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”Om en kompis  
blir rädd kan man 
ge den en kram”

TEXT OCH FOTO: ÅSA FRIDMAN

BARNENS PERSPEKTIV

Med en bok, russin och en slingrande flätdans undersöker barnen i femårs
gruppen Blåklockan sina känslor och vad det innebär att vara en bra kompis. 

DET BÖRJAR INTE så bra. Lamar har både lite ont i 
handen och ont i magen i dag, berättar hon för sina 
tre kompisar och för biträdande rektor och förskol-
läraren Helen Värm. Barnen och Helen har precis 
samlats i rummet med den runda mjuka mattan, 
massor av kuddar och myshörnan ”kuben” för att 
ha samling på temat känslor och arbeta med boken 
Jag & Vi – känslor, samspel och empati. 

Lamars inledning av att ha ont leder genast in 
på andra känslor. Vad kan man mer känna? frågar 
Helen medan barnen sätter sig på mattan på golvet 
och gosar in sig bland kuddarna.

– Arg, ledsen och att något är orättvist, säger 
barnen.

Helen nickar instämmande samtidigt som hon 
plockar fram boken och håller upp den i sitt knä 
framför barnen.

– Vad gör de på bilden, undrar hon. Och barnen 
svarar:

– De leker!
– De är glada!
– Kan det vara så att de leker tillsammans med 

klossarna, undrar Helen och pekar på bilden i 
boken. 

Barnen nickar jakande och så börjar de samtala 
om vad de brukar göra tillsammans på sin förskola, 
förskolan Tulpanen i Uppsala. En hel massa visar 
det sig. De går exempelvis till skogen tillsammans, 
de går på teater tillsammans och de åker buss 
tillsammans. 

– Vi gör saker hela dagarna tillsammans, efter-
som vi är kompisar, eller hur? konstaterar Helen.

Nu plockar Helen fram fyra vita skålar. I en av 
skålarna ligger en hög med russin. 

Nu ska russinen delas ut så att alla får och så att 
det blir rättvist. Men hur gör man?

– Vi ska dela lika! säger Lamar genast.
Systematiskt och metodiskt lägger barnen, under 

Adam Mumin
– Man kan känna sig ledsen. Om en kom-
pis är ledsen kan man säga förlåt. Om 
man har gjort något dumt. Man kan dela 
med sig så att kompisen blir glad.

Elias Rahami
– Man kan känna sig arg. Och 
ledsen. Då kan man äta choklad, 
glass, hamburgare och pizza. Då 
blir man glad!?Vilka känslor kan  

man känna i kroppen?

Vad gör du då? Vad kan 
man göra som kompis?

TEMA: Känslor och relationer
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ledning av Helen, först alla russin på ett papper för 
att sedan, ett i taget, lägga ett russin i varje skål.

 – Jag tycker inte om russin, säger Lawk. De är 
inte goda.

– Vad gör man då, om någon inte vill ha, undrar 
Helen.

– Man kan ge bort till någon annan, föreslår 
Adam, och får nickande medhåll av sina kompisar. 

Efter en stunds noggrant delande kommer 
barnen överens om att det enklaste nog ändå är att 
lägga alla russinen i en hög på pappret i stället. Så 

att alla kan ta själva så mycket de vill. Lawk bestäm-
mer sig också för att provsmaka ett russin en gång 
till. Men utslaget blir det samma.

– Du var modig som provade i alla fall, säger 
Helen Värn.

Nu börjar det spritta i de fyra femårskropparna. 
Som avslutning på dagens samling ställer sig alla 
upp och sjunger sången Nu har vi flätat en riktig 
fläta. I tur och ordning blir vart och ett av barnen 
”inflätade” i sången, innan det är dags för en runga-
de gemensam high-five som avslutning.  

Lawk Rafiq
–Man kan känna sig rädd. Då känns det i kroppen 
som att man vill krama sig själv. Om jag blir rädd 
säger jag till min mamma. Om en kompis blir rädd 
kan man ge den en kram.

Lamar Suliman
– Jag vet inte. Man kan känna sig inte glad. Då vill 
jag gå och gömma mig. I dag hade jag ont när jag 
kom till förskolan, men sedan blev jag glad. Då vill 
hela kroppen röra på sig.

Förskolan 
Tulpanen ligger i 
Gottsunda utanför 
Uppsala. Här går 
50 barn och ar-
betar 11 personer 
– 3 förskollärare, 
6 barnskötare, ko-
kerska och rektor. 

Förskolan 
Tulpanen

Russinen ska delas, men hur gör man så att det blir rättvist? Lamar, Elias, Adam och Lawk funderar tillsammans med Helen Värn. 

Boken Jag & Vi  
– känslor, samspel  
och empati är skriven 
av Lars Löwenborg och 
Björn Gíslason (Gothia 
Kompetens 2021)
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