
 

 

  

Scoutförskola  

– En förskola med scoutprofil.  

 

Södertörns högskola | Institutionen för Utbildningsvetenskap 

 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C| Höstterminen 2011  

Av: Christina ”Tina” Truedsson 

Handledare: Anci Norlén 

 



 

 

Abstract 

By: Christina ”Tina” Truedsson, Autumn term of 2011. Scout preschool - a preschool with 

Scout profile.  

Supervisor: Anci Norlén 

Due to the interest of starting a preschool with a scout profile in my circle of acquaintances I 

chose to write my report about how the scout method would work in a preschool. I did this by 

comparing the origin of scouting and preschool. I based my report on the following questions:  

 Are there any similarities or differences with curriculum, education act and the scout 

method that can make it easier/harder to work with the scout method in the preschool? 

 There are many theorists that have had influence on the preschool. Give some 

examples of their theories that could affect the scout preschool?  

 What is the difference between a teacher and a scout leader?  

 What would a preschool look like if you included the scout method in the daily 

activity?   

With the help of my literature studies I compared the scout method against the laws and rules 

to make sure that the scout method doesn’t contradict them. The result I came to is that you 

can work by the scout method in a preschool. I base this on that the education act is a law, the 

curriculum is a guideline and the scout method is the basic principles. This means that you 

can have the scout method as the basic principles of a preschool.       

Keywords: Scouting, preschool, scoutmethod, curriculum lpfö 98:revised 2010-2011, 

education act (SFS, 2010:800).   

Nyckelord: Scouting, förskola, scoutmetoden, läroplanen lpfö 98:reviderad 2010-2011, 

skollagen (SFS, 2010:800). 
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1 Inledning & bakgrund 

Jag har valt att undersöka ifall man kan arbeta efter scoutmetoden i en förskola.  

Min hypotes är att man skulle kunna starta en scoutförskola.   

Att jag har valt detta ämne är för att scouting ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag 

varit scout sedan tidig ålder. 10 år senare blev jag även scoutledare. Att starta upp en förskola 

som arbetar med scoutmetoden är ett intresse som finns bland några scoutledare i min kår 

eftersom det finns några utbildade förskolepedagoger där. Därför skulle det vara intressant att 

se ifall man kan integrera scoutmetoden med läroplanen.   

Vad är scoutmetoden? Scoutmetoden är den metod som scouterna arbetar efter.   

Scoutmetoden är ett icke formellt lärande d v s motsatsen till ett formellt lärande (Scouterna, 

2009:135).  Ett formellt lärande är den kunskap vi inhämtar oss i skolan, tex via föreläsningar. 

Ett icke formellt lärande sker utanför det formella utbildningssystemet till exempel ifall man 

skulle gå en kurs via jobbet. Ett exempel är att en scoutledare går på kurser för att utvecklas 

som scoutledare. Att utvecklas som scoutledare är inget man lär sig vid en skolbänk. Därför är 

scouting ett icke formellt lärande.    

 

Scoutmetoden är utformad för att det ska vara roligt att lära samt försöka ta reda på hur barn 

gör när de leker och lär sig av sig själva. Den pedagogiska helheten i scoutmetoden är att 

allting hänger ihop. Skulle man ta bort en eller flera delar av metoden skulle den inte fungera. 

Därför är det viktigt att stödja sig på scoutmetoden när man planerar terminen (Scouterna, 

2009:135). Under teoridelen kommer jag att ta upp de olika delarna i scoutmetoden. 
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2 Syfte & frågeställning 

Syftet med mitt examensarbete är att studera om scoutmetoden skulle vara realiserbar som 

förskolepedagogik. Detta kommer jag att ta reda på genom att beskriva uppkomsten av 

förskola och scouting. Allt detta tar jag reda på med hjälp utav att jag granskar litteratur och 

ställer scoutmetoden mot lagar och regler för att se att den inte motsäger något av dessa.  

 

Frågeställning 

 Finns det några likheter/skillnader med läroplanen, skollagen och scoutmetoden som 

kan underlätta/försvåra för att arbeta med scoutmetoden i förskolan?  

