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Kära vänner, 

jag vill först tacka för förtroendet att hålla avslutningsföreläsningen på den här spännande 
biennalen! 

Jag vill börja med att föra er direkt till en grupp sexåringar, alltså till en förskoleklass. Jag gör det med 
hjälp av Bodil Halvars-Franzén – exemplet är hämtat från hennes spännande avhandling Barn och etik 
– möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag. Avhandlingen ventilerades vid en 
disputation vid Stockholm universitet i maj i år.  

Det hela börjar med att två pojkar sitter och luftboxas framför näsan på Natalie under 
en samling. Pedagogen Eva säger åt dem att sluta och frågar hur de tror att det känns 
för Natalie. 

Eva vänder sig till Natalie och frågar hur det känns: ”Nej, det känns inget bra”, säger 
Natalie och Eva säger åt pojkarna att tänka sig för lite. Då räcker en annan pojke, 
Martin, upp handen och säger: ”Nej, för så här är det: flickor slåss inte – fast de får 
slåss! Pojkar slåss – fast de inte får slåss!” Eva frågar om flickor aldrig slåss fast de får 
slåss, och de flesta av barnen menar att det är så. Efter en direkt rundfrågning bland 
flickorna visar det sig dock att alla flickor som har syskon hemma slåss med dem. ”Får 
ni slåss med era syskon hemma?” frågar Eva flickorna. De får de inte och slutsatsen blir 
att inte heller flickor får slåss när de vill och att de trots det slåss. 

Samtalet fortsätter och kommer in på varför det är sådan skillnad på pojkar och flickor. 
Noah räcker upp handen och säger: ”Jo, för flickor gör som de ska, det gör inte pojkar 
– de gör inte som de ska.” Eva undrar varför flickor gör som de ska och Noah svarar att 
det beror på att flickor är nästan som vuxna. ”Jaha”, säger Eva: ”Och här behandlar jag 
er alla som barn – är det verkligen rättvist?” Eva frågar flickorna om de tycker att det 
är rättvist att alla gör lika. ”Nej”, tycker flickorna, ”det känns inget bra, det är inget 
roligt att vänta!” Det blir fart på diskussionen och även flickor som annars brukar vara 
tystlåtna under samlingarna deltar och hävdar bestämt att det inte är roligt att vänta. 

”Då kanske vi ska sluta med det – att behandla alla som samma barn”, säger Eva, 
”eftersom några faktiskt är nästan vuxna, då kanske vi ska börja behandla dem som 
nästan vuxna”. Ja, det tycker alla låter bra, pojkarna också. Eva undrar om man 
framöver kan prova att göra lite olika: att de barn som fryser kan få tillåtelse att gå in 
tidigare, att barn kan lämna matsalen när de ätit färdigt så att de slipper vänta på de 
andra, etc. Istället för att alla gör allt samtidigt skulle pedagogerna kunna släppa iväg 



de som de vet klarar att gå in tidigare eller att gå in i klassrummet i förväg. Och det är 
inte skillnaden mellan pojkar och flickor som ska avgöra utan det är om man kan klara 
att göra som man ska. Eva frågar om de själva vet vad de klarar och inte klarar och de 
flesta av barnen tror att de vet vad de klarar av. Barnen och pedagogerna kommer 
överens om att prova. De barn som pedagogerna vet klarar att ta ansvar för sitt eget 
handlande, de som ”nästan är som vuxna” och vet hur man ska göra ska hädanefter 
slippa att vänta och de andra som ännu inte riktigt klarar att ta ansvar får träna tills de 
också kan. 

När Eva senare vid lunchen ser att flera av flickorna vid hennes bord och några pojkar 
vid ett annat bord ätit klart, torkat sin plats och nu väntar på de andra säger hon: 
”Lina, Cecilia, Mimmi, Tobias och Hugo, ni kan faktiskt gå in i klassrummet.” Flera av de 
andra barnen reagerar med förvåning: ”Va´! Ska de få gå in före? Det här är inte 
rättvist!” Eva påminner om att det var ju det här de kommit överens om i samlingen 
tidigare under dagen: ”De här barnen klarar att gå in i klassrummet själva, så då 
behöver de inte sitta i matsalen och vänta.” Protesterna avtar och Eva förklarar att 
erbjudandet är öppet även för dem, så fort de visar att de förstår hur de ska göra får 
de också gå i förväg. Hon tillägger att det handlar om tillit; det handlar om att hon 
måste kunna lita på dem, vara säker på att de inte skadar någon annan eller sig själva 
eller gör något tråkigt eller farligt. 

