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Abstract 
 

Title: From the desert of sorrow to the oasis of joy.  The efforts of a childminder to provide 

security to a child who has difficulty being separated from his parents 

Author: Marjatta Säflund 

Mentor: Carl Cederberg 

Term: Autumn 2015 

 

The purpose of this essay is to examine how I as a childminder was affected in my profession 

by a child whose long introduction did not lead to a desired result from the start. What was 

needed in order to get a child to thrive and feel secure at my practice? Would I be able to give 

sufficient emotional care to all the children when one child was demanding such a huge amount 

of attention and tenderness? The essay begins with a story from my family day care practice. 

When I reflected over the events in it, it awakened my issues. Through this writing, I want to 

come to a deeper understanding of what seemed to be working for the new child. As a result of 

this writing process, I have reached the conclusion that the introduction finally succeeded. It 

did so because of ethical decisions that I made and because I put an extended moral 

responsibility in my working role. The change in our relationship where I succeeded to meet 

Elton more empathically, made it easier for me to test and find new ways to deal with his 

sorrow. Theories that I use relate to the knowledge about the importance of attachment in the 

kinder garden, Vygotskijs’s thoughts about the play, the Aristotele’s forms of knowledge and 

their importance for my development as an educator. I also treat the importance of the 

knowledge of emotions in interhuman activity, aided by the philosopher Fredrik Svenaeus. I 

support my thought constructions on theories that I quote. The quotations give more weight to 

my results, but they also help me to critically analyse my way of handling the dilemma that was 

generated. The process of writing this essay has given me new knowledge, obtained through 

reflection, and I feel that I am better equipped for the future. I also feel more ready as a 

professional to encounter sensitive children in my practice. 

Keywords: Introduction, attachment, language, play, play environment, relationships, 

empathy, practical knowledge, phronesis, 
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här essän är att undersöka hur jag som dagbarnvårdare påverkades i min 

yrkesroll av att ett barns långa inskolning i början inte ledde till ett önskat resultat. Vad 

behövdes för att få barnet att trivas och känna trygghet i min verksamhet? Kan jag räcka till 

emotionellt för alla barn i min verksamhet när ett av barnen kräver särskilt mycket 

uppmärksamhet och ömhet? Essän börjar med en berättelse från mitt familjedaghem. När jag 

reflekterade över händelserna i den så väcktes mina frågeställningar. Jag vill genom skrivandet 

komma till en djupare förståelse av det som visade sig fungera för det nya barnet. Till följd av 

den här skrivprocessen har jag kommit fram till att inskolningen till slut lyckades, på grund av 

etiska ställningstaganden från min sida, samt ett utökat moraliskt ansvar i min yrkesroll. 

Förändringen att möta barnet i fråga än mer empatiskt gjorde det lättare för mig att pröva och 

finna olika sätt att hantera hans sorg. Teorier jag använder mig av rör anknytningens betydelse 

på förskolan, Vygotskijs tankar om leken, Aristoteles kunskapsformer och deras betydelse för 

min utveckling som pedagog. Jag behandlar även vikten av känslornas kunskap i 

mellanmänskligt arbete med hjälp av filosofen Fredrik Svenaeus. Jag stödjer mitt tänkande mot 

teorier för att ge tyngd åt mina resultat men också för att bedriva ett kritiskt granskande av mitt 

sätt att hantera det dilemma som uppstod. Att skriva uppsatsen har gett mig ny kunskap genom 

att göra reflektioner och jag känner mig bättre rustad i framtiden för att mer professionellt möta 

flera känsliga barn i min verksamhet. 

Nyckelord: Inskolning, anknytning, språk, lek, miljö, relationer, empati, praktisk kunskap, 

fronesis, reflektion   



4 
 

Innehållsförteckning 

 
 

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

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

Innehållsförteckning ................................................................................................................................... 4 

Berättelse:................................................................................................................................................... 5 

Eltons invänjning ......................................................................................................................................................................... 5 

Syfte .......................................................................................................................................................... 10 

Frågeställningar: ....................................................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................................... 11 

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

Reflektion & teori ..................................................................................................................................... 13 

På vilket sätt kan dagbarnvårdaren använda sig av sina känslor för att bli en mer empatisk pedagog? ........................... 13 

Känslornas roll ......................................................................................................................................... 13 

Vikten av acceptans ................................................................................................................................... 14 

Ett etiskt perspektiv ................................................................................................................................... 15 

Ett empatiskt förhållningssätt ....................................................................................................................... 15 

Hur kan pedagogen skapa trygghet för ett barn som längtar efter föräldrarna? ................................................................ 16 

Vilken betydelse har språket, miljön, aktiviteterna och sociala relationer på familjedaghemmet för det nya barnets 

trivsel? ...................................................................................................................................................................................... 17 

1.Pedagogens relation med Elton .................................................................................................................. 21 

Inskolningens betydelse .............................................................................................................................. 21 

2.Trygg i miljön och med aktiviteterna ............................................................................................................. 22 

3.På vilket sätt kan relationen med de andra barnen hjälpa barnet att inkluderas i verksamheten? ..................................... 23 

Den viktiga leken ...................................................................................................................................... 25 

4.Språkets betydelse .................................................................................................................................. 26 

Kan jag genom kunskap och reflektion utvecklas till en mer kompetent och klok pedagog? ............................................. 26 

Aristoteles kunskapsformer ......................................................................................................................... 27 

Den reflekterande praktikern ....................................................................................................................... 29 

Mina slutord ............................................................................................................................................. 31 

Litteraturförteckning: .......................................................................................................................... 33-34 

 

  



5 
 

Berättelse: 
 

Eltons invänjning 

 

Jag har sovit oroligt och vaknar med magont. Det onda känns som en grå garnhärva som har 

sugit upp all energi redan innan jag har gått upp. De sista sex veckorna har inte varit någon dans 

på rosor. Tvärtom har det varit en kamp för att få dagen flyta på och hinna räcka till för alla 

barnen på mitt familjedaghem som jag driver ensam. Trött gör jag mina morgonsysslor på 

jobbet och har en svans av två tjänstvilliga barn som hjälper till småpratandes om allt mellan 

himmel och jord. Vi vädrar och tar fram material till skapandet efter samlingen. Det skulle 

kunna vara en trevlig stund om inte ängslan för hur det ska gå senare under dagen gnagde i mig 

som en elak råtta med vassa tänder. Helst skulle jag vilja sätta upp en lapp på ytterdörren; stängt 

på grund av pedagogens tvivel på sin förmåga. 

      Den trogna svansen möter tillsammans med mig flera barn i hallen och önskar dem 

välkomna in. Det blir glada möten med vänner vars föräldrar vinkande önskar oss alla en trevlig 

dag. ”Tack detsamma!”, ropar vi vänligt till dem. Kompisarna sätter igång den gemensamma 

leken. Roller delas ut och leksaker plockas fram. En ny dag gryr hos oss.  

      Plötsligt förbyts lugnet av att vi hör någon tjuta häftigt i hallen. Vi möter upp Elton, 1,5 år 

och hans pappa. Den lille pojken gråter förtvivlat, vill inte sitta på bänken och vänta tills 

föräldern har klätt av sig sin jacka. Gråten har en gäll, genomträngande ton. Det är ett 

hjärtskärande vrål. Flera av barnen håller för öronen. Ljudet ekar runt i tamburen och de höga 

tonerna studsar runt i det lilla utrymmet. Elton vill inte komma in i huset. Han pekar mot 

ytterdörren och skriker. Pappan tröstar och förklarar att de ska vara ”på dagis” idag och att han 

ska stanna kvar en stund. Det är svårt att göra sig hörd men jag ler, säger god morgon och 

välkommen”, precis som jag brukar. Pappan och barnet sätter sig på en stol i lekrummet. Elton 

lugnar sig men håller hårt i förälderns finger, trycker sig djupt in i famnen. Vi ser ett par stora, 

ledset spanande ögon som nyfiket iakttar oss. Pojken observerar allt noggrant från sin vaktpost 

och kramar sin leksaksapa.   

     Nu är det dags för samling och fruktstund. Pappan reser sig för att komma till oss men Elton 

brister i gråt. En liten flicka börjar snyfta och den nya killens högljudda beklagan påverkar även 

resten av gruppen. Ska vi sjunga nu? Hörs vi? Hur passar barnsångerna ihop med detta alarm? 

Jag tar det gråtande dagbarnet i famnen; hyssjar det samt förklarar att det är ingen fara, lille 

Elton är ledsen för han är ovan att vara hos oss. Även den ovane pojken lyssnar och lugnar sig 

i pappans knä på golvet. Barnet i mitt knä tystnar likaså och vi kan börja med samlingen. 
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Jag känner hur svetten rinner på min rygg. Tusen tankar viner runt i huvudet samtidigt som jag 

undrar hur det ska fungera med alla vardagsrutiner när ett barn gråter och behöver bli buren. 

Elton väger inte många kilon men han ockuperar mina armar, min uppmärksamhet, min hörsel, 

min själ. Hans gråt dränerar glädje och energi i verksamheten. Tänk om jag bara kunde öppna 

dörren och försvinna bort. Öronen är redan bortdomnade. Huvudet bankar och magen värker. 

Jag vill utbrista: det här kommer inte att fungera! Det kan inte vara bra för något barn att utsättas 

för det här. Elton är så ledsen och rädd. Är han mogen att börja på den pedagogiska omsorgen 

som erbjuds honom? Det vet jag inte men det här är mitt uppdrag och jag är en erfaren 

barnskötare. Pappan känner sig pressad att börja arbeta. Invänjningen har pågått sex veckor och 

föräldrarna tror att det är bra för sonen att börja hos en dagmamma. Är det bara sex veckor vill 

jag fråga. Det känns som sex år. Allt är huller om buller i min verksamhet. Hjälp! Hur ska det 

här gå? 