 Det är många teoretiker som har haft inflytande på förskolan. Vilka av deras teorier 

skulle kunna påverka utformningen av en scoutförskola?  

 Vad är skillnaden mellan en pedagog och en scoutledare? 

 Hur skulle en förskola se ut ifall man inkluderade scoutmetoden i den dagliga 

verksamheten? 
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3 Material & metod 

3.1 Empiriskt material 

När jag har skrivit mitt examensarbete har jag gjort en textanalys. Jag har utgått ifrån diverse 

teorier och tidigare forskning. Anledningen till att jag har mest teorier är att jag endast har 

hittat en förskola i Sverige som bedriver en scoutförskola. Jag har tyvärr inte hittat någon 

information kring förskolan, annars hade det varit en bra utgångspunkt i min uppsats.  

Detta innebär att det inte finns så mycket tidigare forskning om mitt ämne. Jag kommer att 

börja beskriva ursprunget för förskola och scouting. I slutet vill jag, så gott som det går, 

beskriva hur en förskola skulle kunna se ut i framtiden. Ifall man integrerar hur en förskola 

skulle kunna arbeta med scoutmetoden. I analysdelen kommer jag att jämföra hur scouting 

och förskola startades samt ifall det finns några likheter eller skillnader mellan skollagen, 

läroplanen och scoutmetoden. Detta för att se ifall något skulle motsäga sig och på så vis gör 

att man inte kan starta en scoutförskola. Jag kommer även att ta upp några teoretiker som har 

med förskolans uppkomst att göra. Det sista jag kommer att ta reda på är ifall det finns någon 

skillnad mellan en pedagog och en scoutledare. Avslutningsvis tar jag upp, i kapitlet 

slutdiskussionen, några tankar jag har angående ”scoutförskola”.  

3.2 Metod 

Under metoddelen kommer jag att ta upp begrepp som reliabilitet, materialbaserad analys och 

hermeneutiskt synsätt. Dessa begrepp är relevanta i min uppsats eftersom det är de begrepp 

som genomsyras i den.  

Reliabilitet 

Ett arbete ska ha hög reliabilitet (Larsen, 2009:116). Det betyder att arbetet ska vara pålitligt. 

När man kollar upp ifall arbetet har hög reliabilitet använder man sig utav kvalitativ mätning, 

exempelvis enkäter. Ta till exempel en mätning på hur man trivs på en arbetsplats. Om du 

mäter rumstemperaturen är det kanske inte det mest trovärdiga sättet att ta gå tillväga. Därav 

har undersökningen ingen hög reliabilitet. Gör man en kvalitativ undersökning, enkät, får man 

rätt sorts information insamlat på ett trovärdigt sätt. På så sätt blir reliabiliteten hög.  

När jag gjort mitt arbete så har jag utgått från att mitt arbete ska ha ett högt reliabilitetsvärde. 

Jag har försökt insamla så mycket trovärdig litteratur som möjligt, det vill säga att litteraturen 

har varit tryckt på senare dagar. Mycket kan hända under årens lopp och information kan ha 

ändrats. Detta är den största orsaken när jag utgått från att arbetet ska vara så trovärdigt som 
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möjligt.  

Något som är av hög aktualitet, att scoutförskolan skulle kunna genomföras på riktigt är att 

tidningsartikeln bevisar att intresset finns. Det jag hittade på internet var en tidningsartikel 

från Kristianstadsbladet. Kristianstad kallas för scouternas kommun just med anledning över 

att de har haft flera stora nationella och ett internationellt scoutläger där. I tidningsartikeln 

stod det följande: I dagsläget finns det många skolor med en egen profilinriktning så som 

fotboll, musik, golf, etc. Kommunen funderar på att starta en profilskola med inriktning 

scouting. Där kan man dra nytta av det ledarskap, den hållningen till naturen och den 

miljöprofil scouterna står för. Diskussionen pågår för fullt med barn- och 

utbildningsförvaltningen om hur de skulle kunna få det att fungera (Clifford Johansen, 2011). 

