade för både mig och barnen att 

resonera vidare kring efteråt. Jag sätter mig ner – Signe och Adrian sätter sig på min ena sida 

och Gustav och Tilda på min andra. Det är ett stort rött B på väskan och barnen trängs 

omkring den och följer bokstaven med sina pekfingrar.  

”B som i bok”, säger Signe. ”Och Bamse.” 

”B som i Bengt som min morfar heter!”, ropar Gustav.  

”Just det, kommer ni på något mer som börjar på B?”, säger jag och tittar på Adrian och Tilda 

som kanske också vill komma med förslag. 

Adrian skakar på huvudet och Tilda säger: 

”B som i bok.”  

Signe fortsätter att rabbla ord på B tills jag avbryter genom att säga att vi kanske borde öppna 

väskan. 

”Jag vill öppna!”, ropar Tilda ivrigt. 

”Nej, jag!”, säger Gustav.  

”Ni kan knäppa upp ett lås var”, säger jag och Tilda och Gustav griper sig an uppgiften med 

ett högtidligt allvar. De tar upp de två böckerna och efter en snabb överläggning bestämmer 

barnen vilken bok de vill börja med. Det blir Lennarts listor. Vi tittar först på framsidan ihop.  

”Musen skriver på ett block”, säger Gustav. ”Med en superstor penna. Han kan nästan inte 

hålla i den.” 

”Och han har en pennvässare också”, säger Signe. ”En sådan har jag hemma.” 

”Vad tror du att det kan stå där?”, frågar jag vänd till Tilda och pekar på titeln. 

Hon tittar osäkert på mig och jag ler uppmuntrande mot henne. Efter en stunds tystnad säger 

hon: 

”Jag vet inte.”   
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”Där står det vad boken heter”, säger jag. ”Kommer du ihåg?” Jag läser ljudande: ”Lennarts 

listor.” 

”Och där står det vem som gjort boken”, säger Signe, ”För det brukar stå på böcker.” 

”Just det”, säger jag och läser författarnamnen också.  

Nu börjar vi läsa och barnen hänger sig fram över mig och boken. Jag håller den långt ut med 

nästan raka armar så att alla ska se bilderna ordentligt. Det är trångt men mest mysigt. Boken 

är en fin berättelse om vänskap och olikheter och barnen lyssnar intresserat. Då och då ser 

eller hör Gustav och Signe något som de kommenterar och då stannar vi upp och pratar om 

det. Framemot slutet av boken slår det mig att Adrian och Tilda inte säger någonting. Jag 

sneglar på dem för att se om de är med i berättelsen eller om de verkar tänka på något annat. 

Nej då, de lyssnar båda två och tittar på bilderna. Jag bestämmer mig för att försöka locka 

med dem i samtalet efteråt. Nu har vi läst klart och vi bläddrar tillbaka till början av boken 

igen.  

”Jag undrar varför Lennart inte hälsar på sin nya granne där?”, säger jag och pekar. 

”Han hade inte skrivit ner det på listan ju”, förklarar Gustav. ”Han ville bara göra saker som 

stod på listor.”  

Vi fortsätter att titta på bilderna och barnen pratar med mig och med varandra om vad de ser. 

Fortfarande är det Signe och Gustav som pratar; Tilda och Adrian sitter mestadels tysta och 

lyssnar på de två andra. En svag känsla av frustration har vaknat inom mig – varför säger de 

inget? I leken och i andra sammanhang är både Adrian och Tilda pratiga och framåt, men nu 

sitter de där som två musslor. Vad tänker de på?  

”Vad tyckte du var bra med boken?”, frågar jag Tilda. När hon tvekar svarar Gustav istället: 

”Jag tyckte det var bra när de åkte på bagagebandet och när Lennart blev jagad av den där 

katten.” 

”Jag tyckte hela boken var bra”, säger Signe. ”Han skrev så bra listor och så var det bra att 

han hittade en vän.” 

”Men nu vill jag höra vad Tilda tycker”, säger jag och frågar igen, ”Vad tycker du, Tilda?” 

”Samma som Signe”, säger hon. ”Allt var bra.” 

”Och du, Adrian?” 

”Samma som Signe.”  

”Vad var det då?”, säger jag i ett försök att få honom att berätta mer. 

”Allt var bra.” 

”Okej”, säger jag och nu får jag anstränga mig lite för att fortsätta att ha min mjukaste 

pedagogröst. ”Var det något ni inte tyckte var bra med boken?” 
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”Ja, det var dumt att han inte målade ankor när han sagt att han skulle göra det”, säger Gustav. 

”Nä, det var inte dumt”, svarar Signe, ”För han sa faktiskt att han hade ändrat sig och det får 

man göra. Jag tyckte bara det var dumt när han gjorde löksoppa för det har jag ätit och det är 

skitäckligt.” 

”Signe…”, säger jag, ”Kan du inte säga på något annat sätt?” 

”Okej, det är inte precis min bästa favorit”, säger Signe och ler mot mig med en glimt i ögat.  

Jag döljer mitt småleende och vänder mig till Tilda. 

”Jag tycker samma som Signe”, säger hon. 

”Ja, berätta, vad var det då? Vad var det som inte var bra med boken?” 

”Löksoppan var dålig”, säger Tilda.  

”Och Adrian, vad tänker du?” 

”Samma som Signe.” 

”Nej, nu får ni inte säga samma sak som Signe hela tiden”, säger jag och nu har min röst ett 

omisskännligt stråk av irritation. ”Vad tycker du, Adrian? Nu får du tänka själv!” 

I samma stund som orden lämnar min mun ångrar jag mig. Jag ser Adrian skruva på sig och 

flacka med blicken. Vilken usel pedagog jag är, tänker jag och rådbråkar hjärnan för att hitta 

något överslätande att säga.  

”Jag vill så gärna höra vad du och Tilda tycker, Adrian”, säger jag. ”Jag tycker det är så 

intressant att höra era funderingar också. Var det något du inte tyckte om med boken?” 

Adrian gör en liten grimas och rycker på axlarna. 

”Kan vi inte läsa den andra boken nu?”, ber han och sträcker sig efter Ska vi va? som ligger 

och väntar i bokväskan. 

”Jo, självklart”, säger jag ångerfull och tar emot boken som Adrian räcker mig. Barnen sätter 

sig till rätta igen och lutar sig belåtna mot mig. De är på nytt förväntansfulla men för mig är 

den mysiga stämningen som bortblåst. Där slog jag nog världsrekord i sämsta boksamtal, 

tänker jag och börjar läsa.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Mina dilemman har det gemensamt att de båda ställer frågor om kritiskt tänkande och lärande 

på sin spets. Ella, i mitt första dilemma, är ett barn som skapar oro hos mig och mina kollegor. 

Gång på gång tänjer hon på gränserna för vad som är tillåtet inom förskolans ram. Hon 

utmanar pedagogerna – genom att säga saker man inte får säga, genom att gå emot regler och 
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genom att visa utåtagerande beteende mot kamraterna. Å andra sidan visar hon prov på något 

som jag uppfattar som självständigt tänkande. I sitt sätt att uttrycka sig verbalt visar hon en 

välutvecklad förmåga till reflektion och slutledning. Hennes snabbtänkthet lämnar mig både 

svarslös och imponerad. De tankar som Ella väcker hos mig gäller fostran och lärande – hur 

hittar vi på förskolan en balans mellan att socialisera barn och samtidigt få dem att behålla 

och utveckla förmågan till kritiskt tänkande? I mitt andra dilemma har vi en situation där jag 

som pedagog inte lyckas locka fram uttryckliga reflektioner hos Adrian och Tilda. Istället för 

att delta i boksamtalet sitter de tysta. Hur kan jag stödja barn som i stunden inte verkar tänka 

självständigt att göra det? 

     När jag fick diskutera dessa ämnen med min handledningsgrupp uppstod en annan fråga 

som överskuggade de tidigare. Vad menar jag när jag pratar om vikten av att vara kritiskt 

tänkande? Vilka idéer inbegriper jag i detta begrepp som vi pedagoger slentrianmässigt 

använder när vi försöker ringa in barnens reflektionsförmåga och deras förmåga att uttrycka 

självständiga tankar? Syftet med detta examensarbete är sålunda att utifrån mina gestaltade 

dilemman undersöka det kritiska tänkandet och min egen uppfattning om dess innebörd. Hur 

påverkar mina föreställningar om kritiskt tänkande mig som pedagog?  