Under den tid som följer märker pedagogerna att vissa barn verkligen väljer den här 
möjligheten, att ta ansvar för sitt eget handlande och visa hur självständiga de är, 
istället för att endast leva upp till pedagogernas förväntningar. 

 

Så avslutar Bodil Halvars-Franzén sin beskrivning av den här episoden, och hon följer sedan upp den 
med en berättelse om vad som hände sedan. Varför inleder jag mitt föredrag med ett så långt citat ur 
en aktuell avhandling? Jo, det är ett par saker jag vill peka på. För det första vill jag understryka hur 
viktigt det är med forskning av det här slaget, en forskning som utgår direkt ifrån förskolans och 
skolans vardag och inte ifrån luftigt teoretiserande och konstruerade laboratoriemiljöer. Och för 
andra är det roligt att få ge exempel på idérik och intressant förskolepedagogik. I den diskussion som 
förs om förskolans nutid och framtid handlar det mesta just nu om ekonomi, organisation, 
bemanning och kompetensfrågor glömmer man ofta frågorna om det pedagogiska innehållet. Och 
när innehållet berörs hamnar man lätt i förenklingar och slagord. Just nu talar man gärna om ”en 
lärande förskola” utan att man alltid gör klart för sig vad man menar med ”lärande”. För vissa 
debattörer tycks en bra förskola vara en förskola där barn lär sig grunderna för läsning och 
matematik, att behärska minst två språk och att uppföra sig artigt och trevligt. Som om det vore nog! 

Låt oss gå tillbaka till exemplet jag inledde med. Var finns lärandet där? Man kan säga att innehållet 
här handlar om att, som barnen uttrycker det, göra ”som man ska” och sedan ta ansvar för det. Ett 
annat viktigt delmoment handlar om tillit. Om jag ska kunna lita på en annan människa måste jag 
våga tro på att hon följer de överenskommelser vi gjort tillsammans. Och om inte – att hon i så fall 
har goda skäl för att göra på annat sätt, skäl som hon kan stå för och förklara för mig. Ingenting av 
detta är möjligt utan ett aktivt lyssnande på varandra, en ständig beredskap att ompröva gällande 



regler och en förmåga att individualisera. Kanske skulle man kunna kalla det hela för 
improvisationsförmåga med fingertoppskänsla. Hur lär man sig sådant?  

En pedagogik av det här slaget är en Ögonblickets pedagogik. I stället för att följa en given manual 
eller en förutbestämd lektionsplanering fångar pedagogen ögonblicket i flykten och låter på det 
sättet barnen själva bli delaktiga – barnen är med och utvecklar det pedagogiska innehåll som skapas 
i stunden. Varken barnen eller pedagogen vet riktigt var man kommer att hamna i nästa moment. 
Men den ömsesidiga tilliten gör att man, om än i krumbukter, rör sig i en riktning som ger 
möjligheter till utveckling och lärande.  

Bodil Halvars-Franzén utgår i sin forskning ifrån ett relationellt perspektiv, så som det formulerats av 
Emmanuel Levinas. Enkelt uttryckt handlar det om att möta en annan människa, barn eller vuxen, 
utan förutfattade meningar och att genom en lyssnande hållning upptäcka den andres ”annanhet”. 
Det kräver ett finstämt lyssnande, som inte får begränsas till det verbala språket. Det redan sagda, 
alltså de färdiga uppfattningarna och fixerade normerna, får då stå tillbaka för ”sägandet”: det som 
sker i själva mötet och som är omöjligt att förutse. Här formas både etiken och det som idag ofta 
kallas den emotionella intelligensen.  

Etik är alltså inte i första hand en uppsättning normer och principer. Den etiska tillblivelsen uppstår i 
stället i själva mötet, när de som möts vågar sätta det redan sagda på spel och med intuitionens hjälp 
söker sig fram till en förståelse av varandra och av vad som händer här hos oss just nu. 

Och emotionell intelligens är på motsvarande sätt inte i första hand en uppsättning inlärda 
beteenden. Också den uppstår i stället i själva mötet, när de som möts vågar använda hela sitt 
känsloregister, men också sitt förnuft och sin förmåga till reflektion och samtal, för att förstå varför vi 
känner, tänker och handlar som vi gör, ensamma eller tillsammans. 

Emmanuel Levinas och Bodil Halvars-Franzén är inte ensamma om att tänka på det sättet. Martin 
Buber är inne på samma spår, både i sin mest kända bok Jag och Du och i sina böcker om 
undervisning. Och den polske barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak formulerar sig på liknande 
sätt i sin bok Barnets rätt till respekt: ”När jag leker eller talar med ett barn förenar sig ett ögonblick 
av mitt liv med ett ögonblick av barnets liv – och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad.” Ja, 
tala om en Ögonblickets pedagogik! 