     Nu säger pappan vänligt till Elton att han måste gå till arbetet. Föräldern pussar ömt på 

barnet och lovar att hämta honom lite senare. Elton protesterar skrikande, klättrar på föräldern 

och tycks vilja försvinna in i skjortkragen som en slingrande orm. Pappan lösgör sig från 

strypgreppet och räcker den sprattlande varelsen till mig. Jag tar emot honom och de små 

armarna är tvungna att släppa fadern. Nu hör jag mig själv lova pojken: Det kommer att ordna 

sig. Vi ska ha en rolig dag, kompisarna vill gärna leka med dig och sedan kommer pappa 

tillbaka. Är det sant? Blir hans dag bra? Kan jag hålla det löftet? 

     Elton verkar inte tro på mig alls utan strider vilt för att komma loss och jag är tvungen att 

släppa honom. Han spurtar till hallen som en sprinter och bankar på ytterdörren med sina små 

händer ropandes förtvivlat: ”Pappa!” Jag går efter och tar honom i famnen. Barnet kämpar emot 

med överraskande krafter och jag sätter mig ner för att inte tappa honom eller hålla honom mot 

hans vilja. Mitt hjärta fylls av empati för den lille ”fightern”. Spontant börjar jag nynna, gunga 

honom och hålla honom i en varm kram. Långsamt slappnar hans kropp av och han sätter sig 

upp. Han gallskriker inte längre men tårarna forsar fortfarande. Även mina ögon tåras av 

medkänsla. 

     Så småningom slutar han gråta, vill inte längre brottas med mig utan sitter i knäet snyftandes 

och hulkande. Den späda bröstkorgen tycks vara på väg att spricka av förtvivlan och sorg. Han 

upprepar ordet pappa hela tiden. ”Han kommer sedan”, lovar jag pojken. ”Pappa tänker på dig 

också. Han skyndar sig så fort han kan och sedan går ni hem.”, tröstar jag. Elton deltar inte i 

det sociala samspelet med kompisarna. Han brister i gråt så fort jag måste ställa honom på 

golvet för att göra någonting. Jag erbjuder honom att hålla mig i handen och följa med men han 

vill bara vara i famnen. 
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     Elton tar allt utrymme i anspråk och hans sorg förmörkar våra dagar. Alla påverkas av 

situationen. Vissa stunder går det inte att följa planeringen för gruppverksamheten och jag 

måste improvisera tills barnet i famnen har lugnat sig. Tröstande samtalar jag med pojken: ”Du 

längtar efter pappa. Han är bäst men vi kan också ta hand om Elton. Snart ska vi gå ut och sedan 

ska vi äta god mat, vila en stund och efter mellanmålet kommer pappa och hämtar sin fina kille.”  

Orden lugnar honom. Korta stunder är han fri från gråt men sedan börjar det igen. Ofta kan jag 

höra ilska i gråten när jag inte kan ha honom i famnen då jag har fyra övriga barn som jag ensam 

tar hand om. 

     Alla övergångar från det som händer just nu till någonting annat är svåra för Elton. Han blir 

ledsen när andra föräldrar går eller när vi byter aktivitet. Bristen på trygghet hindrar barnet från 

att ha det bra: äta, vila, leka och till och med att utvecklas. Pedagogen i mig vill skapa trygghet, 

slussa in Elton i gruppgemenskapen och uppmuntra honom till kommunikation med de andra 

barnen, men pojken brister oftast i gråt och vill bli buren och trycka det lilla ansiktet mot min 

hals. Rösten är det enda stora hos den lille krabaten. Som dagmamma vill jag finnas där för 

honom men jag har hela barngruppen att ta hand om. Jag oroar mig för honom men också för 

min verksamhet. Flera av föräldrarna har visat sig vara oroliga för sina barn som berättar hemma 

hur jobbigt det är när Elton gråter så mycket. 

     Någonstans har jag läst att barnens sorg är randig på det sättet att de kan glömma bort det 

tråkiga när de leker eller spännande saker fångar deras intresse. Eltons sorg har dock inga 

ränder. Den är som en mörk, blöt filt som täcker alla glada färger från att synas. Pojken tycks 

sitta fast under det svarta utan att hitta ut till oss andra. Vi väntar men han är inte där än. Han 

kryper ihop till en igelkottboll och stannar kvar i de mörka nyanserna.  

     Mitt hjärta känner för honom men hur kan jag hjälpa honom på det bästa sättet? Min 

pedagogiska uppgift är att ta hand om alla barnen i gruppen. Det är inte rätt mot de andra barnen 

att ett enda barn ockuperar dagbarnvårdaren. Vissa stunder griper irritationen tag i mig och jag 

känner ilska när Elton bara gråter. Pojken är 1,5 år och jag är en vuxen, professionell pedagog 

– ansvaret för omsorgens kvalité är mitt. Mitt familjedaghem profilerar sig med att erbjuda 

barnen en stimulerande verksamhet, trygghet i en mindre grupp i en hemmiljö och god tillsyn 

men just nu undrar jag om det stämmer. 

      Det är inte etiskt försvarbart att låta det jag känner gå ut över barnen. Pedagogens arbete är 

krävande, svårt, härligt och givande men just nu mestadels fyllt med svåra utmaningar. När får 

jag tag på det andra; den härliga och givande delen? Snälla Elton, börja trivas och sluta sörja 

efter dina föräldrar! Finns det någon mirakelmedicin som kan hjälpa honom? Vad kan jag göra? 
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Min röst låter som en rosslig grammofonskiva som upprepar samma meningar dagarna i ända: 

”Pappa kommer snart, jag vet att du längtar efter honom, var är han? Ja, på jobbet.”, upprepar 

jag ömsint när han svarar: ”Obbet”. ”Sedan skyndar han sig för att hämta sin fina kille, eller 

hur?”, undrar jag. Elton nickar ivrigt. Jag fortsätter: ”Vi tar hand om dig. Kompisarna vill leka 

med dig. Snart är det lunch. Allt kommer att bli bra. Det blir en rolig dag ska du se.” En liten 

stund har vi en dialog och det känns fantastiskt, underbara unge, tänker jag - lycklig över att ha 

hittat en smal, hemlig stig till hans hjärta: Vi kan diskutera saker på hans nivå och det hjälper 

pojken att sätta ord på sin längtan. Med miner, handrörelser och enkla ord öppnas en möjlighet 

för Elton att kommunicera det som känns svårt. Han blir hörd, sedd och bekräftad av mig. Vi 

har gjort framsteg! 

     Mat är inte heller någonting som Elton tycker är nödvändigt utan det godaste är att gosa sig 

hos mamman och få en slurk mjölk.  Första dagarna var allt så fantastiskt roligt. Sedan insåg 

han att denna svekfulla träning skulle mynna ut i att de mest älskade skulle lämna honom 

övergiven kvar på det här stället. Det var då dessa gråtkonserter startade. 

     Rutinerna skapar struktur i vardagen. Elton känner till dem. Samlingen är hans favorit och 

han sitter hos mig, sjunger och äter lite frukt. Han tar också gärna emot sin mugg och haklapp 

när vi dukar fram till lunchen. Idag sitter han i sin egen stol bredvid mig och smakar på maten. 

Han tar sin älskade apa och napp när det är vila. Ute vill han sitta i sin egen, trygga vagn men 

tittar nyfiket på de andra som leker. 

     Dagbarnsgruppen med mig vistas i sorgens öken det mesta av dagen. Vår kamelkaravan 

slingrar sig sakta fram, törstiga på lugn och ro, i en storm av gråt och skrik. Ledsamhetens sand 

tränger sig in i varje veck av våra hjärtan. Turligt nog har vi hittat små oaser av glädje i sånger 

som Elton älskar. När Imse vimse spindel ekar på resan lyser han upp och gör rörelserna med 

sina små fingrar. De andra resenärerna har lärt sig detta och sätter spontant igång med sången 

när det blir för tufft. Allt oftare lyckas det och det ger oss hopp om framtiden. Vi svetsas 

samman av våra umbäranden. Vi kommer att få det bra tillsammans en dag. En kompis klapp 

på Eltons kind möts första gången av ett leende och båda ser mycket nöjda ut. Barnet som 

smekte kinden ser leende på mig. Jag ler tillbaka och ett härligt solsken omger oss alla varmt 

och uppmuntrande. 

     Oaserna kan även bestå av små sagostunder. Böcker intresserar Elton och han lyssnar 

gärna och pekar på bilderna. Vi läser många böcker just nu. Varje dag sitter jag i hemvrån och 

leker med pojken. ”Nu skulle det vara jättegott med lite fika, Elton. Kan du koka kaffe till 

mig?” När jag är med så vågar han ta fram en kopp och låtsaskoka på spisen, sedan ger han 

koppen till mig. Jag tackar, sörplar och berömmer drycken. ”Vilket gott kaffe du har kokat, 
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mums!” Anna kommer till oss och jag frågar Elton om han kan ”fixa” kaffe även till henne 

och det gör han. Jag har lyckats öppna en grind till lekens värld på glänt: Elton tar små steg 

mot att möta kompisarna i ett samspel. 
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Syfte  
 

Dilemmat som jag undersöker handlar om ett barns utdragna inskolning och vad som händer 

med pedagogen som känner sig otillräcklig i sin profession. Syftet med min undersökning är 

att utforska vad som händer på familjedaghemmet när Elton börjar som dagbarn hos mig. Jag 

funderar över hur jag som driver min verksamhet kan erbjuda alla barnen god omsorg och 

intressant lärandemiljö? Det nya barnet är ledset och rädd. Allt blir huller om buller. Som 

pedagog känner jag mig hjälplös och mindre kompetent. De andra barnen blir oroliga och 

påverkas av Eltons gråtande. Vad kan pedagogen erbjuda ett barn som söker anknytning? Hur 

kan samarbetet med föräldrarna hjälpa ett barn att finna läraren pålitlig? Vilka relationer har 

betydelse för att skapa trivsel och vi-känsla så barnet inkluderas i den sociala gemenskapen och 

vågar bekanta sig med sin nya miljö inne och ute på gården. Vidare vill jag reflektera över hur 

språket öppnar möjligheter för kommunikation för att uttrycka sina behov och känslor. Min 

berättelse visar att leken också är viktig för barnen och öppnar vägen till samhörighet. Som 

pedagog vill jag stödja barnens empatiutveckling. Hur kan miljön och aktiviteterna i 

verksamheten skapa inkludering för det nya barnet är också någonting jag har funderat över. 