     I kölvattnet av denna diskussion kommer jag att belysa andra frågeställningar där den 

största och mest svårgripbara är vad utbildning överhuvudtaget syftar till. Vad vill vi att 

barnen på förskolan ska lära sig? En viktig del av utbildning borde vara att barnen uppmuntras 

till självständigt tänkande. Jag kommer att undersöka om detta går att spåra i läroplanens 

formuleringar. Genom texten kommer jag dessutom återkomma till frågan om kritiskt 

tänkande är något som går att lära sig.  

 

3. Metod 
 

Den vetenskapliga essän är i sig själv en metod. I föreliggande utformning har den tagits fram 

på Södertörns högskola vid Centrum för praktisk kunskap. Lotte Alsterdal, docent i praktisk 

kunskap, skriver i ”Essäskrivande som utforskning” att studenterna i essän synliggör sina 

erfarenheter och därigenom öppnar upp för reflektion kring dem (Alsterdal 2014, s. 52). Hon 

liknar framväxandet av essän vid en bild som målas med alltmer detaljerade penseldrag. 

Metoden innebär att mina egenupplevda dilemman kommer att mötas med mitt eget 

reflekterande omkring dem och belysas med andra tänkares tankar (ibid., s. 54). Genom detta 



12 

 

växelspel kommer reflektionerna att fördjupas. Alsterdal poängterar att en pendelrörelse 

mellan närhet och distans är typisk för essän som form (ibid., s. 67).  

     Med essäformen som metod hamnar skrivandet i centrum. Docent i yrkeskunnande och 

teknologi Maria Hammarén menar i Skriva – en metod för reflektion att ens erfarenheter 

endast kan få konkret gestalt genom en berättelse (Hammarén 2010, s. 23). Hon påpekar hur 

språket fungerar på två plan samtidigt – de gestaltade erfarenheterna blir genom texten också 

tillgängliga för tanken (ibid., s. 14). Om Alsterdal talar om växelspelet mellan närhet och 

distans beskriver Hammarén på ett liknande sätt en skärningspunkt mellan det konkreta och 

det generella. I detta möte kan nya innebörder och tankar födas (ibid., s. 49).   

     Essäformen innebär att jag själv och mina dilemman hamnar i fokus för undersökningen. 

Filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz skriver i ”Tänkandets gryning” 

att i reflektionen kan vi ta vår egen partiskhet i beaktande (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz 2011, s. 105). Jag är en produkt av min tid och mitt samhälle och kan använda essän 

för att få syn på mig själv – på mina förgivettaganden, värderingar och fördomar. Det blir 

även en möjlighet att undersöka min yrkesroll. Hjertström Lappalainen och Schwarz betonar 

att yrkeslivet inte bara handlar om att anpassa sig till den rådande praktiken – meningen måste 

också vara att kunna ifrågasätta den (ibid., s. 99).  

     I mitt undersökande av syftet med utbildning utgår jag från professor i pedagogik Gert 

Biestas God utbildning i mätningens tidevarv (Biesta 2011). Denna bok fungerar som en 

referenspunkt genom hela uppsatsen men framför allt har jag använt mig av hans indelning av 

utbildning i kvalifikation, socialisation och subjektifiering (ibid., s. 27). 

     För att belysa min förförståelse av kritiskt tänkande har jag tagit en historisk utgångspunkt 

i filosofen Immanuel Kants två texter ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” (Kant 

[1784]1992) och Om pedagogik (Kant [1803] 2008). 

     För mina diskussioner om socialisering och frihet har jag även använt två essäer av den 

politiska teoretikern och filosofen Hannah Arendt: ”Kris i uppfostran” (Arendt [1954] 2004a) 

och ”Vad är frihet?” (Arendt [1954] 2004b.). Resonemanget om frihet förstärks också med 

tankar från filosofen Isaiah Berlins text ”Två frihetsbegrepp” (Berlin [1958] 2011).   

 

4. Etiska överväganden 
 

Denna uppsats är skriven i enlighet med Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (2002). Där understryks att all forskning ska ta 
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hänsyn till fyra grundläggande krav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). För min uppsats innebär det att jag i mina 

gestaltningar ändrat potentiellt avslöjande detaljer och fingerat alla namn förutom mitt eget.  

 

5. Reflektion 
5.1 Personliga preferenser och läroplanens formuleringar  
 

Jag arbetar på en förskola i Stockholm och är snart färdig förskollärare. Efter flera 

yrkesverksamma år inom förskola och skola är det inte konstigt att frågan ofta infinner sig: 

vad vill jag att barnen ska lära sig? Vilka sexåringar vill jag lämna vidare till skolan? Även 

om vi pedagoger alla utgår från gällande styrdokument prioriterar vi olika och brinner för 

olika saker. I ett personligt credo över utbildning i barnens första skola skulle jag med 

avstamp i läroplanen särskilt framhålla vikten av att väcka barnens vetgirighet. Jag vill att 

barnen ska utveckla sin förmåga att se möjligheter och kunna tackla problem på flera olika 

sätt. Jag vill att de ska vara vana vid diskussioner och kunna argumentera för sin sak samt 

även kunna ta in andras argument. Dessutom värnar jag om empati och omtanke barnen 

emellan och strävar efter ett respektfullt och reflekterande samtalsklimat.  

     Den bild jag målar upp är naturligtvis typisk för en lärare av min tid och kultur. Hade vi 

frågat en lärare för hundra år sedan skulle svaret antagligen varit ett annat. Jag är färgad av 

vårt samhälles värderingar, av rådande styrdokument, av de kollegor jag arbetat med under 

åren och också av min lärarutbildning som den har sett ut under dessa tre år. Den barnsyn och 

kunskapssyn som förmedlats under utbildningens gång är till största del nu min egen. Till allt 

detta läggs även mina personliga preferenser. Jag älskar att läsa – jag läste mycket som barn, 

fortsatte som vuxen och studerade litteraturvetenskap på universitetet. Den förskollärare jag 

kommer att vara är formad av detta; jag kommer alltid att prioritera högläsning, boksamtal 

och berättarglädje i min verksamhet.  

     Naturligtvis påverkar mina personliga preferenser hur jag tänker och agerar i mina två 

dilemman. Jag har höga tankar om den förmåga till självständiga reflektioner som Ella ger 

uttryck för. Att det blir problematiskt beror på att hon på andra sätt uppför sig tvärtemot vad 

som är önskvärt. Barnen på förskolan får inte vara en fara för andra eller sig själva; de får inte 

slåss eller försöka rymma. För mig som pedagog blir Ellas beteende verkligen en utmaning då 

jag känner att hon både måste uppmuntras och hindras. Jag vet inte hur jag på bästa sätt ska 

kunna stötta henne.  
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     På liknande sätt synliggör min reaktion på Tildas och Adrians tystnad mina värderingar. 

Jag vill ha ett samtal och väcka reflektioner men istället säger de ingenting. Mina etablerade 

åsikter och förgivettaganden påverkar mig således i båda mina dilemman och i boksamtalet är 

det orsaken till den frustration som jag känner. 

     När jag beskriver mig själv som pedagog formad av yttre omständigheter och personliga 

åsikter blir det tydligt hur högt jag värderar kritiskt tänkande. Det är min fasta övertygelse att 

det är viktigt att våga ifrågasätta och att kunna dra slutsatser om den information man har till 

hands. Det är också viktigt att tänka självständigt (oberoende av vad andra tycker), att kunna 

problematisera och att vara källkritisk. Allt detta inbegriper jag i min bild av kritiskt tänkande.  

     Uppenbarligen är en definition av kritiskt tänkande svår att specificera. Mina beskrivningar 

när jag försöker ringa in begreppet blir både långrandiga och omständliga. När jag börjar 

utforska min begreppsanvändning blir det tydligt att jag inte är riktigt klar över vad jag menar. 

Går det att få fatt i betydelsen?  

     Inledningsvis vill jag rikta uppmärksamheten mot förskolans läroplan1 – detta dokument 

som beskriver mitt uppdrag och som ska införlivas i varje beståndsdel av mitt dagliga arbete. 