Men nu hör jag redan protesterna från Vän av Ordning, Kunskap och Kursplaner: ”Vad är det där för 
flum! Att låta barnen styra undervisningen på det sättet! Du förminskar ju pedagogen till något slags 
lekkompis!” 

Ingenting är mer felaktigt! En Ögonblickets pedagogik är så långt från flum som tänkas kan och den 
pedagog som tillämpar den måste vara välutbildad, kompetent, trygg i sin yrkesroll och inordnad i ett 
väl fungerande arbetslag. Annars fungerar ingenting. 

Jag har i en av mina böcker liknat pedagogens, och för den delen också förälderns, roll vid en lots – 
före GPS-navigeringens tid. Barnet är kapten på sitt eget fartyg. Men när barnkaptenen ska ut på sin 
jungfruresa från varvet och hamnen ut mot öppet hav är hon eller han chanslös utan lots. Skärgården 
är svårnavigerad. Här finns gott om kobbar, skär och undervattensgrund, och vädret är ofta opålitligt. 
Därför sägs i Lotsförordningen att kaptenen måste ha lots ombord.  



Så då står vi där som lotsar på kommandobryggan, tillsammans med våra unga kaptener. Vi stödjer 
och uppmuntrar, pekar och förmanar. Men en sak får lotsen aldrig göra – ta befälet ifrån kaptenen! 
En kapten måste alltid känna att det är han, eller hon, som är ansvarig för sitt fartyg, för sitt eget liv. 
Samtidigt finns i Lotsförordningen en viktig passus: Kaptenen är skyldig att följa lotsens anvisningar! 
Somliga kaptener behöver ibland påminnas om det! Så får vi då försöka segla tillsammans. Ska vi 
lyckas måste vi lita på varandra, en tillit som bara kan byggas med ömsesidig respekt som grund.   

Kaptenen basar över sitt fartyg, men lotsen kan skärgården och bär sjökortet i sitt huvud. I diktsviten 
Östersjöar har Tomas Tranströmer gett en fin bild av hur samarbetet mellan lotsen och kaptenen kan 
gå till. Han berättar om sin morfar som var lots: 

Han tog ut dem till Östersjön, genom den underbara labyrinten av öar och vatten. 
Och de som möttes ombord och bars av samma skrov några timmar eller dygn, 
hur mycket lärde de känna varann? 
Samtal på felstavad engelska, samförstånd och missförstånd men mycket lite av 
medveten lögn. 
Hur mycket lärde de känna varann? 
När det var tät tjocka: halv fart, knappt ledsyn. Ur det osynliga kom udden med ett 
enda kliv och var alldeles intill. 
Brölande signal varannan minut. Ögonen läste rätt in i det osynliga. (Hade han 
labyrinten i huvudet?) 
Minuterna gick. 
Grund och kobbar memorerade som psalmverser. 
Och den där känslan av ”just här är vi” som måste hållas kvar, som när man bär på ett 
bräddfullt kärl och ingenting får spillas.  

 

Den där känslan av ”just här är vi” är själva grunden för Ögonblicket pedagogik. Lotsen, pedagogen, 
måste kunna sin skärgård. Kompetensen finns där. Kartan och kompassen. Färdriktningen – de vet 
vart de är på väg, både lotsen och kaptenen. Men om man tappar ögonblicket, den omedelbara 
upplevelsen av var vi är just nu – då stelnar pedagogiken till form och manualer och förlorar sin ande 
och sprängkraft.  

Eva i mitt exempel är en bra lots. Hon kan de här farvattnen. När Noah räcker upp handen och säger: 
”Jo, för flickor gör som de ska, det gör inte pojkar – de gör inte som de ska” och sedan ger 
förklaringen att flickor ”är nästan som vuxna” så vet därför Eva precis var man är. Hon ändrar 
plötsligt kurs och börjar med hjälp av barnen och sin egen intuition skapa något alldeles nytt. En helt 
ny farled öppnar sig. Kanske inte alldeles riskfri. Men mycket vacker.  

 

Det lärande som pågår i gruppen av barn rör sig inom det område som handlar om emotionell 
intelligens och etik. Jag brukar likna det området vid en fyrarumslägenhet, där etiken får bli 
lägenhetens kök. Låt oss göra en kort rundvandring och se vad vi finner där: 

Emotionell intelligens består, liksom övriga delar av intelligensen, av grundläggande mänskliga 
förmågor, som till dels är naturgivna men som sedan måste stimuleras och utvecklas. Det handlar 
både om förmågan att förstå sina känslor för att handla klokt – men också om att använda sina 
känslor för att tänka bättre.  