Jag skriver om hur utmaningar i yrket genom min reflektion kan utveckla mig till en mer 

empatisk och etisk förskollärare. Vidare har jag även undersökt känslornas betydelse för att bli 

en mer medmänsklig och kunnig yrkesutövare. Målet är att fortsätta växa i min profession till 

en förskollärare med kunskap, klokhet och passion för mitt viktiga och värdefulla pedagogiska 

arbete med barn. 

 

Frågeställningar: 
 

- På vilket sätt kan dagbarnvårdaren använda sig av sina känslor för att bli en mer 

empatisk pedagog? 

- Hur kan pedagogen skapa trygghet för ett barn som längtar efter föräldrarna?  

- Vilken betydelse har språket, miljön, aktiviteterna och sociala relationer på 

familjedaghemmet för det nya barnets trivsel? 

- Kan jag genom kunskap och reflektion utvecklas till en mer kompetent och klok 

pedagog? 
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Metod 
 

Jag har valt att utforska mina frågeställningar genom att skriva en erfarenhetsbaserad, 

vetenskaplig essä som examensarbete. Genom skrivandet vill jag komma fram till slutsatser 

och reflektioner över kunskapen och kompetensen som tycktes passivt gå i ide när situationen 

blev svårbesegrad både för dagbarnvårdaren och barnen. Uppsatsen utgår från mina egna 

erfarenheter på mitt familjedaghem och refererar mina återspeglingar till litteraturen, 

forskningen och några teorier som anknytningsteorin, Vygotskijs tankar om leken och 

Aristoteles kunskapsformer. 

     I min inre dialog har jag samtalat med mig själv om problematiken i det som hände med 

personerna i berättelsen utifrån min livserfarenhet, känslor och empati för att sedan stiga ur det 

subjektiva och inta olika perspektiv så objektivt som möjligt. Målet har inte varit 

problemlösning utan tolkning av dilemmat och att i reflektionerna visa vilka insikter jag har 

kommit fram till. 

     Språket jag använder innehåller en del liknelser då berättelser och känslor ofta kommer till 

mig som bilder och färger - textens kamelkaravan i öknen är förstås en metafor. Jag ville med 

hjälp av den beskriva sorgen vi upplevde och kanske kan bilden av karavanen få läsaren att 

uppleva den maktlösheten jag och de andra barnen upplevde när Elton grät och skrek på 

dagarna. Jag använder ordet dagmamma, en vardagligare term av dagbarnvårdaren. När jag 

började arbeta inom barnomsorgen så var det så vi kallades och jag känner mig bekant med 

begreppet. Relationerna är nära i min verksamhet och barnen är som syskon på dagtid med 

varandra och jag tar moderligt hand om dagbarnen när deras föräldrar arbetar. Vidare kallas 

familjedaghemmen nu ofta pedagogisk omsorg men för mig som yrkeskunnig pedagog låter det 

som vi bara skulle ge barnen omsorg utan samma möjligheter till lärande som på förskolan. 

Därmed föredrar jag benämningen familjedaghem. Det är en hemmiljö där barnen ges möjlighet 

att utveckla kunskaper inför skolstarten. I en mindre grupp ses alla som individer och får bli 

sedda, hörda och får tid att uttrycka sig och skapa relationer för livet. 

     Journalisten Jo Bech – Karlsen menar att skrivandet inte enbart är berättelser utan det är 

undersökningar vi utför genom att formulera våra tankar i skrift. Vi uttrycker saker vi inte visste 

vi kunde (Bech-Karlsen, 1998, s. 13). Jag förvånas av meningar jag läser i min text, ibland tycks 

reflektionerna vara återgivna av någon annan. Så nog utforskar jag i min essä och kommer fram 

till insikter genom mina återspeglingar. Enligt Bech-Karlsen flätar en essä samman berättelse 

och reflektion på ett öppet och sökande sätt. Essän är att vara på en upptäcktsresa (ibid. s. 45, 
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47). Jag älskar att resa men den här uppsatsexpeditionen var verkligen ingen enkel charter utan 

det krävdes otaliga timmars förberedelser för att komma fram. 

 

Etiska överväganden 
 

Alla namn utom mitt är fingerade. Elton är ett av de känsliga barnen som jag har mött under tre 

decennier som dagbarnvårdare. Personerna i berättelsen har jag anonymiserat genom att 

utelämna detaljer och specifika händelser för att barnen inte ska kunna identifieras. 
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Reflektion och teori 
 

Perioden för Eltons inskolning var påfrestande för mig som dagbarnvårdare. Ofta kändes det 

som arbetet var med mig dygnets alla timmar. Hade det varit möjligt att säga upp pojken på 

grund av att han krävde så mycket så hade jag säkerligen övervägt det. Nu erbjöd dilemmat 

istället en möjlighet att utvecklas till en mer empatisk pedagog.  Här kommer jag att reflektera 

över min berättelse och mina frågeställningar samt koppla resultaten till referat från teorier i 

litteraturen jag har läst inför essäskrivandet.  

 

På vilket sätt kan dagbarnvårdaren använda sig av sina känslor för att bli en mer 

empatisk pedagog? 

 

Berättelsen om Elton och hans långa invänjning påminner mig om hur svårhanterliga känslorna 

av otillräcklighet var när jag mötte det nya dagbarnet. Ett barns högljudda gråt påverkade 

gruppen negativt och vi regredierade. Vi blev noviser på nytt. Barnen var osäkra och ledsna 

som när de började hos mig. Jag kände mig som en yngre, mindre säker dagmamma. Känslan 

av att vara en mindre kompetent lärare var ingen upplyftande emotion. Barnen speglade Eltons 

ledsamhet och hade svårt att ta plats i gruppen tills situationen vände. Arbetsglädjen infann sig 

ganska så sällan under den här perioden. 

     Dygnet runt snurrade tankarna och hälsan påverkades negativt. På kvällarna var det svårt att 

återhämta sig från dagens stress med sömnproblem som följd. Påfrestningarna orsakade trötthet, 

huvudvärk, ont i magen, allmän känsla av ledsamhet och håglöshet. Arbetslivet åt sig in 

privatlivet och familjen fick ta mycket av den frustrationen jag kände. Situationen var mitt 

ansvarområde men jag ville hellre fly än illa fäkta. Ibland kände jag rent av panik. 

 

Känslornas roll 

 

Känslorna fick mig att tvivla på min förmåga att ta hand om Elton när han var så ledsen. Det 

jag kände dränerade mig på energi när jag reagerade på ett visst sätt. Samtidigt var det känslorna 

av empati och medkänsla som motiverade mig att fortsätta ta hand om pojken. Det fanns en 

önskan att klara av arbetet med Elton. Små steg mot ett samspel mellan oss två väckte varma 

emotioner hos mig och jag såg fram emot att få det nya dagbarnet att känna sig trygghet i min 

verksamhet. Filosofiprofessorn Fredrik Svenaeus skriver om känslornas roll för ett 
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mellanmänskligt arbete. Den praktiska kunskapen byggs av erfarenheterna av att vara en 

agerande individ i ett socialt samspel. Eftersom både kunskapens subjekt och objekt är personer 

med känslor så påverkar det sättet att utöva praktik. I mellanmänskliga yrken är det väsentligt 

att förstå hur den andra känner och tänker, samt att själv kunna kontrollera sina känslor 

(Svenaeus, 2009, s. 86-87).  

     I rollen som dagbarnvårdare var det angeläget att ta Eltons känslor av otrygghet och rädsla 

på allvar och se på honom genom empatiska glasögon. Den sociala kompetensen jag har 

förvärvat under min långa mellanmänskliga yrkespraktik kom till nytta här. Det var också 

viktigt att härbärgera mina känslor av irritation och ilska så dessa inte gick ut över barnen på 

familjedaghemmet. Elton kände det han kände för att han var ett litet och känsligt barn och min 

roll var att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om honom. Det var inte lätt för mig att acceptera den 

stora arbetsbördan som tyngde ner mina axlar. 

 

Vikten av acceptans 

 

Arbetssituationen krävde av mig att ta tag i det som inte fungerade väl och hitta styrka att sträva 

framåt. Ordspråket, bita i det sura äpplet var passande, då dagbarnvårdaryrket inte kändes 

berikande och arbetsbördan var betungande. Legitimerade psykologen och psykoterapeuten 

Anna Kåver menar att vi genom acceptans kan förlikas med verkligheten. Hon definierar 

acceptans på följande sätt: 

 

Med acceptans menas att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den 

yttre verkligheten utan att fly, undvika, förvränga eller döma den och att handla 

utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål 

(Kåver, 2005, s. 29). 