Av att läst denna artikel känns det som en ganska bra start att hitta samarbetspartner eftersom 

en förskola måste tillhöra en skola. Av den anledningen är min hypotes, att jag tror att det 

skulle kunna fungera att starta en scoutförskola, av hög aktualitet.   

Materialbaserad analys 

Min uppsats är en materialbaserad analys. Anledningen till det är att jag skapar nya teorier 

utifrån material eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning om mitt 

undersökningsområde.  

Hermeneutiskt synsätt 

Jag har utgått ifrån ett hermeneutiskt synsätt eftersom jag tolkar mitt syfte samt frågeställning 

med bland annat hjälp utav litteratur. Hermeneutik betyder tolka eller uttolka. Att ett arbete är 

skrivit ur ett hermeneutiskt synsätt innebär att det är en sammansättning av teorier som man 

utgår ifrån när man gör en tolkning eller får en förståelse (Thomassen, 2007:178).  

  

http://www.kristianstadsbladet.se/sok/?writer=Clifford+Johansen
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4 Teori och tidigare forskning 

4.1 Tidigare forskning kring scoutmetod och svensk läroplan 

Jag har sökt efter tidigare forskning och hittat Axel Hällen som har skrivit en C-uppsats om 

ett likartande ämne som mitt. Hans syfte var att studera utveckling och förändring av 

värdegrund och läroplan. Hällen utgick ifrån att ta reda på det genom sina forskningsfrågor 

som löd: Hur har scouternas värdegrund och läroplan förändrats från Scouting for boys till 

”Bit för bit. Boken om scoutmetoden”, Vad behandlas, och vad behandlas inte, i den moderna 

scoutmetoden jämfört med idéerna i Scouting for boys? Och vilka skillnader och likheter med 

avseende på läroplaner och värdegrunder finns det inom den svenska skolans utveckling 

jämfört med scouternas motsvarande utveckling? Detta gjorde han genom att grunda sig på 

Baden Powells bok Scouting for boys (1908) och Bit för bit - Boken om scoutmetoden (2005) 

som är utgiven av Svenska Scoutrådet. Hällens teoridel bestod av läroplansteori, 

värdegrundsteori och utdrag från John Deweys pragmatism. Eftersom han hade fokus på 

lärarperspektivet hade han avslutningsvis speglat resultatet mot den pedagogiska utvecklingen 

inom den svenska skolan.  

Det han hade kommit fram till var att svensk modern scouting ändrat sin läroplan och 

värdegrund i ungefär samma riktning som den svenska skolan gjort. Detta kom han fram till 

eftersom värdegrunder och läroplaner är utformade ungefär samtidigt (Hällen, 2009).   

4.2 Problemmetod  

John Dewey var en amerikansk filosof samt pedagog, född 1859 och död 1952 (Dewey, 

2004:11).  Dewey var även professor i psykologi (Egidius, 2009:63). John Dewey myntade 

begreppet Learning by doing. I analysen kommer jag att relatera till Deweys pedagogik samt 

till en punkt ur scoutmetoden, just learning by doing.  

Dewey anser att uppfostran är en ständigt pågående process som går från barnets nuvarande 

sätt att förstå världen gentemot de strukturer av fakta och samband som kallas för ämnen. 

Barnet ska tillslut lära sig att bemästra ämneskunskaperna. Vi lär inte känna ett land genom 

att läsa om det i kurslitteraturen eller att studera den i en kartbok men det underlättar till en 

viss del dock. Men kunskap i kurslitteraturen är i sig själv ointressant. Det är inte förrän man 

kommer i kontakt med ett ämne som man brinner för, genom att man bland annat läser en 

bok, går på en kurs. Det är inte förrän då man kan tala om egentlig kunskap. På så vis kan inte 
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undervisningen förverkligas förrän man har stött på det i verkligheten. Varje gång vi gör 

något praktiskt kan man förstå dess mening samt mäta dess värde (Egidius, 2009:65).  