En första förutsättning för emotionell intelligens är att man överhuvud taget känner något. I det 
första rummet handlar det därför om att lägga märke till vad man känner och kunna skilja den ena 
känslan från den andra. ”Jag är rädd. Jag är arg. Jag är besviken. Jag är lättad. Jag är glad. Jag är 
förvånad… ” Och så vidare. Det viktiga i detta rum är att intuitivt förstå vilken känsla, eller mix av 
känslor, som just nu finns i mig och ungefär vad de vill säga mig. 

Hur lär man sig sådant? Några är säkert födda med god intuition av det slaget. Men det som händer i 
livet har också stor betydelse för att utveckla en sådan förmåga. Viktigast för barnet är att få omges 
av människor som är tydliga i sitt känslospråk och därför någorlunda lätta att förstå sig på. Från allra 
första början iakttar det lilla barnet ansikten. Först mammas och pappas, sedan syskonens, 
förskolepersonalens, kompisarnas osv. I ansiktet försöker barnet läsa av den andres inre känslor. Om 
det som ansiktet visar inte stämmer med vad personen verkligen känner blir barnet förvirrat, och 
händer det ofta vågar barnet till slut inte lita på sin intuitiva förståelse av vare sig andra eller sig själv.  

All maskhållning är därför av ondo i samspel med barn. För både föräldrar och pedagoger gäller det 
att vara så ärlig och öppen man bara kan, särskilt när det gäller att redovisa sina känslor. Om en 
femåring frågar sin pedagog: ”Är du ledsen idag?” och har alldeles rätt i sin förmodan finns det inte 
utrymme att svara: ”Nej då, jag är bara lite förkyld.” Då är det bättre att säga:  

”Jo, du ser rätt. Lite ledsen är jag. Så är det ibland som du vet. Du kan också bli ledsen. Men det är 
inte ditt fel att jag är ledsen idag! Det beror på andra saker. Och så farligt är det inte. Jag klarar mig 
bra. Du behöver inte vara orolig!”  

Ett barn som möts på det sättet lär sig lita på sin kompass och stänger därför inte av den. 

En annan viktig princip är att alltid låta barnet känna vad det känner utan att de vuxna har 
synpunkter på det lämpliga i barnets känsla, till exempel genom att moralisera över den. Det finns 
inga känslor som är ”fel”. Den vuxnes uppgift är att hela tiden skilja mellan känslan och känslans 
uttryck. Det är handlingarna vi ska diskutera med barnet, inte känslan – den ska bara bekräftas.  

Om en fyraåring blir arg och slår till en kompis blir det alltså fel om man säger: ”Vad gjorde du nu? Du 
ska inte bli så där arg! Han gjorde ju inte dig något!” Hellre: ”Oj så arg du blev nu! Det är okej. Men 
du får inte slå!! Hur arg du än är!” Alltså: att bekräfta känslan, visa förståelse för den, markera mot 
handlingen - men inte överge!  

Barn som möts så vågar tillåta sig att känna också i fortsättningen, även om känslan är obekväm för 
både barnet och omgivningen. Genom att lägga märke till och urskilja den tydligt får barnet också 
större möjligheter att hantera den i de kommande rummen.  

Förskolans viktigaste uppgift i det första rummet handlar alltså om hur vi möter de kännande barnen 
i vardagen. Öppenhet, ärlighet, tydlighet och accepterande av egna och andras känslor just så som de 
är öppnar dörren till nästa rum. Bra bilderböcker och även annan litteratur kan, som vi snart ska se, 
vara utmärkta hjälpmedel. 

En stor del av de handlingar vi utför är känslostyrda. Vi brukar säga att vi går på känn. Den främsta 
orsaken till det är att känslan är snabb, medan förnuftet agerar besvärande långsamt. Men att handla 
intuitivt på känslans grund innebär inte att handlandet sker slumpmässigt och kan bli hur som helst. 
När vi ställs i en oväntad situation och då ”känner efter” hur vi ska göra gör hjärnan först en 



snabbkoll för att se om vi tidigare varit i liknande situationer och kan dra lärdom av det. Vi har också 
hjälp av de rutiner och ritualer vi lärt oss i andra sammanhang.  

Vi är nu rum nummer två. Och vad som då händer är att den ”inre teatern” aktiveras. Med hjälp av 
vår fantasi, som är mycket snabbare än vårt medvetna reflekterande, ser vi olika alternativa 
scenarios spelas upp på vår inre scen: ”Om jag gör så – hur blir det då? Och om jag gör så i stället?”  
Vi hinner inte tänka så, orden finns inte där – men bilderna har snabbaktiverats; vi ser alternativen 
och får möjlighet att välja. 