 

Kåver säger vidare att acceptans är en juridisk term som betyder att godta, utan att förändra 

någonting i ett kontrakt eller i en överenskommelse (ibid. s. 31). Här fanns det ett kontrakt 

också i mer bokstavlig och juridisk mening. Överenskommelsen som hade signerats mellan mig 

och familjen betydde att jag åtog mig att ta hand om det mest värdefulla de har i världen; deras 

barn. Kontraktet var även juridiskt giltigt då jag som dagbarnvårdare inte kan säga upp barn 

som har börjat hos mig. Vidare kontrakterades jag även av läroplanen som tydligt visar vad alla 

barn har rätt till: trygghet, god omsorg, glädje, samvaro och möjligheter till lärande på sin 

pedagogiska omsorg. Det krävdes fokusering på fungerande verksamhet istället för att låta 
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uppgivenhetskänslor gro i sinnet. Det var viktigt att ha uthållighet för att lyckas med 

inskolningen. Hur skulle jag kunna använda mig av det på etiskt sätt? 

 

Ett etiskt perspektiv 

 

Eltons inskolning tvingade mig att reflektera över mitt etiska ansvar. Relationerna mellan 

dagbarnvårdaren och barnen är nära då vi är en liten grupp och lär känna varandra väl. Barnen 

blir nästan som syskon på dagtid och jag kallas dagmamman av familjerna. Det är inte lämpligt 

att bli för familjär med familjerna då jag har en yrkesroll att värna om. Jag arbetar i mitt eget 

hus och vill bemöta familjerna välkommande men samtidigt är det viktigt för mig att dra en 

tydlig gräns mellan det som är mitt arbets- och privatliv. Det är inte alltid helt enkelt men 

nödvändigt för att jag ska kunna avsluta arbetsdagen och ”gå hem” från min roll som 

dagbarnvårdare. Teologen Jan-Olov Henriksen och filosofen Arne Johan Vetlesen menar att 

etik handlar om hur vi med etiska ögon kan möta verkligheten. Enligt dem kräver utvecklingen 

till en etisk yrkesutövare självkännedom. De påpekar vikten av balansen mellan närhet och 

distans. Närheten behövs för att vara engagerad och distansen för att se vad den andre upplever 

och ser. Kan vi förstå samspelet mellan dessa två motpoler så blir inte etiken godtycklig och vi 

kan göra klokare val på arbetet (Henriksen & Vetlesen, 2001, s.12, 15).  

     Som lärare upplever jag mig empatisk och tydlig men situationen med Elton utmanade mig 

och det krävdes behärskning för att inte låta irritationen eller ilskan sippra ut på dagarna. Dessa 

känslor forsade ut på kvällen mot familjen istället. I ett arbetslag hade jag kunnat ventilera mina 

känslor, dela på ansvaret och få stöd och avlastning men så ser det inte ut på mitt arbete. Enligt 

Läroplanen ska ett etiskt förhållningssätt prägla verksamheten (Lpfö 98/10, s. 4). Samtidigt 

ställs jag inför ett dilemma då det också står att förskolan ska erbjuda varje barn en rolig, trygg, 

lärorik verksamhet och omsorg där de får sina behov tillgodosedda (ibid. s. 5-6). Hur skulle jag 

räcka till alla då det nya barnet krävde så mycket av mig? Kunde jag använda mig av empatin 

som ett verktyg för att sköta mitt arbete som dagbarnvårdare etiskt? 

 

Ett empatiskt förhållningssätt 

 

Min empati väcktes av Eltons utsatthet när han var rädd, ledsen, full av längtan och helt 

beroende av min omsorg. När vi är empatiska noterar vi medmänniskans situation och behov 

(Henriksen & Vetlesen., 2001, s. 138). Elton var objektet för min omsorg och hans otrygghet 

fick mig att reflektera över min roll som en etisk yrkesutövare. Enligt Henriksen och Vetlesen 
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är en moralisk relation alltid en process mot förändring med både ett subjekt och ett objekt. 

Moraliskt subjekt är en givande, ansvarsfull person som kan möta det moraliska objektets, 

mottagarens behov och beroende på ett omsorgsfullt sätt (ibid s. 150). Moraliskt kände jag mig 

ansvarig för Elton och ville få honom att trivas i verksamheten. Han behövde stöd för att lära 

sig reglera sina känslor när han var på familjedaghemmet. 

 

Hur kan pedagogen skapa trygghet för ett barn som längtar efter föräldrarna? 
 

Separationen från föräldrarna väckte som jag tolkar situationen rädsla hos Elton. Det var svårt 

för honom att vara säker på att föräldern kommer tillbaka. Pedagogen blev en 

anknytningsperson som fanns där som stöd och tröst i den nya situationen. Psykologerna Malin 

Broberg och Anders Broberg samt pedagogikforskaren Birthe Hagström har skrivit om 

anknytningen i förskolan. De säger att de tidiga årens relationer med andra människor har en 

stor betydelse för barnets livslånga utveckling. Samtidigt menar de att när 1-2 åringar skolas in 

i förskolan så är anknytningen fortfarande en aktiv utvecklingsuppgift hos barnet. Pedagogens 

roll är viktig för småbarnens välmående (Broberg, Broberg & Hagström, 2014, s. 16-17). De 

menar att nära känslomässiga band och god omsorg skapar trygghet. Barn lär sig lita på att 

pedagogerna också kan erbjuda beskydd och tröst. De kan klara sig utan föräldrarna på 

förskolan. Tilliten till vuxenvärlden möjliggör utforskande av både lek och lärande (ibid. s. 22-

23).  

     Elton gav uttryck för ett stort behov av fysisk närhet. Ansvaret för att bygga en god relation 

låg hos mig som dagbarnvårdare. Läroplanen säger att personalen ska respektera föräldrarna 

och ta ansvar för att ett fungerande, förtroendefull relation skapas mellan pedagogerna och 

barnets familj (Lpfö 98/10, s.13). Min roll var att vara ett komplement till Eltons föräldrar. En 

lyckad inskolning är en krävande process. Föräldrarnas kunskap om barnets personlighet 

underlättar för pedagogen som vill lära känna och förstå det nya barnet. Målet är att barnet ska 

trivas och vara trygg i en verksamhet. Broberg m.fl. menar att det är bra om små barn har 

anknytningsrelation till minst en person på förskolan för att utvecklas optimalt. De säger också 

att desto yngre barnen är desto oftare aktiveras anknytningssystemet och då behöver det nya 

barnet ha tillgång till sin anknytningsperson. Människobarnet överlever och utvecklar senare 

en känsla av trygghet bara genom en beskyddande vuxens fysiska närhet (Broberg, Broberg & 

Hagström, 2014, s. 38-39). Författarna talar även om två aspekter av omsorgspersonens 

förmåga: 
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1. att vara en trygg bas för barnets utforskande och 

2. att utgöra en säker hamn, dit barnet kan återvända i händelse av upplevt hot eller 

fara    

 

Basens trygghet ger barnet mod att upptäcka sin närmiljö och den säkra hamnen välkomnar 

barnet när det behöver komma tillbaka till säkerheten (ibid. 44). Berättelsen visar att Elton 

kände trygghet när han kroppsligen var nära mig. Det ställde stora krav på mig som en 

ensamarbetande pedagog men det verkade vara en förutsättning för att han så småningom skulle 

våga släppa sin bas allt längre stunder, bekanta sig med världen utanför famnen och att hans 

anknytningsbehov skulle vara mindre aktiv. 

 

Vilken betydelse har språket, miljön, aktiviteterna och sociala relationer på 
familjedaghemmet för det nya barnets trivsel? 
 

Under åren i dagbarnvårdaryrket har jag mött många småbarn. De är unika individer redan från 

början med olika slags temperament. Familjerna och den sociala miljön kan skilja sig åt. Vissa 

barn har svårt att separera från sina föräldrar när de börjar på förskolan. Andra barn kan snabbt 

komma in i den nya gemenskapen och ha roligt hos dagmamman. Målet är och har alltid varit 

att erbjuda bra pedagogisk verksamhet och god omsorg till barnen som går på 

familjedaghemmet.  

     Arbetet som dagbarnvårdare kan vara utmanande på många olika sätt men för mig har 

kärleken till barn alltid skapat mening med yrket. Jag trivs i barnens sällskap och vill erbjuda 

dem det bästa jag förmår. Pedagogerna Camilla Carlberg, Ann Granberg och Helena Lindfors 

har tolkat läroplanen utifrån 1-3 åringarnas behov. De gör en lista på vad god kvalitet är för de 

minsta barnen på förskolan: 

 

1. att dagligen möta samma pedagoger och barn som det kan vara nära och knyta 

an till 

2. att ha tillgång till 2-3 pedagoger som ser barnet, som lyssnar, förstår och 

bemöter det 

3. att bli uppfattad, tolkad och besvarad utifrån sitt eget perspektiv 

4. att vistas i små grupper, högst 12 barn, så att de orkar vara tillsammans en hel 

dag 

5. att ha tillräckligt med yta för sitt stora rörelsebehov 
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6. att få röra sig fritt, men även ha vrår att dra sig undan till för att smälta intryck 

7. att få sjunga, dansa och ha roligt när livsglädjen spritter i kroppen 

8. att befinna sig i en lustfylld, spännande och genomtänkt miljö, anpassad för 

åldern 

9. att småbarns lärande sker parallellt hela tiden och överallt (Carlberg, 

Granberg & Lindfors, 2012, s.6).  

 

De flesta punkterna ovan beskriver det som jag eftersträvar att erbjuda barnen som jag möter. 

Punkterna två och fyra är inte relevanta för min verksamhet då jag arbetar ensam och tar hand 

om fem till sex barn i det egna hemmet. Dagligen ser jag hur fantastiska lärandeprocesser pågår 

bland barnen. Enligt min erfarenhet behöver småbarn kontinuitet, trygghet, givande aktiviteter, 

samspel med andra, språk, bra miljö och pedagoger som ser, hör och bekräftar dem. Ibland 

räcker det inte, som i Eltons fall. Vissa barns anknytningsbehov är mycket stort. Jag funderade 

på hur jag och föräldrarna skulle kunna samarbeta kring hans längtan och ledsamhet. Vissa 

områden har alltid varit viktiga i min pedagogik som exempelvis språket, trygghet och 

relationerna mellan oss som vistas på familjedaghemmet.   