Vilka formuleringar däri kopplar jag till min syn på kritiskt tänkande? Vilken självständighet 

förordas?  

     I läroplanen används inte uttrycket kritiskt tänkande. Kanske är termen för abstrakt eller så 

tycker man att begreppet passar bättre i samband med äldre barn. I grundskolans läroplan 

däremot är det ett av målen med utbildningen att eleverna ”kan använda sig av ett kritiskt 

tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundande på kunskaper och etiska 

överväganden” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 2011, s. 

13)2. Eleverna ska också utveckla sin förmåga att ”kritiskt granska fakta och förhållanden” 

(ibid., s. 9).  

     I förskolans läroplan finns emellertid andra formuleringar som jag tolkar som kopplade till 

kritiskt tänkande. Redan i början under rubriken ”Förskolans värdegrund och uppdrag” står 

det att förskolan ska värna om ”individens frihet” (Lpfö 98/10, s. 4). Detta något vaga uttryck 

borde avse både fysisk och mental frihet – att människan inte ska begränsas eller hållas 

tillbaka. Ett barn som ges möjlighet att vara ”fritt” i tanken – utvecklar det barnet ett kritiskt 

tänkande? (En följdfråga blir då naturligtvis hur man skapar förutsättningar för detta fria 

tänkande?) Tanken om individens frihet är elementär i både förskolans och skolans läroplaner 

                                                 
1 I skrivande stund finns en reviderad version av läroplanen på Skolverkets hemsida. Denna ligger ute på remiss 

och kommer att träda i kraft under 2017. I min uppsats kommer jag använda den version av läroplanen som finns 

ute på våra förskolor just nu, det vill säga den som reviderades 2010.  
2 Förskolans respektive grundskolans läroplaner kommer jag hädanefter referera till som Lpfö 98/10 och Lgr 11. 
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och hör till värdegrunden som anger tonen för dokumenten. I båda läroplanerna inleds 

texterna med att skolformen vilar på demokratins grund (se Lgr 11, s. 7 och Lpfö 98/10, s. 4). 

Frihet är ett grundläggande begrepp i ett demokratiskt samhälle och jag kommer återkomma 

till detta längre fram i texten.  

     Vidare kan man vid flera tillfällen läsa att barnen ska få utrymme för egna reflektioner; de 

ska få möjlighet att upptäcka, iaktta och samtala kring livsfrågor och etiska dilemman (Lpfö 

98/10, s. 4-8). Att på förskolan etablera en reflektionskultur borde kunna vara gynnsamt för 

ett kritiskt tänkande eftersom det innebär ett gemensamt funderande där andras tankar kan 

utveckla ens egna. Det är bland annat reflektionen jag vill främja när jag har boksamtal 

tillsammans med barnen. Vikten av reflektion ligger obestridligen i tiden; det märks inte 

minst på att även pedagogerna på många förskolor ges utrymme för reflektionstid. (Däremot 

skulle nog många med mig hålla med om att tiden för reflektion sällan räcker till.)   

     Barnen ska också få utveckla självförtroende (ibid., s. 6), självständighet (ibid., s. 9) och få 

möjlighet att uttrycka egna uppfattningar (ibid., s. 10). Deras intellektuella förmågor ska 

stärkas så att de utvecklar ”tilltro till sin egen förmåga att tänka själva” (ibid., s. 7). Dessa 

formuleringar betonar det unika hos individen och vikten av att låta det få utvecklas.  

     Det jag här framhållit i förskolans läroplan är sådant jag förknippar med kritiskt tänkande. 

Att kunna reflektera, uttrycka uppfattningar och utveckla självständighet kan också ses som 

ett grundläggande av det kritiska förhållningssätt som sedan formuleras i Lgr11. Läroplanens 

beskrivning av självständighet och reflektionsförmåga som något som ska utvecklas innebär 

ett grundantagande om att kapaciteten finns inom oss från början mer eller mindre latent. De 

som inte uttrycker självständiga tankar av sig själva ska hjälpas med detta. Ella har redan en 

välutvecklad förmåga till kritisk reflektion; hon har svar på tal och hon bedömer rimligheten 

och tolkar budskap i sagor hon hör. I Tildas och Adrians fall lyckas jag inte få dem att 

reflektera och resonera vid boksamtalet. Misslyckandet ligger då hos mig som pedagog och 

ställer krav på att jag hittar andra sätt att få dem att uttrycka självständiga tankar. Att stötta 

dem i detta är en del av mitt uppdrag som förskollärare.  

 

5.2 Pedagogen i fokus 
 

Jag som pedagog är således formad av den specifika kontext som har omgett mig och som 

omger mig nu. Vid en omläsning av mina dilemman försöker jag se mig och mitt handlande 

utifrån. Hur erfar jag mig själv i mina dilemman? 
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     I det första dilemmat beskriver jag ett reflektionsmöte som blir ett samtal om ett barn i 

gruppen. När jag läser om det är det en osäker pedagog som framträder. Det jag upplever i 

diskussionen med mina kollegor är sådant som jag inte riktigt kan verbalisera. Jag känner 

starkt för Ella och på något sätt talar hennes självständighet så djupt till mig att jag närapå 

ursäktar hennes övriga beteende. Samtidigt vet jag att hon ibland uppför sig på ett sätt som är 

oacceptabelt. Jag påminner mina kollegor om saker som Ella sagt som jag tycker vittnar om 

hennes självständiga tänkande, men när min kollega Kalle förespråkar ett mer auktoritärt 

förhållningssätt säger jag inte emot. Ändå håller jag inte riktigt med honom – utan att kunna 

precisera varför väcker Kalles inställning en olustkänsla hos mig. Istället för att säga att jag 

inte helhjärtat tror på hans metod säger jag ingenting. 

     I mitt andra dilemma – boksamtalet – framstår jag som en helt annan pedagog. I början är 

jag glad och förväntansfull; jag har förberett min aktivitet och har ett syfte med den. En stund 

in i samtalet blir jag emellertid varse att endast två av barnen deltar på det sätt som jag räknat 

med. De andra två sitter tysta. Mot bättre vetande väcker detta frustration hos mig – något 

som tydligt avslöjar att jag i min aktivitet har förväntningar på barnen. Jag har en bestämd 

bild av syftet med boksamtalet och vad det ska främja. Adrians och Tildas passivitet stör mig 

ännu mer eftersom jag också vet hur företagsamma och talföra de kan vara i andra situationer. 

Här handlar det om en pedagog som inte når fram till hela gruppen och som inte lyckas 

aktivera reflekterande och iakttagelseförmåga hos barnen. Mina förväntningar gör mig allt 

annat än flexibel och jag kan inte bemöta barnens tystnad på ett konstruktivt sätt. Så här i 

efterhand ser jag flera möjliga handlingsalternativ och antagligen hade det bästa varit i 

stunden att jag hade låtit deras tystnad bero – alla lär på olika sätt och själva ordlösheten 

innebär inte att Adrian och Tilda inte deltog.  

     I båda berättelserna påverkas jag av min egen förståelse av kritiskt tänkande. I Ellas fall 

fungerar det som en förmildrande omständighet, medan Adrians och Tildas tillfälliga 

oförmåga blir dubbelt utmanande eftersom det var just självständiga reflektioner jag ville 

väcka. I och med detta resonemang inser jag att min bild av det kritiskt tänkande barnet är 

alltför snäv. Jag har en normativ uppfattning som skapar en förväntan hos mig som pedagog 

att barnen ska kunna tänka och förmedla sina tankar på ett visst sätt. Mina föreställningar gör 

att jag bedömer barnen och omedvetet vill och hoppas att de ska uppfylla vissa kriterier. Även 

om jag lägger ansvaret hos mig själv – jag har som pedagog inte nått fram till just det barnet – 

är bedömningen ett faktum och svår att ta sig runt. Bedömning är dessutom något av ett 

känsligt ämne i förskolan. Formellt ska vi till skillnad från grundskolan inte ägna oss åt detta 

eftersom våra mål endast är strävansmål (jmf Lpfö 98/10). Däremot gör vi dagligen 
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bedömningar och dessa kan i bästa fall syfta till att stötta barnen att utveckla sitt lärande. Här 

är det viktigt att reflektera över vilken typ av bedömning man gör, vilka föreställningar de 

baseras på och hur dessa kommuniceras.  