Den inre teatern är som ni förstår en bild, en metafor, för den föreställningsförmåga som fantasin ger 
oss. Lite tillspetsat kan man säga att en människa med väl utvecklad fantasi blir en bra beslutsfattare, 
åtminstone när det gäller de snabba beslut som tas på känslans grund. Sådant handlande kallas ofta 
helt enkelt för intuition. En människa med god intuition har tillgång till sina känslor och dessutom god 
fantasi!  

Barnets fantasi utvecklas först genom leken, framför allt den fria leken, där barnet själv får skapa 
lekens innehåll. Allt sedan Winnicotts dagar finns en omfattande forskning om hur viktig denna lek är 
för barnets känslomässiga utveckling.  Samtidigt finns idag en oro inom förskolan. Alltför stora 
barngrupper kan leda till att utrymmet för leken begränsas. Den som leker på riktigt behöver 
arbetsro, eller lekro om ni så vill.  

Men det finns fler hot mot lek av detta slag. Det som utmärker verklig lek, liksom allt genuint 
konstnärligt skapande, är att den är avsiktslös. Den är sig själv nog, går sina egna vägar och går aldrig 
att planera eller förutse. Idag ser jag allt fler tecken till hur leken kidnappas av exploatörer, som vill 
använda leken för sina syften. Här finns de som vill använda leken för att lära barn matematik och 
läsning. Här finns andra som vill låta leken bli ett verktyg för att lära barn gott uppförande, en lek 
som ibland går under benämningen ”morality play”. Men det är, som jag ser det, ett missbrukat 
begrepp. Morality play är nämligen från början något ganska unikt - en rikt utvecklad lektradition 
bland inuiter och samer, beskriven av forskare som Jean Briggs och Asta Balto, där de vuxna går in i 
barnens lek och utmanar dem till moraliska ställningstaganden men utan att någonsin ha några 
färdiga svar. Det finns alltså ingen dold agenda i en sådan lek, inga principer, inget facit. Också de 
vuxna sätter sina ställningstaganden och värderingar på spel och låter Kahlil Gibrans ord till oss, i 
hans dikt om barnen, ligga som ett stadigt grundackord: ”Ni kan ge dem er kärlek men inte era 
tankar, ty de har sina egna tankar.” 

Jag tycker inte att lek med tydlig avsikt, didaktisk eller moralisk, ska få kallas lek överhuvudtaget. 
Kalla undervisning för undervisning och pekpinnar för pekpinnar! Och släpp leken fri igen! Eftersom 
leken har en så fundamental betydelse för utvecklingen av barns inre teater och därmed också för 
deras emotionella intelligens. 

Vad kan förskolan göra mer för att stimulera barns fantasiutveckling? Ett exempel är berättande och 
högläsning, som så småningom kan leda fram till barns och ungdomars egen läsning av bra böcker. 
När någon berättar en god historia eller läser högt ur en bok måste barnet aktivera sin inre teater för 
att förstå någonting. Med hjälp av sin fantasi skapar barnet de bilder som behövs för att få mening 
och sammanhang i berättelsen. Här finns den stora skillnaden mot att se på TV eller se en film, där 
bilderna redan ligger klara. Men också andra kulturella aktiviteter, som konst, dans, teater och musik 



kan bidra till att den inre teatern får näring. Inte minst barns eget skapande av musik, bild och 
slöjdalster.  

När man först känt efter och sedan handlat intuitivt kommer så tänkandet igång, och nu kommer 
också alla frågorna om ”varför”. Varför känner jag som jag gör? Och varför gör jag som jag gör? Det 
är denna ständigt pågående inre dialog som vi brukar kalla reflektion, och därmed är vi inne i det 
tredje rummet.  

Ingen reflektion är möjlig utan språk. Det talade och skrivna språket har hög status i vår kultur. Den 
som kan uttrycka sig med hjälp av ord har lättare att hitta någon som är beredd att lyssna. Ett 
problem är att så många barn inte har det talade eller skrivna språket som sitt modersmål, 
åtminstone inte det svenska språket. I arbetet med elever med utländsk bakgrund sätts vår egen 
kreativitet och språkliga kompetens på prov.  