     Jag gör min VFU- praktik på förskolan ”Verbala Stigar” i Stockholmsförorten Årsta som 

drivs av Tuula Torro och Camilla Lindgren och de har tillsammans med förskolepedagogen 

Anita Erixon och universitetslektorn och läsforskaren Bo Sundblad velat sätta ord på sin tysta 

kunskap samt skapat en observationsmodell som beskrivs i boken Barns väg till trygghet.  

De menar att människan föds med drivkraften att ingå i ett socialt samspel med andra 

människor. Vi har önskan att uttrycka det vi behöver, tänker och uppfattar. När vi aktivt 

samspelar med andra vill vi bli bekräftade och få uppmärksamhet (Erixon, Sundblad, Lindgren, 

& Torro, 2009, s. 112). 

 

Deras modell utgår från fyra olika områden för barns relationer:  

1. Relationen till pedagogerna 

2. Trygg i miljön 

3. Relationen till andra barn  

4. Benämna världen (Erixon, Sundblad, Lindgren & Torro, 2009, s. 17) 

 

1. Enligt dem är pedagogerna en förutsättning för att föräldrarna och barnen ska kunna bli 

trygga på förskolan, så att barnen kan stanna där när föräldrarna går iväg. I detta 

relationskapande har inskolningen en viktig roll. Pedagogerna har ett ansvar att skapa 
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en relation till alla barn och barnen har rätt att ha tillgång till engagerade pedagoger. 

Pedagogerna är grundtryggheten för barnen på förskolan (Erixon, Sundblad, Lindgren 

& Torro, 2009, s. 61-62). 

 

2. De menar att miljön har en stor inverkan på hur barnen trivs, har möjlighet att vara 

självständiga och utvecklas. Barnen utforskar sin miljö och när de blir trygga i den så 

kan de släppa sin pedagog för att ta sig an utmaningar självständigt (Erixon, Sundblad, 

Lindgren & Torro, 2009, s. 80). 

 

3. De skriver att kamraterna i gruppen och det sociala samspelet mellan barnen är en stor 

del av den pedagogiska omsorgens verksamhet. När barnen dras till varandra och leken 

tar fart, så skapas det förutsättningar för att våga ta kontakt och lära sig hur lekar 

utvecklas (Erixon, Sundblad, Lindgren & Torro, 2009, s. 91). 

 

4. Det fjärde området; benämna världen, beskriver enligt författarna språket ur ett 

Vygotskij perspektiv. Genom att barnet själv sätter ord på sina tankar och hör dem själv, 

skapas en förståelse om hur världen är sammansatt. Språket är verktyget som används 

inom alla fyra områdena för att skapa trygghet (Erixon, Sundblad, Lindgren & Torro, 

2009, s. 112-113). 

 

Då jag som dagbarnvårdare aktivt arbetar med relationer, trygghet, språket och empati har 

boken varit givande för mig. Den har givit mig begrepp och väckt tankar kring mitt arbete: höjt 

min kompetens som var ett av pedagogernas mål med boken (ibid.s.19). Här nedan kommer jag 

att visa hur jag använde mig av dessa fyra områden under Eltons invänjning. Jag numrerar 

områdena likadant som ovan. 

 

1. På familjedaghemmet var en fungerande relation mellan Elton och mig en förutsättning 

för att han skulle acceptera att han måste stanna hos mig istället för att få vara hemma. I 

min verksamhet arbetar bara jag och vi två behövde hitta fram till varandra. På en 

förskola finns det fler pedagoger att välja på och kanske hade Elton valt någon annan 

som sin bundsförvant om det hade varit möjligt. För att skapa trygghet bekräftade jag 

Eltons känslor, fanns i närheten och var hans trygga hamn, där han kunde tanka kraft och 

mod. Pojken lotsades in i lekens värld av mig med våra kafferep och jag bekräftade hans 

försök till självständighet med uppmuntrande ögonkontakt och ord. Inskolningsperioden 
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var en viktig fas i att grunda en relation både mellan mig och Elton samt mellan 

föräldrarna och mig.   

 

2. Sakta men säkert vågade Elton ta sig an utmaningarna i miljön både inne och ute. Ju mer 

han kunde och vågade desto mer ökade hans självkänsla och han blev tryggare i miljön.  

 

3. Kamraterna hjälpte till genom att inkludera honom i meningsfulla sammanhang. De tog 

kontakt med honom och tröstade när han behövde det som mest. Alla sjöng med i våra 

tröstande sånger. 

 

4. Genom språket, både med kroppsspråket och det verbala språket förmedlade Elton sin 

vilja, önskningar och behov. Jag fick anstränga mig för att fånga upp hans signaler och 

bemöta den förtvivlan som gjorde att han inte kände sig bekräftad. Då skapades det en 

kommunikationskanal mellan oss genom kroppskontakt, ögonkontakt och bekräftande 

meningar på att allt skulle bli bra. Samtalen gav Elton förutsättningar att förutse vad som 

skulle hända under dagen. Genom kontinuitet i mitt förhållningssätt lärde sig Elton att 

jag är en trygg person som inte överger honom i hans försök att komma hem. 

 

Arbetet med Elton hade gått så långsamt framåt att jag ibland hade tvivlat på att vi skulle nå en 

brytpunkt när pojken skulle bli en fungerande del av gruppen, känna sig delaktig, våga närma 

sig kamraterna, släppa mig, att leka, samspela verbalt, känna glädje och bli mer modig. Vi hade 

mycket att arbeta mot då han fortfarande ammades och jag inte hade möjlighet att ge honom 

tröst på samma sätt som mamman. Det ställdes krav på barnet att vara stor nog att gå hos 

dagmamman men samtidigt var han ett diande spädbarn. Vi kom överens om att Elton inte 

skulle ammas längre i min verksamhet när det var mamman som hämtade honom. Pojken 

protesterade vilt men redan efter några dagar hade han accepterat att det fick vänta tills de hade 

kommit hem. Efter en tid mötte Elton sin mamma på ett annat sätt, genom att hälsa och ge henne 

en kram istället för att gråtande rycka i hennes tröja så fort hon kom. Han välkomnade sin 

förälder på liknande sätt som de andra barnen gjorde när de hämtades av sina vårdnadshavare.     

      Här nedan vill jag på ett utförligare sätt svara på min undersökningsfråga: Vilken 

betydelse har språket, miljön, aktiviteterna och sociala relationer på familjedaghemmet för det 

nya barnets trivsel? Jag följer ordningen som skapades när jag beskrev observationsmodellen 

som boken Barns väg till tryggheten beskriver och som jag har refererat till. Rubrikerna nedan 

knyter an till bokens rubriker i kronologisk ordning på följande sätt: 
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1. Pedagogens relation med Elton, 2. Trygg i miljön och aktiviteterna, 3. På vilket sätt kan 

relationen med de andra barnen hjälpa barnet att inkluderas i verksamheten? 4. Språkets 

betydelse. 

                              

1. Pedagogens relation med Elton 
 

Då alla barn är olika, unika individer så är det viktigt för mig att lära känna just Elton och få 

veta så mycket som möjligt om honom. Genom att föräldrarna berättar om barnet får jag 

värdefull kunskap. Det hjälper mig att möta det enskilda barnet utifrån dess behov. Det kan vara 

allt från hur man bäst tröstar barnet till vilken mat deras barn tycker mest om. Ibland kan en 

god matbit vara vägen till barnets hjärta när allt annat känns ledsamt, eller som i Eltons fall 

bokläsning eller att sjunga Imse vimse spindel. Barn läser intuitivt av sina föräldrar som därför 

tydligt bör visa att de litar på pedagogen. Tvivlar de själva på hur det ska gå så kommer 

kroppsspråket, minerna och rösten avslöja dem vid separationen även om orden skulle säga 

annat.  

     Det är alltså viktigt att Eltons vårdnadshavare signalerar till honom: du kommer att ha det 

bra här. Föräldrarna kan bekräfta barnets känslor men sedan påpeka att dagmamman kommer 

att trösta det när de är på arbetet. Förmår de vuxna visa barnet det så väcker det tillit. Avskeden 

bör vara relativt korta och lugna.  Eltons mamma hade svårigheter att klara av att ta adjö och 

lämnade uppgiften till pappan. Jag rekommenderade dem att växla med lämnandet och 

hämtandet för att Elton skulle förstå att båda hans föräldrar tyckte att det var bra för honom att 

vara på mitt familjedaghem. De lyssnade på mig och det började fungera bättre.  

 

Inskolningens betydelse 

 

Förskoleläraren Marie Arnesson Eriksson menar att den allra första tiden av inskolningen är 

kommunikationen mellan hemmet och förskolan särskilt betydelsefull för att det ska fungera 

väl för båda parter och för att barnet ska få en bra start i verksamheten, som samtidigt ska 

fungera för de barn som redan är inskolade. Det krävs fantasi för att invänjningar ska lyckas. 

Lyhördhet och förhållningsätt är av betydelse speciellt i början av perioden. Kan vi vara flexibla 

så möter vi barnet individuellt då behoven kan se olika ut för olika barn (Eriksson, 2010, s. 59). 

Det krävdes verkligen mångsidighet för att bemöta Eltons krav på närhet och uppmärksamhet.        