     Min bild av kritiskt tänkande är begränsande och jag måste fråga mig själv om den endast 

orienterar sig mot reflektioner som väcks i samband med litteratur. När jag i mitt första 

dilemma försöker försvara Ella inför kollegorna är det genom två exempel på självständiga 

tankar kopplade till böcker och sagor; jag beskriver hur Ella funderat kring Peter och vargen 

och Sagan om Guldlock. Mitt andra dilemma fokuserar på just det motsatta; Tilda och Adrian 

reflekterar inte kring de böcker vi läser. Med fokus riktat på mig som pedagog kan mina 

tankar och mitt agerande onekligen framstå som onyanserade. Mina personliga preferenser 

påverkar starkt hur jag tolkar och uppmärksammar kritiskt tänkande. Denna upptäckt om mig 

själv vill jag dock aktivt göra motstånd mot – det kritiska tänkandet kan inte begränsas till 

ämnesspecifika reflektioner. Att ifrågasätta, kunna tänka självständigt och göra relevanta 

slutledningar är förmågor som är allmänt användbara och som kan kopplas till alla situationer.  

 

5.3 Kvalificering, socialisation och subjektifiering   
 

Båda mina dilemman väcker frågor kring vilken roll förskolan har i samhället. Vad vill jag att 

Ella, Tilda och Adrian – och alla andra barn för den delen – ska lära sig? Läroplanen 

föreskriver att barnen ska tillägna sig kunskaper men hur ska kunskaperna prioriteras och hur 

lär jag ut dem på bästa sätt? När jag förberedde boksamtalen jag skulle ha med Adrians och 

Tildas grupp gjorde jag det utifrån läroplanen, bland annat med syftet att barnen skulle 

utveckla ”sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar” (Lpfö 

98/10, s. 10). Tilda och Adrian lyssnade förvisso – men de gav inte uttryck för egna tankar 

eller reflektioner. Min strävan gick alltså om intet och lärandesituationen blev inte som jag 

hade tänkt mig. 

     Barnen bör också fostras vilket är en uppgift som Ellas uppträdande tydligt aktualiserar. 

Ella måste lära sig hur man är mot kamraterna, hur man samarbetar i en grupp, vad man får – 

och inte får – säga eller göra. Uppfostran kan ses som ett gemensamt ansvar för hemmet, 

samhället samt förskola och skola. Vi människor behöver lära oss en uppsjö av sociala koder 

för att klara av vardagslivet och leva tillsammans på ett någorlunda harmoniskt vis. 

Läroplanen betonar att i förskolan ska grunden läggas för ett livslångt lärande med fokus på 
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”omsorg, fostran och lärande” (ibid., s. 5)3. Omsorgen – att ta hand om barnen och se till att 

förskolan är trygg för dem att vistas i – ger inte upphov till så mycket grubblerier. Men hur 

fostran och lärande ska tolkas och möjliggöras är svårare frågor.  

     När Biesta tar sig an frågan om utbildningens syfte i God utbildning i mätningens tidevarv 

gör han det genom att urskilja tre dimensioner av utbildning – kvalificering, socialisering och 

subjektifiering (Biesta, s. 27). Kvalificering uppfattar jag som läroplanens lärande – att 

kvalificera barnen innebär enligt Biesta att utrusta dem med förståelse, kunskaper och 

kompetens (ibid., s. 28). Alla mål i läroplanen som berör ämnen som matematik, språk, 

naturvetenskap, etcetera, handlar om barnens kvalificering. För pedagogen på förskolan syftar 

detta inte bara på ämneskunskaperna i sig utan det innebär också att locka fram barnets 

förmåga att ta till sig kunskaperna – att väcka lust och nyfikenhet. I läroplanen står det att 

verksamheten ska ”stärka barnets intresse för att lära” (Lpfö 98/10, s. 9). I mitt dilemma med 

Adrian och Tilda är det deras kvalificering jag försöker stödja. När jag inte lyckas få dem att 

engagera sig i samtalet blir konsekvensen att jag upplever att jag misslyckas i mitt uppdrag 

som pedagog. Här är det dock viktigt att understryka att aktiviteten mycket väl kan ha lärt 

Adrian och Tilda något – det blev bara inte på det sätt jag hade tänkt mig. 

     Biesta påpekar att kvalificering kan ses i ett större perspektiv eftersom det finns en 

samhällelig aspekt av detta lärande – det ingår i utbildningens syfte att förbereda den framtida 

arbetskraften (Biesta, s. 28). Det man lärt sig i förskolan och skolan skapar en bas av 

kunskaper som medborgarna i samhället har gemensamt. Detta kopplar jag även till uppdraget 

med det livslånga lärandet (Lpfö 98/10, s. 5) – att vi människor fortsätter att lära livet igenom 

rustar arbetskraften på bästa sätt.  

     Del i kvalificeringen av individer innebär alltså att rusta dem för ett deltagande i samhället. 

Detta gäller i allra högsta grad även för socialisation. Socialisation ser jag som en synonym 

till läroplanens fostran. Socialisationsprocessen innebär att vi överför normer och värderingar 

och, som Biesta skriver, blir en del av sociala, politiska och kulturella ordningar (Biesta, s. 

28). I mitt första dilemma märks tydligt Ellas bristande socialisation – hon gör inte som hon 

ska, säger saker hon inte får säga, skadar kamrater och bryter mot regler. Hon har 

uppenbarligen inte införlivat de sociala ordningar som råder på förskolan. Pedagogerna 

förväntar sig att barnen ska inlemma sig i verksamhetens strukturer och rutiner. Det bör också 

ske i högre utsträckning ju äldre barnen blir. Ella, som går sista året på förskolan, borde alltså 

                                                 
3 I den nyreviderade versionen av läroplanen är formuleringen intressant nog ändrad till ”omsorg, utveckling och 

lärande” (Lpfö 98/16, s. 5. Min kursivering.). ”Fostran” står däremot kvar när det handlar om att förskolan ska 

stötta familjerna med detta (ibid.). Har fostran fått en otidsenlig klang? ”Utveckling” förefaller som term 

betraktat lika vag och försiktig som ”lärande”.  
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redan ha lärt sig förskolans alla rutiner och regler och detta är en av anledningarna till att min 

kollega Kalle är så upprörd över hennes beteende. Det är en del i förskolans uppdrag att 

barnen ska anpassas till vissa ordningar. Biesta skriver att utbildningen infogar barnen i 

”existerande sätt att göra och vara” (ibid.). Socialisering är alltså i mångt och mycket en fråga 

om anpassning.    

     Subjektifiering beskriver Biesta som socialiseringens motsats. Det vill säga – om 

socialisering är att anpassas till rådande ordningar är subjektifiering att samtidigt bli 

oberoende av samma ordningar (ibid., s. 29). Denna paradox är en svår pedagogisk fråga. Hur 

hittar jag en balans mellan socialisering och dess antites? När man socialiserar barn är fokus 

på kollektivet medan subjektifiering handlar om vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 

den enskilda individen. Biesta understryker att utbildning måste kunna innebära att barnet 

utvecklar sin autonomi och ges möjlighet till oberoende handlingar och tankar (ibid.). Han 

menar att en utbildning som enbart fokuserar på socialisation blir ”icke-pedagogisk” (ibid., s. 

80). Subjektifieringsprocessen är alltså så essentiell att utbildning förlorar sitt syfte om den 

glöms bort. För mig är utvecklandet av det kritiska tänkandet en viktig del av 

subjektifieringen.  

     Biestas tre områden är naturligtvis svåra att skilja från varandra och han understryker att i 

diskussionen om vad som utgör god utbildning måste hänsyn tas till alla tre aspekter (ibid., s. 

29). När man diskuterar en aspekt kommer man automatiskt in på en annan. Att väcka lust 

och nyfikenhet, till exempel, underlättar kvalifikationen men förmedlar samtidigt en 

socialiserande norm om att man bör vara nyfiken. Biesta visar hur de tre områdena samverkar 

genom att ta exempel från en medborgarutbildning och från matematikundervisning (ibid., s. 