Genom arbetet med barn med utländsk bakgrund och med barn från våra egna språkliga minoriteter, 
vet vi idag hur viktigt det är med modersmålsundervisning. Modersmålet måste vara tillräckligt väl 
utvecklat för att barnet senare ska kunna utveckla en fullgod svenska – men också för att barnet ska 
få tillräcklig förmåga att reflektera kring sina känslor. Därför är det en viktig uppgift för oss alla att se 
till att sådan undervisning verkligen kommer till stånd. För barn som hör till våra egna nationella 
minoriteter, och som har samiska (nord- eller sydsamiska), romani chib, meänkilie (tornedalsfinska) 
eller jiddisch som modersmål, är denna rättighet särskilt tydligt fastlagd genom två 
europakonventioner, men Diskrimineringsombudsmannen (DO) har flera gånger påpekat att dessa 
inte alltid respekteras. Och som ni säkert vet så har också den övriga modersmålsundervisningen 
stora brister.  

Men de flesta barn jag mött med fattigt språk för sina känslor har faktiskt varit barn med svensk 
bakgrund. Det kan ibland bero på en uppväxt i en miljö, där man sällan eller aldrig talat om känslor. 
Men det kan också bero på att barnen hellre använder andra språk, om de vill uttrycka sina innersta 
tankar eller djupast liggande känslor. Några uttrycker sig med musik, andra i bild, åter andra i rörelse, 
gestik och mimik.  

Språkutveckling är sedan länge en av förskolans viktigaste uppgifter. Och här finns också en bred 
språklig kompetens. När barnet sedan är på väg mot skolan bör det därför stå ganska klart hur barnet 
gör när det försöker finna språkliga uttrycksmedel för sina känslor. Då bör vi ha sett om det rör sig 
om ett ordbarn, ett musikbarn, ett bildbarn eller ett rörelsebarn. Och då bör vi tänka på samma sätt 
som när det gäller barn med annat modersmål än det svenska: Bara om barnet får möjlighet att först 
utveckla sitt eget språk (musik, bild eller rörelse) kan det så småningom lära sig ta det talade och 
skrivna språket i besittning. Om till exempel ett ”musikbarn” först uppmuntras att uttrycka sina 
känslor genom musik kan det senare lära sig att också sätta ord på dem.  

Men det allra viktigaste innehållet i detta tredje rum återstår att nämna: någon som lyssnar och 
förstår. För varför ska man utveckla språk om ingen vill lyssna på vad man vill säga? Här handlar det 
inte bara om språklig lyhördhet hos pedagogen och andra vuxna utan också om beredskapen och 
förmågan att stanna upp inför varje barn, så att ett verkligt möte kan komma till stånd. Ja, nu är vi 
där igen: vid Mötet! 



I det fjärde rummet görs förberedelser för att omsätta reflektionen i praktisk handling. Det räcker 
inte att bara tänka klokt kring vad jag känner och det jag gjorde spontant – nu gäller det att göra 
något mer genomtänkt som både jag och andra får nytta av. Det handlar både om att planera och att 
genomföra och på det sättet visa prov på verklig handlingsberedskap. 

I mitt inledande exempel är Eva och hennes kollegor i full färd med arbete också i detta rum, när hon 
talar med barnen om att ”göra som man ska”, också utan tillsägelser och övervakning, och att ta 
ansvar för sitt handlande och de konsekvenser det kan få på lite längre sikt. Det här är en viktig del av 
den emotionella intelligensen. Det finns många som säkert känner mycket, som vet vad de känner 
och som kan reflektera en hel del kring det – men där allting sedan stannar upp. Ingenting blir gjort, 
och inga lärdomar kommer ut av det hela. Risken är stor att en sådan person står lika handfallen 
nästa gång något händer - och kanske upprepar samma misstag igen. 

Hur lär man sig att vara konstruktiv och handlingskraftig? Också här har säkert mönstren i 
omgivningen stor betydelse. Om jag som barn på nära håll får följa vuxna som verkligen handlar och 
inte förblir passiva när något har hänt, lyhörda vuxna som tar ansvar och visar prov på omtanke och 
empatisk förmåga också i handling är det lättare att göra så själv när något händer.  

Därför är förskolans kris- och katastrofberedskap av så stor vikt, också ur pedagogisk synpunkt. Om 
förskolan reagerar tydligt, klokt och målmedvetet när det inträffar incidenter, stora som små, får det 
ett kraftfullt pedagogiskt genomslag. Vi vet också att en förskola som är väl förberedd för allvarliga 
olyckor och tillbud även klarar mindre incidenter bättre. Allt hänger ihop. 