     Eriksson skriver vidare hur olika föräldrars och barnens upplevelse av avsked kan se ut. Vi 

pedagoger bör underlätta för de vuxna att lämna över det gråtande barnet till oss.  Det kan bli 
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lättare om vi varje morgon tar emot barnet och vinkar av föräldrarna på samma sätt. Läraren 

kan ta fram inbjudande material som barnet har visat intresse av för att locka det in till 

verksamheten (Eriksson, 2010, s. 61-62). Hos mig vinkade Elton till sina föräldrar i ett fönster 

efter många kramar och pussar. Han grät mycket och högt. Ofta hade jag framme hans 

favoritböcker eller så kunde jag bjuda in honom med kaffekoppar på en plastbricka som han 

tyckte om att leka med. 

     Enligt min erfarenhet är det också av betydelse att föräldrarna medvetet övar på att lämna 

över sitt barn på ett sätt som gör det enklare för barnet att släppa sina föräldrar. Det är inte lätt 

men ett ansvar ligger hos dem för att visa barnet att de vuxna är säkra på att det kommer att 

ordna sig. 

     Elton och jag började skicka sms med bilder till föräldrarna på stunder när allt var bra för att 

visa dem att det fungerade bättre. Pojken tyckte om att se bilderna, tryckte gärna iväg 

meddelandet till sina föräldrar med sitt lilla pekfinger och sedan läste vi tillsammans svaret som 

föräldern skickade. Elton förstod att mamma och pappa är på arbetet och han kan ha kontakt 

med dem fast de inte är kvar hos dagmamman. Föräldrarna i sin tur såg att deras barn trivdes 

med sin nya tillvaro även om det var svårt att säga hej då på morgnarna. Långsamt blev det 

möjligt att ta flera bilder på Elton där han läste bok, lekte med någon, när han dansade, eller 

satt och åt lite i sin stol leende mot kameran. Vi upplevde fler och längre goda stunder då alla 

kom till tals och Elton inte var rädd eller grät. Fotona i kameran blev också en dokumentation 

över situationen och jag kunde se hur hans kroppsspråk blev mer avslappnat. Minerna och 

leendena visade förändringen som hade skett. Det var en pojke som allt oftare tittade på mig 

med glada ögon. Det gick allt bättre för Elton och därmed för hela gruppen. Jag kände mig åter 

som en professionell och kompetent pedagog som trivdes på arbetet. Pojken började undersöka 

sin nya miljö utan mig. 

 

2. Trygg i miljön och med aktiviteterna 

 

Elton hade svårt att släppa mig i början och utforska sin miljö på familjedaghemmet. Närheten 

till mig var en förutsättning för att han skulle våga koka kaffe i hemvrån eller sjunga i 

samlingen, lyssna på sagor osv. Läroplanen säger följande om miljön: 

 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 



23 
 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 

98/10, s. 9). 

 

På familjedaghemmet skiljer sig miljön från förskolans då jag som dagbarnvårdare tar emot 

barnen i mitt eget hem. Jag har under åren skapat rum i mitt hem med pedagogiskt material som 

leksaker, böcker, lekvrån samt utrymme för lek, vila och matsituationer. Jag anser att miljön är 

god och trygg för barnen. Vi har en gård som inbjuder till lek, parken och skogen är på tio 

minuters promenad från huset och jag upplever att våra dagar fylls av kreativitet, lek och trevlig 

samvaro. Erixon m.fl. menar att barn behöver vara trygga med pedagogerna för att våga 

utforska sin omgivning på förskolan. Arbetslaget ska erbjuda barnen en stimulerande och 

inspirerande lärande- och lekmiljö. Den sociala miljöns trygghet krävs också för att barnet ska 

våga bli bekant med sin dagliga miljö på förskolan (Erixon, Lindgren, Sundblad & Torro, 2009, 

s. 80).  

     Elton hade under sin långa inskolning i sin egen takt med stöd från mig och de andra barnen 

fått träna på att våga lämna den trygga basen i min famn till att börja erövra sin miljö i 

verksamheten. Han hade många rädslor som väckte oro hos honom och det behövdes många 

empatiska samtal mellan oss två då jag ville visa honom att han kunde lita på att jag och de 

andra barnen fanns där, stödde och skyddade honom. Det var inte farligt på familjedaghemmet. 

Även om ansvaret var mitt så var barnens roll som medforskare av närmiljön avgörande. En 

dag kunde jag be honom ta en kamrat i handen och gå och hämta en sak i lekvrån. Det var åter 

en brytpunkt till gemenskapen när han vågade ut till ett annat rum med en vän – utan mig. 

     Rutinerna på familjedaghemmet är viktiga för att skapa förutsägbarhet i vardagen. Elton 

accepterade sin stol vid matbordet, lärde sig sova på sin madrass med sin apa och visste var han 

kunde hitta sina ytterkläder och skor när vi skulle ut osv. Verksamhetens struktur hjälpte honom 

att förutse sin dag. Jag kunde till exempel berätta att det snart var samling med frukt, tid för 

lunch eller dags att vila. Det skapade trygghet för Elton i hans nya miljö. Samtidigt utvecklade 

det hans språk och han lärde sig nya ord. Pojken sökte kontakt med sina nya vänner. 

 

3. På vilket sätt kan relationen med de andra barnen hjälpa barnet att inkluderas i 

verksamheten? 
 

Scenen som jag beskrev i berättelsen där Elton får en klapp på kinden av ett barn var en viktig 

händelse då det var första gången ett annat barn tröstade honom. Det blev en positiv upplevelse 

för oss alla. Empatin som kamraten visade det ledsna barnet är någonting jag ofta ser i 
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barngruppen och jag brukar berömma barnen när de bemöter varandra på ett trevligt och 

hjälpsamt sätt. Som pedagog uppmuntrar jag barnen till att visa empati och vara generösa mot 

varandra. Själv strävar jag efter att vara en empatisk förebild som ser barnen med respekt och 

värme. Tillsammans med barnen vill jag skapa en miljö där det inte är tillåtet att kränka varandra 

men skulle vi råka göra det så ber vi om ursäkt och samtalar kring det som har hänt. Jag ser 

dagligen barnen visa medkänsla för varandra.  

     Barnen på mitt familjedaghem är enligt min bedömning ofta empatiska och vissa av dem är 

väldigt intresserade av kamraternas välbefinnande. Det finns barn i gruppen som alltid hinner 

först när det ska tröstas någon som har ramlat eller längtar efter föräldrarna. Journalisten Dan 

Höjer skriver om hur viktigt det är med både empatisk förmåga och social kompetens för att vi 

ska skapa vänskapsrelationer, lyckas i skolan, skaffa ett arbete och mycket mer. Han menar att 

empatin är medfödd men att vi föds med olika mycket talang för att visa det. Enligt honom så 

kan alla barn genom rätt bemötande från vuxenvärlden få förutsättningar att ”fylla på sitt 

empatiska förråd” (Höjer, 2007, s. 7).  Han menar att barnen lär sig mest av hur vi vuxna som 

förebilder beter oss mot varandra i vardagssituationer. Vi kan inte uppfostra till empati, men vi 

kan visa med vårt exempel hur det är att vara empatisk (ibid. s. 59). 

     Empatin gör oss mänskliga, enligt barnpsykologen Margareta Öhman och hon menar att vi 

kan använda den som handlingskraft för att göra något för att hjälpa andra. Vi kan leva oss in i 

den andres situation. Vi motiveras att agera empatiskt om vi får positiv respons från 

omgivningen. Hon menar också att förmågan till medkännande är medfödd och redan nyfödda 

barn söker aktivt kontakt och vill ingå i samspel, först med mamman/vårdaren och senare med 

flera människor (Öhman, 1998, s. 29). 

     De av föräldrarna som oroade sig för sina barn och Eltons gråtande blev lugnare när jag 

bekräftade att det just nu var rätt svårt men att det skulle bli bättre. Det gick framåt och jag 

klarade av situationen. Vidare menade jag att deras barns empatiutveckling skulle få en skjuts 

framåt när de dagligen visade att de brydde sig om sin nya kompis. Genom att berätta historier 

för barnen från deras egna inskolningar om hur vissa av dem hade varit ledsna, andra arga, 

medan några utan protest vinkat av föräldrarna och börjat leka med sina nya vänner påminde 

jag både barnen, föräldrarna och mig själv om att det här var en övergångsperiod som snart 

skulle vända. Det hade gått bra för dem när de hade börjat hos dagmamman och det skulle även 

gå bra för Elton med tiden. Min uppgift var nu att locka Elton till att våga leka med de andra 

barnen i verksamheten. 
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Den viktiga leken 

 

Barngruppen är, enligt mig, en viktig resurs när ett nytt barn börjar hos oss. Erixon m.fl. menar 

att vi föds till att vilja samspela och samverka med varandra. Lek är en viktig del av den sociala 

träningen barn deltar i på förskolan. Leken är en komplicerad process och de yngre barnen 

behöver andra, mer kunniga barn som kan visa vägen in i det sociala sammanhanget genom att 

vara förebilder för de yngre. De poängterar pedagogens roll som ett stöd och en aktiv deltagare 

i leken för att erbjuda barngruppen verktyg för en fungerande lek som är inkluderande och utgår 

från barnets mognadsnivå (Erixon, Lindgren, Sundblad & Torro, 2009, s. 91).  

     Elton fick hjälp av mig att komma in i leken då jag genom kaffestunder inbjöd honom att 

leka med mig och det väckte de andra barnens intresse för att delta i vårt samspel. Första gången 

som Elton kokade kaffe till en vän så lekte han faktiskt med henne. Jag hade öppnat dörren till 

lekens värld genom att själv delta i leken och få honom kliva över tröskeln och våga bjuda in 

ett annat barn till kafferepet. Genom att uppmana Elton att bjuda in en kompis visade jag 

samtidigt den nya gästen att det går att leka med Elton. Jag ville visa att han är värdefull som 

en lekkamrat och hans status som vän ökade. 