30-33). Om jag för ett liknande resonemang utifrån förskolans läroplan kan jag exemplifiera 

med målet att barnen ska utvecklas till ”ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Lpfö 98/10, s. 5). Detta kan ses som integrerad kvalificering och 

socialisation; det innebär att tillägna sig kunskaper och att anpassas till samhällets sociala 

strukturer. Men man kan också se det som att subjektifiering har stor betydelse i 

sammanhanget då medlemmarna i vårt samhälle har samma rättigheter och skyldigheter. I ett 

demokratiskt samhälle har alla rätt till egna tankar och handlingar (såtillvida handlingarna inte 

inkräktar menligt på en medmänniska). Ansvarskännande människor tar ansvar för varandra 

och för sig själva. Både skolans och förskolans värdegrund betonar människans integritet och 

frihet som en viktig del i en demokrati (Lgr11, s. 7 och Lpfö 98/10, s. 4). En annan aspekt av 

subjektifieringen är här att samhället också kan dra nytta av människor som tänker 
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självständigt – dessa kan vara oerhört viktiga ”samhällsmedlemmar”. Nya idéer kan till 

exempel utveckla forskning inom många områden.  

     Barnen i förskolan behöver få möjlighet att utvecklas inom de tre områdena och de mål 

som stipuleras i läroplanen går också att koppla till dem alla tre. Ser jag till dilemmat med 

Ella är det viktigt att hon slutar slå sina kamrater. Detta kan ses som att hon behöver 

socialiseras – hon måste anpassa sig till de sociala koderna som innefattar att man inte 

kommunicerar via våld. Men det skulle också kunna tolkas som en del av hennes kvalificering 

att hon lärt sig förstå de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Min dagliga 

kontakt med Tilda och Adrian gör att jag tycker mig se att de utvecklas inom alla tre 

områdena. Men i mitt beskrivna dilemma hade de behövt en annan typ av stöttning än den jag 

gav för att våga uttrycka åsikter och kunna föra ett självständigt resonemang och därigenom 

fått möjlighet att fördjupa sitt lärande inom kvalificering och subjektifiering.   

 

5.4 Arvet efter upplysningen 
 

Ella uttrycker sig verbalt på ett sätt som visar kognitiva förmågor som både förvånar och 

provocerar omgivningen. I hennes ord och handlingar uppfattar jag något fritt och 

självständigt. Det jag upplever som Adrians och Tildas oförmåga att tänka själva gör att jag 

tycker mig misslyckas i mitt arbete. Jag lyckas inte ta fram den inneboende kapacitet som jag 

utgår ifrån att de har. När jag efteråt reflekterade över boksamtalet funderade jag på varför det 

blev som det blev. Tyckte Tilda och Adrian inte om boken? Var själva samtalet 

oinspirerande? Var det fel på gruppsammansättningen – tog Signe och Gustav för mycket 

plats? Oavsett var det var finns här ett förgivettagande av mig som pedagog att barnen kan 

tänka själva. Det var omständigheterna som inte var optimala, inte barnens kapacitet som 

saknades. Den här barnsynen tror jag att alla pedagoger delar med mig.  

     Biesta påpekar att den syn på subjektivitet som vi har idag är en relativt modern företeelse 

som går att spåra i upplysningstidens tankegångar (Biesta, s. 80). Immanuel Kant skrev år 

1784 texten ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” (Kant 1992) och 1803 utkom hans 

pedagogiska tankar sammanställda i verket Om pedagogik (Kant 2008). Biesta skriver: 

”Begrepp som autonomi, rationalitet och kritiskt tänkande – samtliga kännetecken på en 

utbildning som siktar på att ’investera’ i mänsklig subjektivitet – kan enkelt spåras tillbaka till 

Kants verk om upplysning och utbildning” (Biesta, s. 81). I den tidigare skriften definierar 

Kant sin syn på begreppet upplysning (Kant 1992, s. 27). Det kärnfulla citatet som inleder 

texten lyder:  
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Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. (ibid.) 

 

Med omyndighet menar Kant oförmågan att använda sitt förnuft självständigt och att detta 

skulle vara självförvållat beror på att människan inte utnyttjar de fattningsförmågor hon 

faktiskt har (ibid.). Människan innan (eller snarare utan) upplysningen är alltså obenägen att 

tänka självständigt. Kant låter ”Sapere aude” – i hans tolkning att ha mod att bruka det egna 

förnuftet – stå som valspråk för upplysningen (ibid.).  

     Även om Kant uttrycker förståelse för att det kan vara bekvämt när andra tänker åt en 

hävdar han bestämt att människan måste bli upplyst. Det ligger i vår natur att utvecklas 

förnuftsmässigt och att inte låta upplysningen ha sin gång vore ”att kränka och förtrampa 

mänsklighetens heliga rättigheter” (ibid., s. 33). Att vi har ett förnuft ställer alltså krav på att 

det måste användas. Detta stämmer också överens med hur jag reagerar under boksamtalet – 

det stör mig att Tilda och Adrian inte ger uttryck för sina självständiga tankar. Kants 

beskrivning av detta allmänna, inneboende förnuft hos människan har idag status som en 

vedertagen sanning och står i klar förbindelse till min uppfattning om kritiskt tänkande.  

     I Om pedagogik kopplar Kant tydligt utvecklandet av det fria förnuftet till utbildning (Kant 

2008). Redan när jag läser de inledande raderna slås jag av de starka likheterna med 

förskolans läroplan och dess ”omsorg, fostran och lärande” (Lpfö 98/10, s. 5). Efter att Kant 

konstaterat att människan är den enda varelse som behöver uppfostras definierar han 

uppfostran som en kombination av omvårdnad, disciplin, undervisning och bildning (Kant 

2008, s. 7). Omvårdnad kan ses som en synonym till omsorg, disciplin som en strängare form 

av fostran och undervisning och bildning – det kan omformuleras som lärande. Den 

pedagogik som ligger till grund för skolväsendet idag kan alltså direkt härledas till Kant och 

sent 1700-tal. Man kan fråga sig om utbildning till sin karaktär är så universell att den inte går 

att beskriva på något annat vis? 

     För Kant är det utbildningen som utvecklar människans alla anlag – han drar det så långt 

att han menar att människan bara kan bli människa genom att uppfostras (Kant 2008, s. 9). 

Denna tanke känns delvis kontroversiell för en nutida läsare – om vi blir människor först efter 

genomgången utbildning, vad är vi då innan? (Samtidigt går det inte att förneka en viss 

förståelse för vad Kant menar. Om jag till exempel skulle träffa legendens Romulus och 

Remus som uppfostrats av vargar skulle jag nog åtminstone uppleva dem som annorlunda och 

vi skulle rimligtvis ha svårigheter med att förstå varandra.) Biesta understryker att Kants 

synsätt innebär en normerande syn på människan. En sådan norm får en exkluderande effekt 
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då den utesluter dem som hamnar utanför definitionen (Biesta, s. 84). På liknande sätt blev jag 

varse att min idealiserade bild av det kritiskt tänkande barnet fungerar normativt.  

     I Kants tankegångar kan jag dock tydligt känna igen bilden om människans 

utvecklingspotential. Om alla människor har en grundläggande förmåga till självständigt 

tänkande borde chansen att den utvecklas öka genom utbildning. Jag tycker mig själv ha 

upplevt – och har hört andra vittna om samma sak – att studier skapar ett ”öppnare” sinne. 

Mycket riktigt tillskriver jag alla barn på förskolan möjligheten att tänka självständigt. Att 

Adrian och Tilda under boksamtalet inte verbaliserade självständiga tankar har alltså inte med 

förmåga att göra utan med kontexten. 

 

5.5 Socialisation och subjektifiering? 
 

Kant menar att utbildning inte handlar om att ”dressera” barnen; ska de genomgå en verklig 

upplysning måste de lära sig att tänka själva (Kant 2008, s. 16). Detta, medger Kant, är dock 

inte helt konfliktfritt. Han beskriver svårigheten med att uppfostra och samtidigt låta individen 

vara fri. Med Biestas terminologi är det samma dilemma som att socialisera och subjektifiera 

på samma gång. Kant skriver: 

 

Ett av de största problemen i uppfostran är hur man skall kunna förena underkastelse 

under lagarnas tvång med förmågan att använda sig av sin frihet. För tvång behövs! Hur 

kultiverar jag friheten trots tvånget? Jag skall vänja min skyddsling vid att tåla ett tvång 

mot sin frihet, och skall samtidigt leda honom att själv använda sin frihet väl. (ibid., s. 