Efter att Dewey myntat begreppet learning by doing startade han en skola med några 

likasinnade personer. Han kallade skolan för ”The Laboratory School” som han syftade att det 

var en slags experimentskola, där man experimenterade och försökte få fram nya 

aktivitetspedagogiska metoder. Skolan var så kallad ”barncentrerad” och där gick barn mellan 

4 och 14 år. Undervisningen var anpassad efter de olika åldrarna. Eleverna delades in i 

mycket små grupper med syfte att läraren skulle ha möjlighet att se till den enskilda individen 

och på så sätt veta vilken/vilka undervisningsformer som ansågs nödvändiga. 

Experimentskolan blev med en gång berömd och spreds under namnet ”The Dewey school”. 

Just den här sortens skola kom i en het debatt och man undrade ifall detta skulle kunna vara 

framtidens skolform. Dewey ansåg denna skola skulle utformas allt eftersom vilket var raka 

motsatsen till Fröbels kindergarten. Dewey skrev även böcker om sin pedagogik och 

underströk ofta att han tagit starkt intryck från Fröbel (Simmons-Christenson, 1997:123–124).  

Fröbels tankar och idéer finns beskrivit under teoridelen förskolans uppkomst kap 3.5.   

Nu kommer jag att komma in på Deweys metod: problemmetoden. Man ska kunna känna 

engagemang i en uppgift, kunna sätta sig in i situationen, så att man ser dess svårigheter klart. 

Man ska därefter tänka efter hur man ska kunna lösa problemet. I fantasin ska man tänka hur 

man kan lösa det på det ena eller andra sättet och slutligen prova sina hypoteser som verkar 

troligast. Man ska inte bara läsa sig till det utan man ska prova sig fram. Dewey utformade ett 

naturvetenskapligt inspirerat schema för aktivt lärande. 

 Ifall man stöter på problem eller möter svårigheter ska man känna en puls att man 

ska klara av att lösa det.  

 När man stött på problemet ska man samla in fakta som kan hjälpa en att komma 

vidare. 

 Efter det ska man försöka se i vilken riktning lösningen kan tänkas ligga i problemet 

samt kunna formulera hypoteser utifrån det fakta man har.  

 När man formulerat hypoteser ska man så småningom kunna komma fram till teorier 

kring sambandet av problemet. 

 Slutligen ska man se till att kunna verifiera, motbevisa att en teori eller en hypotes 

inte stämde med hjälp utav observationer eller experiment (Egidius, 2009:69).  
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4.3 Vygotskijs teori   

Lev Vygotskij, rysk psykolog och pedagog, räknas som en utav pedagogikhistoriens största. 

Han föddes i Vitryssland 1896 och dog 1934 (Egidius, 2009:78 ff). Vygotskij skapade sin 

egen teori kring pedagogerna Hegel, Émile Durkheim och Jean Piagets teorier. Hegels 

konstaterade att en människa blir endast en människa ifall personen kommer i kontakt med 

andra och i ett socialt sammanhang i den historiska utvecklingen (Egidius, 2009:78). Det vill 

säga att Hegel påstår sig tro att man formas till en människa endast genom att vara social och 

komma i kontakt med andra människor.  

Émile Durkheim hävdade att människors föreställningar och tankar har en social förankring 

(Egidius, 2009:78). Durkheim teori var ganska snarlik Helgels. Men det som skilde sig var att 

grupptrycket var det som formade människans tankar och föreställningar. Det vill säga, tyckte 

deras vänner på ett sätt så tyckte man själv på samma sätt.  

Slutligen intresserade Vygotskij sig på Piagets teori om barns intellektuella utveckling 

(Egidius, 2009:78). Att barn lär sig uppfatta saker och ting allt korrektare som en följd av en 

inlärningsprocess. Enligt Piaget har barn i olika åldrar olika sätt att utforma sin verklighet 

beroende på de förändringar som hjärnan genomgår under tillväxten. Utvecklingen går från 

reflexrörelser till det abstrakta och logiskt tänkande i tonåren. Sättet att konstruera 

verkligheten består av mentala strukturer i utvecklingen (Egidius, 2009:95). Vygotskij 

menade alltså, precis som de andra pedagogerna, att man lär sig tillsammans med andra. Han 

menade även att barns lärande utvecklas med åren och därför behöver anpassa pedagogiken 

efter barnens ålder.   