     Psykologerna Philip Hwang och Björn Nilsson skriver att lek är en social process enligt den 

ryske pedagogen Lev Vygotskij. Barnen tränar i leken tillämpningen av regler, 

verklighetsuppfattning och sociala roller samt får möjlighet att pröva färdigheter och tankar. 

Han menar att leken är en proximal utvecklingszon där de äldre kamraterna visar barnet till en 

utveckling som det inte utan exempel och stöd skulle ha varit mogen att nå. Det fungerar som 

en stege till en högre nivå i lekutvecklingen (Hwang & Nilsson, 1995, s. 222).  

     Genom att tillsammans med en vuxen samspela med ett annat barn kom Elton in i ett 

sammanhang. Det blev en ny brytpunkt och Elton blev deltagare i den sociala gemenskapen. 

Det utvecklades en varm vänskapsrelation mellan dessa två kaffedrickande barn. Då Anna var 

tre år så kunde hon bjuda in den yngre pojken i många nya lärandesituationer som gjorde honom 

gott; han blev säkrare och tryggare på familjedaghemmet. Eltons självförtroende växte och han 

vågade utforska sin miljö mer och mer. Han började fånga leksignaler från de andra barnen och 

fick uppleva gemenskap som stärkte hans känsla av att vara en del av gruppen. Hans 

språkutveckling hade tagit fart och han kunde uttrycka sig verbalt.  
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4. Språkets betydelse  
 

Barnen kommunicerar ständigt med varandra i min verksamhet. Små barn använder gester, ljud, 

kroppsspråk och miner för att göra sig förstådda. Språket har en central roll på 

familjedaghemmet och jag uppmuntrar barnen att uttrycka sig verbalt. Vi diskuterar mycket 

och löser konflikter genom samtal. Vi sjunger, läser, rimmar och gör ljud för att bekanta oss 

med språket. Det språkas om allt mellan himmel och jord. 

     För att kunna utveckla sitt samspel med andra behöver barnen ett språk. Språket bygger 

broar till gemenskapen med andra. Som pedagog arbetar jag medvetet med att stötta barnens 

begreppsbildning och öka deras ordförråd genom att själv använda även komplicerade ord som 

jag förklarar för dem. Pedagogikforskarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson 

menar att barn tillsammans med varandra kan uttrycka sina känslor och tankar. De anstränger 

sig för att tala så att andra kan förstå dem och de vill själva uppfatta det andra säger till dem. 

Läraren har en viktig roll som en tolk för att hjälpa barnen att benämna och begripa sin 

omgivning (Johansson & Pramling, 2003, s. 141). Eltons språkutveckling tog fart när han 

började på familjedaghemmet. Hans tal var välutvecklat för ett så ungt barn och hans ordförråd 

ökade varje dag. 

     Elton och jag byggde en samtalsbro mellan oss två i berättelsen. Han svarade på min fråga 

att pappa var på jobbet.  Språket är mitt pedagogiska verktyg att beskriva dagens strukturer och 

hjälpa barnen förutse det som ska hända. Elton hade svårt med alla övergångssituationer när 

något nytt skulle ske och genom att sätta ord på det som skulle hända så visade jag honom att 

det går att samtala om det som är ledsamt eller skrämmande, likväl det som är roligt och 

glädjande, exempelvis att mamma kommer snart och hämtar honom. Målet var att visa honom 

att känslor inte är farliga, ibland är man ledsen, orolig eller rädd. Det är svårt just nu men det 

skulle bli bättre sedan.  

 

Kan jag genom kunskap och reflektion utvecklas till en mer kompetent och klok 
pedagog? 
 

Kunskap har alltid fascinerat mig och jag drivs av längtan att kunna mer, både intellektuellt och 

praktiskt. Dagbarnvårdaryrket kräver praktisk kunskap för att omsorgen av barnen ska fungera 

väl men det krävs även goda teoretiska kunskaper för att möta barnen som en lärare. Filosofen 

Bernt Gustavsson menar att utveckla kunskap tar tid samt kräver bearbetning och tillämpning 



27 
 

för att förstås. Vetande bärs individuellt av oss människor och förändras ideligen när vi lär oss 

mer samt förnyar våra perspektiv (Gustavsson, 2002, s. 34, 40).  

     För att utvecklas till en bärare av ett livslångt lärande vill jag även förbättra förmågan att 

reflektera. Vad är då kunskap? Gustavsson menar att kunskap är det som kännetecknar vår 

strävan att överleva och skaffa oss ett bättre liv både individuellt och kollektivt (Gustavsson, 

2002, s. 13). Aristoteles beskrev olika kunskapsformer.  

 

Aristoteles kunskapsformer 

 

Här vill jag reflektera över vad olika kunskapsformer har betytt för min utveckling både som 

en pedagog och människa. Filosofen Christian Nilsson skriver i sin essä om den grekiske 

filosofen Aristoteles syn på kunskapsaspekterna: episteme, techne och fronesis (Nilsson, 2009, 

s. 44-46, 50 ). Enligt Nilsson är techne det praktiska kunnandet om hur vi ska tillverka eller 

göra någonting och som vi kan lära oss av andra eller av instruktioner (ibid. s. 47).  Den unga 

dagbarnvårdaren, som jag en gång var, lärde sig av kollegorna hur det praktiska arbetet skulle 

utföras. De var äldre, hade arbetserfarenhet med barn och några blev goda förebilder som jag 

ville efterlikna. Jag var en novis, en nybörjare och de var professionella yrkesutövare.  

     Som nyanställd hade jag gått en instruktionskurs där vi fick veta vad som i praktiken krävdes 

av en dagmamma och det fanns skrifter och böcker där jag kunde söka skriftlig handledning. 

Egen praktik gav mig kunskap om vad som fungerade bra eller mindre bra. Långsamt ökade 

saldot på kontot när jag sparade erfarenheter av kunnandet. Med tiden hade jag så mycket 

praktisk kunskap att mycket av dagens sysslor kunde utföras enkelt. Det var som att cykla när 

jag automatiskt trampar på, håller balansen och styr ekipaget utan att åka i diket. 

     Den unga kvinnan jag var när jag anställdes som dagbarnvårdare, var tämligen opraktisk i 

hemmet, men undan för undan lärde jag mig organisera arbetet. Gustavsson menar att den 

praktiska kunskapen är situationsbunden. Människan lär sig genom praktiken på arbetet i olika 

situationer som hen möter (Gustavsson, 2002, s. 90). Det praktiska arbetet tränade upp olika 

förmågor som att laga lunch, byta blöjor och samtidigt ha uppsikt över alla barnen. Även 

misslyckandena var värdefulla kunskapskällor genom att de visade vad som inte fungerade och 

sakta började dagens arbete flyta på utan stora ansträngningar.  

     Det krävs överblick över vad och varför någonting ska göras för att bemästra en praktik 

(Gustavsson, 2002, s. 89). För att få arbetsrutinerna att fungera var jag tvungen att göra listor 

på allt som skulle göras under en dag och hur mycket tid varje moment krävde. Långsamt med 
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tiden började strukturerna falla på plats och välfungerande omsorg erbjöds barnen på 

familjedaghemmet. Många av momenten automatiserades.   

     Men när Elton började i verksamheten så räckte inte enbart den praktiska kunskapen techne. 

Det behövdes en annan slags kunskap. Den praktiska klokheten, fronesis, som är i relation till 

en handlingssituation kom till användning. För att lösa dilemman behöver vi fundera på hur vi 

kan agera på ett etiskt sätt och använda oss av ett gott omdöme (Nilsson, 2009, s. 47-48). 

Dagbarnvårdaryrket är fullt av möjligheter att handla fronetiskt. Eltons dagmamma var numera 

en erfaren, praktiskt lagd kvinna som behövde revidera sitt praktiska kunnande när ett dilemma 

uppstod. Det invanda arbetssättet fungerade inte och en god omsorg för alla barnen krävde 

planering. För att få verksamheten fungera lagade jag lunchen och förberedde det mesta kvällen 

före för att kunna möta Eltons närhetsbehov. Det behövdes både lyhördhet och fantasi för att 

klokt bedöma olika situationer. För att möta Eltons behov krävdes hänsynstagande och 

kreativitet. Hans utsatthet väckte min empati och kärleksfullhet.  

     På mitt familjedaghem strävar jag mot att alla har det bra. Enligt Nilsson har personen med 

fronesis en reflekteringsförmåga över det goda i livet (Nilsson, 2009, s.53). Barnens dagar ska 

vara fyllda med glädje, lek, vänskap, gemenskap och lärande. Dagbarnvårdaren vill skapa 

tillitsfulla relationer till föräldrarna för att kunna samarbeta med dem för barnens bästa (Lpfö 

98/10, s. 13). Sättet att bemöta barnens vårdnadshavare har under den långa yrkesbanan formats 

till mer uppmuntrande och stödjande och dagmamman kan inta olika perspektiv. Hon minns 

själv hur krävande det var att få livspusslet att gå ihop under småbarnsåren, med arbete och 

relationer och vill inte lägga extra tyngd på någons axlar. Gustavsson skriver att utvecklandet 

av fronesis kräver mångårig, praktisk livserfarenhet (Gustavsson, 2000, s. 191). Har 

dagmamman det efter 30 år i yrket? Alla möten med barn och föräldrar på det mellanmänskliga 

planet har lett till viss praktisk klokhet. För att generera till godhet på mitt familjedaghem och 

i livet övrigt bemödar dagbarnvårdaren sig att lösa dilemman med gott omdöme. Dagmamman 

vill trivas och utvecklas i sin yrkesroll. För att bli en än skickligare pedagog har jag valt att 

utbilda mig till förskollärare. 