20) 

 

Om vi bortser från ordvalet, som både härrör från en annan tid och som har genomgått en 

översättning, är innebörden i detta citat bekant och jag kan koppla till mitt dilemma med 

Adrian och Tilda. De är båda socialiserade men ska alltså lära sig att tänka fritt – ”att använda 

sig av sin frihet”. Ella, däremot, är redan fri men har svårigheter att förhålla sig till ”lagarnas 

tvång”.  

     Hur långt socialisationen ska gå är ett omdebatterat ämne. De flesta människor kan nog 

känna igen att de under en period i livet ifrågasatt eller gjort motstånd mot sin uppfostran; 

detta förknippas inte minst med tonåren. Det finns en negativ aspekt av anpassning när 

människor upplever att de måste anpassas till den grad att ingenting skiljer en från mängden. 

Biesta beskriver det som att bli ett exemplar i en större ordning (Biesta, s. 29). Kraftig 

socialisation riskerar att göra så att individualiteten går förlorad och möter därför ofta på 

motstånd. Men socialisation anses också som absolut nödvändigt.  
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     Hannah Arendt diskuterar socialisation i sin essä ”Kris i uppfostran” (Arendt [1954] 

2004a). För Arendt är uppfostran ett stort och viktigt ansvar och hon skriver: ”Uppfostran är 

en av de mest elementära verksamheterna i människosamhället” (ibid., s. 198). Arendt 

poängterar att grunden för uppfostran och utbildning är nataliteten. Med detta avser hon det 

faktum att vi föds in i en existerande värld (ibid., s. 188). De uppväxande barnen är nya i 

samhället medan allting annat är gammalt. Detta innebär enligt Arendt att de vuxna får ett 

dubbelt ansvar – både för de nya människorna och för världen (ibid., s. 199). När jag tänker 

på mina dilemman kan jag relatera till detta dubbla ansvar. Jag som pedagog har ansvar för 

barnen när de är på förskolan. I Ellas fall måste jag värna om henne som en unik individ, men 

jag måste samtidigt ta ansvar för vår demokratiska värld och begränsa hennes möjligheter till 

handlingsutrymme i enlighet med våra värderingar. På samma sätt måste jag ta ansvar för 

Tilda och Adrian genom att försöka ge dem den utbildning de har rätt till och som värnar om 

deras potential.  

     Arendt är kritisk mot den trend som under 1900-talet inneburit en friare syn på uppfostran. 

De vuxna bör vara auktoriteter för barnen och med detta menar Arendt att de måste ta på sig 

ansvaret för världen (ibid., s. 202). Hon hävdar bestämt att det är negativt för barnen att 

befrias från de vuxnas auktoritet (ibid., s. 195). Denna starka betoning på auktoritet kan verka 

gammaldags och disciplinerande men Arendt understryker att uppfostran ska ske på så sätt att 

barnets särart och begåvning har möjlighet att få utvecklas fritt (ibid., s. 201). Såsom jag 

tolkar Arendts beskrivning av den vuxne som en auktoritet är jag beredd att hålla med henne. 

Det är inte samma sak som att förespråka ett auktoritärt förhållningssätt – detta är något som 

jag i mitt första dilemma upplever att min kollega Kalle gör när han tycker att vi ska visa Ella 

”var skåpet ska stå”. Snarare är det just att konsekvent vara ansvarsfull och införliva de 

demokratiska värdena i mitt förhållningssätt. Med utgångspunkt i Arendts tankar är det 

således pedagogernas uppgift att hitta en balans mellan socialisering och subjektifiering där 

de tar ansvar men samtidigt ger barnen möjlighet att ”förnya en gemensam värld” (ibid., s. 

209). Ser jag till Ella måste vi socialisera henne – men det gör vi antagligen bäst genom att 

samtidigt bekräfta och respektera henne som en unik individ.  

 

5.6 Frihet 
 

Frihet är ett begrepp som återkommer i denna essä. Dels i form av att vara ”fri” i tanken, ett 

uttryck som associeras med kritiskt tänkande, dels med friheten som kopplas till 

subjektifiering. Att diskutera frihet är givetvis ett gigantiskt åtagande och medveten om mina 
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begränsningar kommer jag här endast ytligt beröra några definitioner samt koppla frihet till 

vardagen på förskolan och mina dilemman.  

     Isaiah Berlin, professor i idéhistoria och filosofi, utkom 1958 med essän ”Två 

frihetsbegrepp” (Berlin [1958] 2011). I denna gör han en numera välkänd distinktion mellan 

negativ och positiv frihet. Negativ frihet innebär att vi är fria från andra människors 

inblandning i våra förehavanden (ibid., s. 191). Vi kan handla och tänka utan att stoppas av 

hinder eller förbud. Positiv frihet definieras som frihet att eller frihet till och innebär att det är 

jag själv som styr mitt liv och fattar mina egna beslut (ibid., s. 205). Problemet med positiv 

frihet blir emellertid att den kan påverka mina medmänniskor; om jag är fri att göra som jag 

vill kan detta begränsa någon annans frihet. På förskolan kan det vara intressant att se i vilken 

grad barnen kan vara fria i negativ respektive positiv bemärkelse.  

     I de två texterna jag har använt av Kant behandlar han begreppet frihet på delvis olika sätt. 

I Om pedagogik är diskussionen tydligt relaterad till uppfostran. Kant menar att barnen ska få 

vara fria förutsatt att de inte skadar sig själva eller att deras frihet inskränker någon annans 

frihet (Kant 2008, s. 20). Ella överträder dessa frihetens gränser bland annat när hon rymmer 

från förskolan och därmed utsätter sig själv för fara. Huruvida det går att se hennes 

utåtagerande beteende mot kompisarna som att det inkräktar på deras frihet är däremot 

beroende av sin kontext. Om Ella använder fysiskt våld för att få andra att foga sig efter 

hennes vilja kan det ses som att hon inkräktar på deras frihet. Är det däremot ett impulsivt 

slag på grund av ilska är jag mer tveksam – men inget av synsätten berättigar naturligtvis ett 

liknande beteende.  

     Uppfostran, argumenterar Kant vidare, är till för att barnen en dag ska bli fria och då 

menar han fri från andras tillsyn (ibid.). Här kan man jämföra med förskolans och framför allt 

skolans roll i samhället – skolplikten står som garant för samhällets uppfostran av barnen och 

efter genomgången utbildning nås denna typ av frihet. För Kant är friheten disciplinens 

målsättning. 

     I Svar på frågan: Vad är upplysning? diskuterar Kant ett frihetsbegrepp som är starkt 

kopplat till förnuftet (Kant 1992). För att upplysningen ska äga rum behövs frihet och denna 

frihet innefattar att kunna ”göra offentligt bruk av sitt förnuft” (ibid., s. 29. Författarens 

kursivering). I det privata måste man utföra sina plikter, till exempel de som ingår i ens yrke, 

men som ”lärd” har man frihet att diskutera sina tankar inför världen. Kant skriver att denna 

frihet är ”en oinskränkt frihet att använda sig av sitt eget förnuft och att tala i egen person” 

(ibid., s. 31). Kants frihetsdiskussion för tankarna till yttrandefrihet – men en viktig poäng är 

att denna frihet inte grundar sig på egna intressen utan måste gagna världen i stort (ibid.). 
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Denna diskussion kan kopplas till kritiskt tänkande där man genom frihet i tanken har 

möjlighet att kunna ifrågasätta och väga olika perspektiv mot varandra. Precis som Kant 

beskriver känns det kritiska tänkandet frånkopplat egenintresset – begreppet innefattar en typ 

av objektivitet som inte syftar till att gynna någon.  

     Arendt diskuterar också begreppet i sin essä ”Vad är frihet?”. Hon menar att i politiska 

frågor är frihet alltid en viktig aspekt och en utgångspunkt vid lagstiftning (Arendt 2004b, s. 

157). (Detta gäller i demokratiska samhällen.) Om man ser läroplanerna som de politiska 

dokument de är, är det inte konstigt att termen frihet ingår i dessa.  