4.3.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den senare tiden har det skett ett genombrott inom forskarvärlden. Detta genom ett 

sociokulturellt perspektiv (freinet.se, 2011). Det innebär att något sker i samspel mellan 

människor, att man utvecklas genom att lära av varandra. Det stora genombrottet var ett 

paradigmskifte det vill säga man bytte mönster i hur man tänkte. Man tänkte nu i andra banor. 

Detta ledde till en förnyad diskussion om att lärande och tänkande sker i dialog mellan 

individer.  

Vygotsky hade en idé kring att lärandet var social process som utvecklades i ett gemensamt 

möte mellan olika antal personer. Det vill säga att dialogen mellan personerna utvecklar alla 

deltagares tänkande. Det innebar att lärande sker i mötet mellan individer. När mötet pågår 
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utbyter man tankar och idéer med de andra som medverkar i dialogen. Det gör att individerna 

förändras och utvecklas samtidigt. Ett annat sätt att utvecklas i grupp är genom att diskutera. I 

en diskussion utvecklas en dialog och genom dialogen kan man lära sig något nytt. Detta 

tycks starta och framför allt utvecklas genom mötet och kommunikationen, något som stärks 

av nutida spädbarnsforskning. Tänk på föräldern och spädbarnets första, ofta ordlösa dialoger. 

Där kan man se hur de anpassar sig och lär sig utav varandra i utbyte (freinet.se, 2011). 

Vygotskij anser att vi alla har en ”proximal utvecklingszon”, d.v.s. en zon där vi har möjlighet 

att utvecklas. Vi kan själv, med hjälp utav vår mognad, egna erfarenheter och försök komma 

långt i utvecklingen. Vygotsky anser dock att vi inte kommer åt hela vår kapacitet utan att 

samspela med andra människor som är mer kunniga än oss själv. Ibland behövs det bara 

någon som ställer de rätta frågorna. Genom frågor och problematisering, genom att få veta 

den andres synpunkter och tankar kan vi uppfatta något som tidigare varit oklart för oss. 

Pusselbitarna man hade sedan tidigare men inte fick ihop på egen hand, faller plötsligt på 

plats. Vi förstår och har utvecklats mer på så vis än det vi skulle klarat på egen hand. Den 

proximala utvecklingszonen kan därför endast nås i samspel med andra (freinet.se, 2011).  

4.4 Förskola 

4.4.1 Vad är en förskola?  

Enligt skolverket är förskolan en skolform som börjar vid omkring 1 års ålder. En förskola 

ska ta emot barn och barnen deltar under olika långa perioder. Förskolans uppgift är att se till 

att barnet får ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd i barnens utveckling. Förskolan ska 

vara flexibel med öppettider och den ska vara öppen året runt så att den kan anpassas utefter 

föräldrarnas behov/schema så att de kan arbeta eller studera (Vad är förskola, 2011).   

 

I förskolan ska man både ha med den pedagogiska- och omsorgsbiten i verksamheten. Man 

ska även ta ansvar för barnet hela dagen. Lek och skapande samt att forma barnet ska vara 

ganska övervägande i verksamheten. Förskolan ska vara trygg, lärorik samt rolig för alla 

deltagande barn (Vad är förskola, 2011).  

4.4.2 Vad styr förskolan? 

För att bedriva en förskola måste man följa skollagen, kap 1- 6 och 8 samt läroplanen Lpfö 

98, reviderad 2010 - 2011. Det som huvudmannen (kommunen) ska se till att följa enligt 
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skollagen är att barngrupperna har en anpassad storlek och sammansättning och att barnen 

också erbjuds en trygg miljö. När det kommer till själva verksamheten är det 

förskolepedagogerna som ska ansvara för undervisning. På förskolan, utöver 

förskolepedagoger, ska det finnas annan personal med utbildning eller erfarenhet som kan 

stimulera barnens utveckling samt inlärningen hos dem. Sist men inte minst ska verksamheten 

utgå från varje barns behov. Förskolans verksamhet ska hela tiden planeras, följa upp samt 

förbättras på både huvudmannens nivå och på varje förskoleenhet. Barn samt målsman ska få 

möjlighet att vara med i utvärderingen av förskolan (Vad styr förskolan, 2011).  