Innan vi avslutar rundvandringen i den emotionella intelligensens lägenhet genom att gå ut i köket 
vill jag göra klart vad emotionell intelligens inte är. Emotionell intelligens har ingenting med 
personlighet att göra. Man kan vara på många olika sätt, blyg eller utåtriktad, glad till sinnes eller lite 
mer tungsint, snabb i sina associationer eller långsammare och mer eftertänksam och ändå ha 
antingen hög eller låg emotionell intelligens. Inte heller har emotionell intelligens med sociala 
färdigheter att göra. En trevlig person behöver inte alls vara emotionellt intelligent!   

Det är viktigt att komma ihåg det här. För ofta blandar man ihop begreppen. Det finns till exempel 
program som används i både förskolan och skolan och som gör anspråk på att höja barnens 
emotionella intelligens, eller ”EQ” som man ibland alldeles felaktigt kallar det hela, men som siktar in 
sig på något helt annat, nämligen träning av det man kallar social kompetens, och som egentligen 
ofta är en tämligen ytlig trevlighetsträning, en träning i gott uppförande eller goda dygder. 

Inte heller har emotionell intelligens någonting med etik att göra. Det finns emotionellt intelligenta 
personer som utnyttjar denna förmåga till att handla djupt oetiskt. Skickliga ögontjänare i alla åldrar, 
bedragare eller solochvårare hör hit.  

Det är här etiken kommer in. I etikens kök avgörs vilken människa jag till slut kommer att bli. Hit 
hämtas material från den emotionella intelligensens alla fyra rum. Men när så rätten ska tillagas 
tillsätts en lagom dos motivation och en ganska rejäl dos etiskt tänkande. Här blir det alltså viktigt 
vad jag verkligen vill, och vilka värden jag står för. 

Etiska samtal har förekommit länge i både förskolan och skolan. Ett problem har varit att sådana 
samtal oftast kommer till stånd när något redan gått snett och då några är på attack och andra på 



försvar. Då är det svårt att reflektera på det sätt som egentligen behövs, där olika alternativ behöver 
prövas utan att någon känner sig angripen.  

Ett mycket mer konstruktivt sätt att närma sig de etiska frågorna på är samtal med utgångspunkt från 
etiska dilemman, som presenteras för barnen i lugnt skede. I ett verkligt etiskt dilemma finns alltid 
flera möjliga lösningar – något facit existerar alltså inte. Det finns utmärkta sådana exempelsamlingar 
i bokform. Men många pedagoger konstruerar egna dilemman, som ofta kan upplevas som mer 
närliggande och relevanta. Bra böcker och filmer kan också vara ett utmärkt underlag för sådana 
samtal.  

Som ni säkert märkt är jag däremot skeptisk till många av de färdigförpackade, manualbaserade 
program som idag saluförs inom detta område. Jag tror mycket mer på Ögonblickets pedagogik. Det 
kan inte nog understrykas hur viktiga vardagens möten mellan barn, ungdomar och vuxna är. Vi 
måste lära oss att ta mycket bättre vara på dem. Och ska vi lyckas med det måst vi börja med oss 
själva. Eller som Peter Salovey, en av forskarpionjärerna inom detta område, uttrycker det hela: ”Om 
förskolan och skolan ska kunna förmedla någonting av det vi kallar emotionell intelligens måste 
förskolan och skolan själv fungera som emotionellt kompetenta system!”  

 

Jag kommer nu att visa er ett exempel på material som jag själv gärna använder i mina samtal med 
barn kring frågor av det här slaget. Ett av de mest spännande uppdrag jag har är att jag är medlem av 
den jury som utser Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, världens största barnbokspris. Årets 
pristagare var den belgiska bilderboksförfattaren Kitty Crowther. Den bok jag nu kommer att läsa för 
er finns ännu inte på svenska, däremot på danska. Översättningen är därför min. Luta er tillbaka och 
lyssna! 

LÄSNING AV LA VISITE DE PETITE MORT AV KITTY CROWTHER 

När Kitty Crowther på försommaren var i Stockholm för att ta emot priset frågade jag henne: 

”Vem skriver du egentligen för? Barn eller vuxna?” 

”Nej”, sa hon, ”jag skriver för människor. Många av dem som läser mina böcker råkar vara barn. Det 
är jag särskilt glad för. Barn är de mest uppmärksamma och mest reflekterande av mina läsare.” 