     Arendt pekar vidare på begreppets sociala förutsättning: endast tillsammans med andra kan 

man reflektera över frihet eller dess motsats (ibid., s. 162). Först då kan man känna sig fri 

eller ofri. På förskolan kommer denna problematik ofta upp till ytan när det dagligen uppstår 

situationer där man måste väga det enskilda mot det allmänna. Jag uppfattar Ellas beteende 

som att hon tycker att de andra barnen ibland står i vägen för hennes vilja och frihet på 

förskolan. Här är det återigen Ellas socialisation som måste utvecklas. Arendt skriver: 

”Människans villkor bestäms av att det inte är människan utan människor som lever på 

jorden” (ibid., s. 179). Detta är en av våra mest basala förutsättningar; vi måste dela vårt 

utrymme – både fysiskt och mentalt – med andra.  

     I vardagligt tal brukar själva barndomen associeras till tankar på frihet. Det som åsyftas då 

är friheten från allt det som vuxenhet inbegriper av plikter och ansvar. Ansvar är å andra sidan 

en term som ofta kopplas till frihet. Arendt menar att frihet innebär att ha ansvar (Arendt 

2004b, s. 157) och grundskolans läroplan beskriver skolans uppgift som att låta varje elev 

”finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Lgr11, s. 7). Eftersom Kants frihet är kopplad till förnuftet som måste 

användas finns en tanke om ansvar även hos honom (se tidigare resonemang).  

     På förskolan kan barn upplevas som fria i tanken på grund av att de är just barn. När man 

är vuxen kan tankarna begränsas av det man lärt sig och förnuftsmässigt vet. Barnen – som 

har färre erfarenheter och är mindre socialiserade – kan på detta sätt verka friare i tankarna. 

Flera gånger har jag upplevt att barn kan komma med lösningsförslag som är obundna till en 

specifik kontext och därför upplevs som mer kreativa. Det för mig tillbaka till en tidigare 

fråga – att socialiseringen inte får ske på bekostnad av det kritiska tänkandet.  

     Staketet på gården blir en metafor för att Ella gör uppror mot det som begränsar henne. 

Hon tar sig bokstavligen negativ frihet genom att forcera det som hindrar henne. Jag och mina 

kollegor uppfattar henne på många sätt som just gränslös. På förskolan möter barnen 

naturligtvis förbud av olika slag och Ella får finna sig i att bli hindrad av sina pedagoger när 
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hon överträder gränser. I en uppfostrande miljö får barnen acceptera att deras negativa frihet 

ännu inte är total. (Kan den någonsin bli det?) De kan delvis ha positiv frihet – frihet till att 

följa sina intressen och använda sitt inflytande men den måste vara förenad med ett ansvar för 

gruppen och kamraterna. Däremot finns möjlighet till en frihet och ett oberoende i tanken som 

vi pedagoger i alla lägen kan uppmuntra. Dessa fria tankar är besläktade med det kritiska 

tänkandet.  

 

5.7 Går det att lära sig att tänka kritiskt? 
 

I slutet av ”Personliga preferenser och läroplanens formuleringar” snuddade jag vid huruvida 

förmågan till kritiskt tänkande är medfödd eller om det är något som man kan lära sig. 

Eftersom läroplanen anger att förmågorna ska utvecklas borde styrdokumentets utgångspunkt 

vara att det är inneboende i människan. Detta är helt i enlighet med Kants tankar.  

     När det gäller Ella – har hon lärt sig att tänka kritiskt? För mig känns tanken i förstone helt 

orimlig; hon har inte lärt sig av någon. Ella är ett femårigt barn som i många avseenden 

framstår som immun mot socialisation och i det närmaste föraktfullt motsätter sig 

pedagogernas försök att lära ut. De regler som finns på förskolan gör hon konsekvent 

motstånd mot och hon ser ifrågasättande på många aspekter av sin tillvaro som medlem i 

förskolegruppen. Hennes kognitiva förmågor är av förklarliga skäl utanför denna uppsats 

ramar att försöka förklara eller härleda. Jag kan inte spekulera i arv, anlag eller den specifika 

miljöns betydelse. Däremot kan jag konstatera att om förmågan är medfödd hos människan 

skulle detta vara förödande för alla oss som inte är kvicktänkta och kritiskt lagda ”av 

naturen”. Och om förmågan inte går att lära ut varför gör utbildningar då en stor sak av att 

individen ska få utveckla självständighet? Det skulle i sådana fall vara bortkastad tid att 

försöka lära människor att tänka kritiskt och det skulle vara förbehållet några få personer i 

samhället att bidra med kritiskt tänkande.  

     Ser jag till grundskolans läroplan så är svaret på frågan att man kan lära sig kritiskt 

tänkande (se Lgr11 s. 9 och 13). Eftersom det är ett av målen med utbildningen måste det vara 

genomförbart. En läroplan skulle naturligtvis inte stipulera mål som var omöjliga att uppnå; 

det skulle vara som om läroplanen förordade att eleverna skulle lära sig att andas under vatten 

eller sväva i luften av egen kraft. En konsekvens av detta är att det kritiska tänkandet, som jag 

huvudsakligen förknippat med subjektifiering, onekligen hänger samman även med 

kvalificering och socialisation.  
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     Innebär detta alltså att man socialiseras och kvalificeras in i ett kritiskt tänkande? Skolan 

ser till att eleverna tillägnar sig kunskaper och lär dem att uppföra sig som man ”ska”. 

Grundskolans läroplan skriver att eleverna ska kunna använda det kritiska tänkandet (Lgr11, 

s. 13). Det måste i sådana fall betyda att eleverna ska få lära sig hur detta går till. 

Resonemanget för mig dock tillbaka till Ella som inte hunnit förvärva så mycket formella 

kunskaper i sitt liv. Ändå kan vi pedagoger inte undgå att lägga märke till hennes 

välutvecklade förmåga till slutledning och självständigt tänkande. Min förhoppning och tro är 

att alla har förmågan – även om våra förutsättningar uppenbarligen ser olika ut.  

     I boksamtalet med Tilda och Adrian gjorde de inga muntliga reflektioner och deltog nästan 

inte alls i samtalet. Titeln på denna uppsats ”Nu får du tänka själv!” är mina ord som jag säger 

till Adrian. Bortsett från att de är oprofessionella framstår de som en paradox. Hur kan jag 

uppmana Adrian att tänka själv? Väcker det egna tankar om uppmaningen kommer från 

någon annan? Antagligen inte. Dessutom innebär barnens tystnad inte att de oförmögna till att 

tänka självständigt. Här blir det min uppgift som pedagog att hitta andra aktiviteter som 

stimulerar ett kritiskt tänkande. 

 

5.8 Språkets betydelse 
 

När min kollega Kalle pratar om hur vi bäst ska hantera Ella säger jag ingenting trots att jag 

inte delar hans åsikter. Så här i efterhand känns det som en enkel sak om jag hade sagt: ”Du, 

jag tror inte riktigt jag håller med dig. Det känns inte som att det är rätt sätt att hantera Ella. 

Kan vi inte diskutera hur vi ska göra?”. Del i att socialiseras är att lära sig hur språket 

fungerar och hur man får uttrycka sig. När Ella säger till Wilhelm att hans teckning är ful blir 

Wilhelm naturligtvis ledsen. Ella har ingen känsla för detta ännu – eller så har hon det men 

vill testa hur Wilhelm kommer att reagera på hennes ord. Att vara språkligt socialiserad 

innebär alltså att inte alltid säga sanningen utan att anpassa sina utsagor så att samspelet med 

mottagaren fortsätter att löpa smidigt. Men ser jag på mig själv under det beskrivna 

reflektionsmötet är det som att min egen språkliga socialisation har gått för långt. Jag vågar 

inte säga vad jag tycker.   

     Som jag tidigare påtalat är det svårt för mig att ringa in vad jag menar när jag pratar om 

kritiskt tänkande. Begreppet väcker många associationer men är svårt att definiera på ett 

konkret vis. Antagligen är detta inte en svårighet som ligger enbart hos mig utan i uttrycket 

som sådant. Kritiskt tänkande är ett omfattande begrepp som kan betyda olika saker i olika 
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sammanhang. Men eftersom styrdokumenten understryker att det är viktigt att utveckla måste 

vi ha en pågående diskussion om innebörden och syftet.  