4.4.3 Förskolans uppkomst 

Fröbel är ett namn värt att nämnas när man pratar om förskolans uppkomst. Fröbel levde 

mellan 1782 – 1852 i Tyskland. Han var den första i världen som skapade en pedagogik för 

barn som var för unga att börja i skolan, dock finns det inget som heter ”Fröbelpedagogik”. 

Det man har gjort är att man har fritt tolkat Fröbels ursprungliga pedagogiska tankar istället. 

Fröbel har inspirerat många stora teoretiker så som Rudolf Steiner och Maria Montessori. 

Hans pedagogiska idéer har fått en omfattande spridning i världen och är bland annat det 

fundament som den svenska förskolan vilar på. Under 1960 – 1970 talet var det inte lika 

populärt med Fröbels idéer eftersom det kom nya teoretiker med nya idéer successivt. Under 

1990-talet återinfördes dock Fröbels tankar och idéer och blev populära igen (Gedin & 

Sjöblom, 1995:10).  

Fröbels pedagogiska idéer fick en snabb spridning år 1848. 1899 i Norrköping startade 

systrarna Moberg en utav de första pedagogiska verksamheterna för små barn. Den kallades 

för ”kindergarten” och var inspirerad av Fröbels tankar och idéer (Gedin & Sjöblom, 

1995:19). När ”kindergarten” kom till Sverige behöll man först namnet ”kindergarten” till en 

början. Men när den väl översattes bytte man namnet till ”barnträdgården” (Simmons-

Christenson, 1997:116). Det var först på 1900-talet som man bytte från ”kindergarten” till 

”barnträdgården”. Det tog dock lång tid för systrarna Moberg att se till att det startades fler 

barnträdgårdar i Sverige. 1930 fanns det bara 100st barnträdgårdar där sammanlagt 3000 barn 

vistades (Gedin & Sjöblom, 1995:19–20). Namnet har ändrats ett flertal gånger, som till 

exempel lekskola, lekstuga, lekis, dagis och slutligen förskola (Simmons-Christenson, 

1997:116).    
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En annan stor pedagog, gällande förskolans uppkomst är Ellen Key. Hon är emot kindergarten 

då hon anser att kindergarten endast är en fabrik där barn behandlas som robotar. De slungas 

upp till nästa ”våning” när åldern är inne för att börja skolan. Barnen lär sig inte utvecklas 

som individer utan alla gör likadant. Key menar att skoluppfostran borde innebära att skapa så 

många individuella skolformen som möjligt (Key, 1996:151). Att se till att varje individ 

utvecklas på sin egen nivå och inte på den nivån alla andra ligger (Key, 1996:153). Därför 

ansåg Key att man skulle slopa kindergarten och istället övergå till hemundervisning (Key, 

1996:149). Det är lättare att se till en individ i hemmet än tjugo barn i en kindergarten.  

4.4.4 Förskolepedagogik 

Förskolepedagogik innebär hur en pedagog ska ta ett helhetsansvar för undervisning och 

uppfostran för barn som går i förskolan eller för barn som anses i behov av den. Det är inte 

bara i förskolan man kan ha nytta utav förskolepedagogik. Utan även ifall en person möter en 

förskoleutbildad i speciella situationer kan det vara livsavgörande (Fegerli, Lillemyr & 

Søbstad, 2001:12–13). Eftersom man då har studerat människans utveckling under en 

lärarutbildning och vet kanske då hur man ska agera i situationen. Fegerli, Lillemyr & 

Søbstad anser att förskolepedagogik även kan innebära att en pedagog får komma hem till 

berörda familjer och observera ifall barnet behöver extra hjälp i hemmet eller i värsta fall 

undersöka ifall barnet ska få bo kvar hos sina biologiska föräldrar (Fegerli, Lillemyr & 

Søbstad, 2001:13).      