     Nilsson menar att episteme är det teoretiska och vetenskapliga kunnandet som även unga 

människor kan ta till sig för den kräver inte livserfarenhet (Nilsson, 2009, s. 45).  På högskolan 

har jag fyllt på mina vetenskapliga, teoretiska kunskaper de senaste tre åren. Kunskapsnivån 

har ökat markant och jag kan mer, exempelvis om barns utveckling och om förskollärarens roll 

på förskolan. Då min utbildning är för barnskötare som har arbetat praktiskt så har vi i haft stor 

nytta av varandras erfarenheter. Vi är inte noviser som lär sig allt från början utan har kunnat 

förankra det teoretiska till praktisk kunskap och - klokhet.  
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     All teoretisk kunskap baserad på forskning och vetenskap som jag har läst till mig under 

högskoleåren har ökat mitt episteme och inom kort är jag en akademiker med lång erfarenhet 

av det praktiska arbetet. Nilsson skriver att episteme är en kunskapsform som kan studeras till, 

den kan läras ut och den är bevisningsbar (Nilsson, 2009, s. 45). Summeringen av mina 

kunskaper väcker en stolthet över vad jag har åstadkommit i mitt yrkesliv: en välfungerande 

praktik och studier som leder till en akademisk examen. Jag förstår vikten av kunskap som 

matematik, språk, naturvetenskap och teknik i min verksamhet för att barnen ska bli bättre 

rustade för skolan och livet. I uppsatsens text använder jag mig av pedagogisk och psykologisk 

teori som har hjälpt mig att reflektera och komma fram till det jag skriver. Samtidigt har all 

episteme jag tagit till mig fått mig att tänka igenom min roll som pedagog. 

 

Den reflekterande praktikern 

 

Det positiva i att Elton började på familjedaghemmet blev att problematiken med hans 

inskolning ledde till rannsakan av mig själv i min yrkesroll och reflektion över hur min 

verksamhet fungerade. Eltons sorg väckte starka känslor hos mig. När inte min förmåga att 

trösta barn räckte till så tvivlade jag på min kompetens som pedagog. Det som tidigare hade 

fungerat på min praktik tycktes inte räcka för Eltons behov av omsorg. Gustavsson skriver om 

hur problemen som vi möter i arbetet kan bli stoft för reflektioner. När vi funderar över vad 

som hänt och efterlyser mer kunskap för att kunna bearbeta händelserna på praktiken så leder 

det till utveckling och förbättring av vårt praktiska handlingssätt (Gustavsson, 2002, s. 95). 

Genom reflektion kunde jag utgå från det som hänt, utvinna ny kunskap som sedan i sin tur 

skulle utveckla och förbättra mitt sätt att ta hand om Elton och i förlängningen göra mig till en 

mer kompetent pedagog, beredd att möta andra känsliga barn professionellt. 

     Eltons inskolningsperiod fick mig att misstro min kompetens som yrkesmänniska. Hade jag 

ständigt barnens bästa i sikte? Det fanns stunder när jag ifrågasatte min förmåga till att klara av 

förskolläraryrket. Gustavsson skriver om hur vi genom tvivel och reflektion kommer åt kunskap 

och kan ta ansvar för våra handlingar. Vidare har människan en inneboende längtan efter 

kunskap som under gynnsamma förutsättningar kan växa till en intellektuell nyfikenhet. Denna 

undran i sin tur föds när vi lägger märke till vardagens situationer och reflekterar över dem. 

(Gustavsson, 2000, s. 145).  

     På familjedaghemmet hade jag inga kollegor som jag kunde diskutera situationen med. 

Således var det bara mina funderingar på arbetet som ledde mig till olika slutsatser och väckte 

idéer om vad jag kunde göra för att öka Eltons trivsel hos mig. Spontant fann jag lösningar på 
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många av dagens händelser. Filosoferna Eva Schwarz och Carl Cederberg skriver att reflektion 

är en nödvändighet för att säkerställa god kvalitet på förskolan. De menar att när vi reflekterar 

över hur vi gör det vi gör så kan vi finna nya perspektiv. Vidare menar de att reflektionen 

vägleder oss när vi handlar och ger oss möjlighet att distansera oss från själva händelsen 

(Schwarz & Cederberg, Förskoletidningen 6/2013). 

     Reflektion gav mig möjligheter att ta avstånd från händelserna på familjedaghemmet. 

Genom att inta Eltons perspektiv så förstod jag hans känslor bättre och kunde möta honom som 

ett litet barn med behov av anknytning. Det kändes inte längre som att han ockuperade mig. 

Sorgen var verklig och att avvisa honom hade inte gagnat hans utveckling. Känsligheten hos 

honom överraskade mig och jag behövde skaffa mer kunskap om känsliga barn. Jag läste 

litteratur och gick på föreläsningar för att få mer lärdom om barn som Elton. 

     Känslorna för Elton hade väckts av hans utsatta situation och jag hade blivit fäst vid den lille 

pojken. Läraren Pirjo Repo skriver att varma relationer är avgörande för barnens utveckling. 

Hon menar att kärleksfullheten är en dygd i läraryrket (Repo, 2009, s. 290-291). Som 

dagbarnvårdare är jag en stödjande och varm person: kramar, tröst, vänlighet och empati är 

honnörsord för mig som pedagog. Barnen får mycket kärlek av mig och det skapar nära 

relationer på familjedaghemmet. Det var säkerligen mitt sätt att visa känslor som hjälpte även 

Elton att komma in i värmen på familjedaghemmet. 
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Mina slutord 
 

Eltons svårigheter att känna tillit och komma in i verksamheten väckte många funderingar hos 

mig. Jag blev tvungen att pröva nya sätt att ta hand om ett känsligt barn som krävde mycket 

uppmärksamhet. Genom uppsatsskrivandet har jag som dagbarnvårdare erhållit nya perspektiv, 

exempelvis vikten av att vara en empatisk pedagog med en etisk kompass. 

     När jag reflekterade över mitt sätt att arbeta så märkte jag att jag hade blivit ganska bekväm 

på min praktik. Många arbetsmoment hade automatiserats och jag var stolt över hur lätt jag 

vann barnens förtroende. Jag hade ett gott rykte som en duktig pedagog och det var genom 

rekommendationer Eltons föräldrar hittade till mitt familjedaghem. De ville att Elton skulle 

vara i en mindre grupp hos en erfaren dagbarnvårdare. 

     Det visade sig att inskolningen efter sex veckor inte hade lett till att Elton var trygg och glad, 

utan han var mycket ledsen och rädd på dagarna. Situationen med mycket gråt och skrik 

påverkade negativt min verksamhet och oroade de andra föräldrarna. Min uppgift blev att 

hantera mina egna känslor av otillräcklighet, försöka trösta Elton, samt ta hand om de övriga 

barnen och deras föräldrars oro.  Det var en utmanande situation att klara av. 

     Under mina reflektioner märkte jag också hur ensamt mitt arbete kan vara och hur jag kunde 

ha haft nytta av ett arbetslag kring mig. Nu var det bara jag som hade ansvaret och när jag inte 

fungerade optimalt under press så fanns det ingen som kunde hjälpa till. 

     Uppsatsskrivandet har givit mig insikten att Eltons inskolning var en enorm uppgift och jag 

kan känna mig stolt över det att han så småningom trivdes bra hos dagmamman. Han blev en 

mer kavat pojke som lekte och språkade med sina vänner och mig. Han tog plats och hade lätt 

att lära sig saker. Hans tal var avancerat och vi samtalade mycket på familjedaghemmet. Något 

som enligt mig var en av nycklarna till att han började trivas i verksamheten. Att inviga honom 

i ett socialt sammanhang främjade vänskapsrelationer och leken. Elton fortsatte att vara en 

känslig pojke men nu var han inte ledsen eller rädd lika ofta. Tydliggörandet av strukturer och 

rutiner hjälpte Elton att förutse dagen samt kunna lita på att föräldrarna kom tillbaka.  

     För mig som pedagog var det nyttigt att genom reflektion komma fram till hur jag skulle 

kunna utvecklas i mitt yrke. Det kändes i början som att det helt var mitt fel när ett barn inte 

slutade gråta. Nu förstod jag att det var Eltons stora anknytningsbehov som krävde mer av 

relationen än jag hade tidigare erfarenhet av. Det väcktes även funderingar kring hur det 

kommer sig att vi i Sverige tycks ta det för givet att alla barn ska gå i förskolan. Jag hör ofta att 

det är nyttigt för barnen att gå där och de flesta börjar när de som 1-2 åringar fortfarande är 

aktiva i sin anknytningsuppgift. Skulle inte barn som Elton må bra av att börja senare på en 
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pedagogisk verksamhet? Han ammades fortfarande och det var förståeligt att han saknade 

mamman under dagen. Enligt min erfarenhet kan ett familjedaghem vara ett alternativ för 

känsliga barn som Elton då dagbarnvårdare erbjuder en mindre grupp i en lugnare miljö. 

     Som dagmamma behövde jag hantera mina känslor, ha mera tålamod, empati, värme och 

utvidga min repertoar av sätt att ta hand om barn med olika temperament. Efter Elton har jag 

mött flera känsliga barn och besitter numera större kompetens att ta hand om dem tack vare 

både praktiska och teoretiska kunskaper som jag förvärvade under den krävande inskolnings-

perioden jag beskriver i min uppsats. 

      Sårbarheten hos Elton utmanade mig men samtidigt var han en källa till glädje när 

situationen blev bättre. Vi utvecklade en nära, kärleksfull relation under tiden han var så 

beroende av mig som en anknytningsperson. För mig som pedagog var hans utveckling till ett 

dagbarn som trivs på sitt familjedaghem, en fantastisk resa från sorgens öken till glädjens oas.  
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