Jag kände igen svaret. Ett par av våra tidigare pristagare, Lygia Bojunga och Sonya Hartnett, uttryckte 
sig på samma sätt. Kanske för att den nya litteraturen för barn och ungdomar ofta är så stark och 
gränsöverskridande. Men mest, tror jag, för att en ny syn på barn sakta men säkert håller på att slå 
rot i vårt medvetande. Kanske håller vi äntligen på att upptäcka att barn också är människor. Inte 
blivande människor utan människor i sin egen rätt. Kanske håller vi på att inse att allt tal om ett barn 
som ett särskilt folkslag bara är absurt. Liksom slogans av typ: ”Barnen är vår framtid!” En man jag 
talade med för en tid sedan ville vända på det hela: 

”Det är väl inte barnen som är vår framtid, det är snarare vi som är deras framtid! Det vi gör eller inte 
gör idag kommer att forma deras framtid mer än jag ens vågar tänka på!” 

Ja, det är där jag alltmer hamnar också i mina tankar kring barn, föräldraskap, läkekonst och 
pedagogik – att allt till slut handlar om människosyn. För mig har FN:s barnkonvention blivit det 



kanske främsta rättesnöret. Jag hade under 1980-talet förtroendet att företräda Rädda Barnen i 
förhandlingarna om konventionen, och den erfarenheten har satt djupa spår. Jag insåg plötsligt hur 
långt vi hade kvar, och fortfarande har kvar, till ett erkännande av barn som fullvärdiga medlemmar 
av människosläktet. Och för första gången fick jag anledning att börja fundera över de båda 
begreppen människovärde och mänsklig värdighet. Varje barn har rätt till en känsla av värdighet och 
värde, sägs det på flera håll i konventionen. Barnets människovärde ska vara absolut, liksom den 
vuxnes – det är kanske inte så svårt att förstå. Men en känsla av värdighet? 

Ett barns värdighet kan aldrig ha samma absoluta karaktär som människovärdet. Den är istället 
knuten till barnets egen känsla och upplevelse. Vad barnkonventionen påminner oss om är att vi inte 
bara är skyldiga att respektera alla barns lika värde utan också varje barns rätt till en känsla av 
värdighet. Då måste vi förstå vad värdighet är. För inget barn ska behöva känna sig mindervärdigt, 
bland annat för att känslan av ovärdighet gränsar till känslan av skam. 

Det är tankegångar av det här slaget som ligger bakom min senaste bok, Växa – inte lyda. Jag trodde 
vi var på rätt väg. Tills allt fler rapporter kom som talade om motsatsen. Föräldrar började höra av sig 
till mig och berättade om att det förekom både aktiv ignorering av barn och timeoutbestraffningar på 
de förskolr där de hade sina barn. Det gjorde mig förstås rejält bekymrad. Om också utbildade 
pedagoger börjar införa och försvara nannymetoder – då är det verkligen illa ställt!  

Nu tror jag, eller vill jag i alla fall tro, att det mesta av detta är borta igen. Efter all diskussion som 
varit under de senaste åren vore det ju märkligt om metoder av det här slaget ännu skulle leva kvar. 
Särskilt som Folkhälsoinstitutet, efter en del tvekan i början, nu bestämt tagit avstånd från dem. 

Det som kanske mest förvånade mig under den här tiden är hur bräckligt vårt försvar är mot tillfälliga 
bakslag och modevindar av det här trista slaget. Vi har i Sverige en förskolepedagogik, liksom en 
barnhälsovård, att vara stolta över, en verksamhet med humanistiska förtecken och med ett 
konsekvent vaktslående om barnets inneboende värdighet och mänskliga rättigheter. Jag behöver 
bara nämna namn som Ellen Key, Mirjam Israel och Gertrud Schyl-Bjurman för att de flesta av er 
genast ska förstå vad jag menar. Vi borde med andra ord vara ganska immuna.  

Ändå brer program och metoder av det här slaget ut sig. Med hjälp av en aggressiv och osaklig 
marknadsföring och under ibland falsk förevändning av att vara evidensbaserade och 
kostnadseffektiva slår de hål i den försvarsmur jag trodde var långt mer stabil än den visade sig vara.  

Det är här politiken kommer in i bilden.  Det är politikerna som har ansvaret för att skattepengar 
används på ett klokt sätt. Och jag tror inte på några mirakelmetoder eller snabba fixarkoncept. Det 
enda jag tror på är ett långsiktigt arbete för att stärka resurserna och höja kompetensen inom 
förskolan. Vi behöver ett förskolelyft – nu! Jag är säker på att stolta och välutbildade pedagoger i 
nära samarbete med barn, föräldrar och humanistiskt inriktade forskare kommer att bygga en 
förskola, där Ögonblickets pedagogik blir en självklarhet och där barnets mänskliga rättigheter och 
rätten till en känsla av värdighet och värde ständigt finns i fokus. Då får vi en lärande förskola värd 
namnet, en förskola där barn och pedagoger i lugn och ro kan växa, lära och utvecklas tillsammans!  
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