4.4.5 Förskoleguide 

Hur ser en dag ut på en förskola? Givetvis ser det olika ut från förskola till förskola men man 

har ungefär samma grund att stå på. Man tar emot barnen på morgonen, äter frukost med de 

barn som har kommit tidigt. Man har någon form av en aktivitet på antingen förmiddagen 

och/eller på eftermiddagen som kan både vara inomhus och utomhus. Även samlingen sker 

någon gång under dagen. De minsta barnen vilar efter maten, antingen vilar de på madrasser 

inomhus eller i vagnar utomhus. Man hinner även med mellanmål och fruktstund under 

dagen. Avslutningsvis stänger förskolan och man kan strategiskt se till att alla är ute och leker 

på gården när föräldrarna kommer och hämtar. På det viset sparar man tid (Lindewald, Krok 

& Björk, 2005:21–46). Personligen tycker jag att man ska sträva efter att avsluta utomhus, 

beroende på väder och årstid.   
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4.4.6 Pedagogen i fokus 

Den viktigaste aspekten är att pedagogerna måste veta att föräldrarna har den främsta rätten 

till att uppfostra sina egna barn (Fegerli, Lillemyr & Søbstad, 2001:11). En pedagog ska utgå 

från ett teoretiskt perspektiv eftersom det är läroplanens grund. Detta för att det är ett viktigt 

redskap för hur pedagogen ska kunna urskilja, förstå och förhålla sig till den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Ett teoretiskt perspektiv utifrån läroplanen anses betyda att 

kunskapen ska ge en relation mellan människa och den värld som barnet för tillfälligt lever i. 

Det vill säga att pedagogen måste förstå barnets sätt att agera gentemot den upplevelsevärld 

barnet lever i (Johansson & Pramling Samuellson, 2003:12).     

4.4.7 Barnet i fokus 

Det viktigaste lärandet för ett barn i förskolan är det sociala sambandet med jämnåriga. Att 

man hittar tryggheten i leken med de andra barnen på förskolan är en viktig faktor för att 

barnet ska kunna gå vidare i sin utveckling och sitt lärande. Pedagogens roll i detta fall är att 

man ska försöka ”lotsa in” barnet i leken ifall man ser att det är ett barn som har det svårt att 

komma med i en lek. Detta bidrar till att pedagogen hjälper barnet in i det sociala samspelet 

(Lindewald, Krok & Björk, 2005:83).  
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4.5 Deweys ”Learning by doing” 

Huvudprincipen i Deweys pedagogik var att all inlärning skulle ske genom barnens egna 

aktiviteter och intressen. Det innebar att man inte bara skulle utgå från läroplanen och 

undervisningsmetoder utan man skulle främst utgå från barnen när man skulle planera. Barn 

lever i en värld där deras intressen betyder mer än bara fakta och teorier. Därför bör all 

undervisning utgå från vad barnet tycker om och kan på så sätt vidareutvecklas genom det. 

Men inlärningen ska inte ske slumpvis utan måste ske under lärarhandledning. Att tänka och 

att göra hör intimt tillsammans enligt Dewey. Dewey anser att barn lär sig bäst genom fyra 

olika arbetssätt. Behovet av gemenskap i lek och arbete, behovet att skapa, behovet att 

utforska och behovet att göra saker som väcker andras uppskattning eller att uttrycka sig i 

konst (Simmons-Christenson, 1997:124–126).    

Före 6-års ålder är läsning och skrivning inte så viktigt medan rita, måla eller liknande 

aktiviteter som knyter an till barnens intresse är mycket viktigare. Barnet behöver känna och 

röra på sakerna, experimentera och träna upp koordinationen mellan ögon och händer. När ett 

barn har klarat av uppgiften uppstår en lycka. Dewey menade att det här arbetssättet 

försvinner när man börjar skolan eftersom skolan gör ett abrupt ingrepp i lusten att använda 

sin kreativitet och på så sätt försvinner även chansen att hitta denna lycka som nyss nämndes. 