     Biesta hävdar att det saknas ett språk kring utbildningsfrågor som ger oss möjlighet att 

diskutera mål och syften (Biesta, s. 14). Min begreppsapparat är luddig – och antagligen för 

att jag sällan diskuterar innebörden i olika termer. Dessutom har jag genom att reflektera 

kring kritiskt tänkande insett att jag lägger ner betydelser i begreppet som knyter an till mina 

personliga preferenser. Detta är en god anledning till att pedagoger borde ha mer utrymme för 

att samtala om de begrepp vi använder. Vilken betydelse lägger vi i de olika begreppen? 

Menar vi samma sak? Genom liknande diskussioner kan vi komma längre än ett ospecifikt 

”tyckande”. Ett välutvecklat språk med termer som vi tillsammans har diskuterat och 

definierat skulle kunna hjälpa oss att artikulera våra mål och tillvägagångssätt. Inte minst 

skulle detta kunna vara av vikt när vi diskuterar läroplanens formuleringar. På grund av sin 

allmänna karaktär lämnar läroplanen mycket utrymme för tolkningar och detta 

tolkningsarbete måste vi göra tillsammans på förskolan.  

     I metoddelen hänvisade jag till Hjertström Lappalainen och Schwarz som hävdar att man 

måste kunna ifrågasätta sin egen verksamhet (Hjertström Lappalainen & Schwarz, s. 99). Med 

ett utvecklat språk finns det möjligheter för oss pedagoger att reflektera över vårt yrke, våra 

styrdokument och vardagliga uttryck. Det ”ideala” barnet, till exempel, är ett barn som klarar 

av mycket på egen hand och som behöver lite vuxenstöd. Han eller hon är kunskapstörstande, 

social och solidarisk. Skulle man definiera det barn som lyser fram mellan läroplanens rader 

skulle det kunna beskrivas just så. Med sådana kompetenta barn skulle man väl kunna ha hur 

stora barngrupper som helst? Barnen är ju så självgående? Men vad händer då med barn som 

till exempel inte har drivkraften att lära sig nya saker (jmf Lpfö 98/10, s. 6)? Jag påminner om 

Biestas formuleringar – om vi utgår från att ett barn ska vara på ett visst sätt så exkluderar vi 

de som inte lever upp till normen (Biesta, s. 84). För att kunna ifrågasätta och förhoppningsvis 

utveckla förskolan som verksamhet måste vi kunna samtala om den.  

     I läroplanen står det att språk hör samman både med lärande och med identitetsutveckling 

(Lpfö 98/10, s. 7). Ett välutvecklat språk kan ha betydelse för subjektifieringen som Biesta 

understryker är så viktig i utbildningen (Biesta, s. 80). Genom att kommunicera och förhålla 

sig till andra får man större förståelse för vem man själv är. Jag förespråkar en kultur där vi 

samtalar med varandra och hela tiden försöker förstå den andres perspektiv – både 

pedagogerna sinsemellan och tillsammans med barnen. Språket har makt att beskriva, påverka 

och förändra vår praktik. Hammarén skriver i Skriva – en metod för reflektion att språket kan 

öppna oss för den kritiska tanken (Hammarén, s. 14). Detta handlar om att språket kan 
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förmedla nya perspektiv; när vi samtalar med andra får vi ta del av åsikter som kan ge nya 

insikter eller som får oss att omformulera våra egna argument. I samtal (och i skrift) kan 

dessutom språket synliggöra våra egna värderingar och förgivettaganden.  

     Allt vi gör på förskolan måste vi kunna reflektera kring. Med språkets hjälp skulle vi 

kunna utforska hur vi bäst skapar förutsättningar för att barnen ska ges möjligheter att 

utveckla ett kritiskt tänkande. Hur ska pedagogernas förhållningssätt vara? Vilka teorier kan 

hjälpa oss? Och det är också genom språket som Ella och alla hennes kamrater kan förmedla 

sina kritiska tankar – tankar som vi pedagoger ska möta med uppmuntran.  

 

6. Slutord 
 

Min utbildning till förskollärare har knutit vardagens praktik till teori. På liknande sätt har 

denna uppsats utforskat samma kopplingar. Mina egenupplevda dilemman – beskrivningen av 

praktiken – har fått spegla sig i olika teorier och perspektiv. I min uppsats har jag granskat det 

kritiska tänkandet och framför allt min egen bild av det. Jag har undersökt syftet med 

utbildning och balansen mellan att fostra barn samtidigt som de får utvecklas som unika 

individer. Utbildning har jag diskuterat med hjälp av Biestas termer kvalifikation, 

socialisation och subjektifiering. De tre begreppen är svåra att skilja från varandra men 

belyser olika aspekter av vad utbildning är till för. Jag har också sökt efter kritiskt tänkande i 

läroplanen och tittat närmare på de begrepp som ligger nära i betydelse.  

     Att läsa Kants texter har visat var många av mina förgivettaganden har sitt historiska 

ursprung. Förnuftet, människans utvecklingspotential, utbildningens kraft – allt detta är idéer 

som Kant var med och grundlade. Med hjälp av Biestas tankar kan jag nu se hur dessa normer 

också kan fungera exkluderande då en definition alltid lämnar någon utanför definitionen.  

     Genom skrivandet har jag fått möjlighet att skärskåda mig själv i min yrkesroll. Det var 

med viss förfäran jag insåg att mina föreställningar om kritiskt tänkande påverkade mig till 

den grad att jag hade omedvetna – och orättvisa – förväntningar på barnen. Att använda 

essäformen som metod har synliggjort mina tillkortakommanden. Hur plågsamt det än kan 

vara att dra ut sina svagheter i ljuset tror jag att det i förlängningen gör mig till en bättre 

pedagog. Att medvetandegöra det jag har tagit för givet öppnar upp för möjligheten till 

reflektion och dialog.  

     Min ambition har aldrig varit att försöka svara på vad kritiskt tänkande är. Snarare har 

resonerandet kring begreppet varit ett sätt att uppmärksamma hur komplexa de termer vi 
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använder kan vara – och mer komplexa ju mer vi skrapar på ytan. Däremot förespråkar jag en 

fördjupad diskussion i förskolan där vi samtalar om värderingar och begrepp. Inte minst 

läroplanens allmänna formuleringar tjänar på att belysas i samtal.  

     Jag vill avsluta uppsatsen med att fråga det jag har undrat genom hela skrivprocessen: kan 

jag tänka kritiskt? Ett svar på frågan är att det är närapå omöjligt att veta vad som är mina 

egna tankar och vad som bara är ett resultat av min egen socialisation. Vi människor tänker 

det som vi har lärt oss att tänka. Ett annat svar är: jag vet inte. Men jag tänker alltid fortsätta 

att försöka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Referenser 
 

Alsterdal, Lotte (2014). ”Essäskrivandet som utforskning”. I: Burman, Anders (red.) Konst 

och lärande. Essäer om estetiska lärprocesser. Stockholm: Södertörns högskola 

 

Arendt, Hannah ([1954] 2004a). ”Kris i uppfostran”. I: Mellan det förflutna och framtiden. 

Åtta övningar i politiskt tänkande. Göteborg: Daidalos AB 

 

Arendt, Hannah ([1954] 2004b). ”Vad är frihet?”. I: Mellan det förflutna och framtiden. Åtta 

övningar i politiskt tänkande. Göteborg: Daidalos AB 

 

Berlin, Isaiah ([1958] 2011). ”Två frihetsbegrepp”. I: Essäer om frihet. Stockholm: Timbro 

 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Hammarén, Maria (2010). Skriva – en metod för reflektion. Stockholm: Santérus förlag 

 

Hjertström Lappalainen, Jonna & Schwarz, Eva (2011). ”Tänkandets gryning”. I: Burman, 

Anders (red.) Våga veta. Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. 

Stockholm: Södertörns högskola 

 

Kant, Immanuel ([1784] 1992). ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” I: Östling, Brutus (red.) 

Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren. Stockholm: Brutus 

Östlings bokförlag Symposion 

 

Kant, Immanuel ([1803] 2008). Om pedagogik. Göteborg: Daidalos 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. (2010). Stockholm: Skolverket 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


32 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2016. (2016). Stockholm: Skolverket 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: 

Skolverket 