Dewey menar att ifall man fortsatt med learning by doing även under skoltiden skulle 

motsatsförhållanden mellan liv och skola, mellan individ och samhälle, mellan kunskap och 

handling och mellan teori och praktik försvinna. Detta genom att han ville att arbetssättet, 

samarbete och arbetsfördelning, skulle vara så likt som möjligt i både skola och jobblivet 

(Simmons-Christenson, 1997:124–126).   
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5 Scouting 

Det finns ungefär 70 000 scouter i Sverige. De organiseras i fem scoutförbund, som har olika 

inriktningar. Det finns dock något gemensamt med alla scoutförbunden och det är att scouten 

ska utvecklas som individ (Scout.se, 2011). De fem scoutförbunden är:  

 Frälsningsarméns scoutförbund (FA) 

 Kristna Förbundet Unga Kvinnor/Kristna Förbundet Unga Män (KFUK/KFUM) 

 Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU)  

 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF)  

 Svenska scoutförbundet (SSF)  

FA, KFUK/KFUM och SMU har en kristen profil. NSF har en nykterhetsprofil. SSF är 

förbundet utan någon speciell inriktning.  

5.1 Scouthistoria 

1907 var året då scouting bildades av militären tillika författaren Sir Robert Baden Powell of 

Gilwell, även kallad Baden Powell eller BP. Anledningen var att han samlande 20 pojkar på 

en ö, Brownsea Island utanför Englands sydkust. Det sågs som det allra första scoutlägret och 

betraktas som scoutrörelsens födelse. Dessa pojkar ville han först och främst ge en 

meningsfull fritid åt eftersom arbetslöshet och fattigdom var vanligt. Förutom att BP ville ge 

pojkarna en bättre fritidssysselsättning ville han även göra dem redo för att gå ut i strid. Med 

hjälp av scouting skulle unga män bli goda medborgare samt få chansen att utvecklas. BP 

använde sig utav begrepp så som plikt, lojalitet, lydnad samt laganda och de var de centrala 

begreppen där det fanns en tydlig militär anda. Detta på grund av att BP var militär som jag 

nämnde i början. BP skrev en bok, Scouting for boys, och åkte därefter runt och föreläste om 

scouting. Tre år efter att lägret varit fanns det 100 000 scouter i England och Skottland. Några 

år senare existerade scouting i alla världsdelar. Det var inte bara pojkar som ville bli scouter. 

Baden Powell gav Agnes, BP:s syster tillika blivande chef, i uppdrag att starta ett 

flickscoutförbund eftersom år 1909 hade över 6000 flickor anmält sig till scoutrörelsen. 1918 

efterträdde Baden Powells fru, Olave Baden Powell, Agnes som chef för flickscouterna 

(scout.se, 2011).  
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Ebbe Lieberath var personen som tog scouting till Sverige. Detta gjorde han genom att år 

1909 åkte han en båttur i skärgården och hittade en kvarglömd bok, Scouting for boys, och 

blev nyfiken och intresserad och översatte boken till Svenska. Därefter, år 1910, startade han 

den första svenska scoutkåren i Sverige, närmare bestämt i Göteborg (scout.se, 2011).   

Till en början var pojkscouterna och flickscouterna för sig själv. Men i dagens samhälle är 

verksamheterna gemensamma för både pojkar och flickor i Sverige.    

Under 1990-talet och fram till början av 2000-talet hände det mycket kring scouting i Sverige 

eftersom i slutet av 1990-talet började de fem scoutförbunden att diskutera kring hur man bäst 

kunde samarbeta. Den första gemensamma strategin antogs år 1999 (scout.se, 2011).   

2001 träffades alla de fem dåvarande förbundsordförande för att diskutera ifall man kunde 

göra något gemensamt mellan förbunden. Detta resulterade i att det blev ett 

förbundsgemensamt scoutläger som hette Scout 2001. 2007 var det åter dags att göra något 

förbundsgemensamt och det arrangerades ett läger som hette Jiingijamborii.  

2011 hölls den 22:a världscoutjamboreen (WSJ). Det som skilde WSJ med de andra lägren 

var att det var folk från hela världen som fick delta. Alla lägren hölls på Rinkabyfältet utanför 

Kristianstad i Skåne (scout.se, 2011).  

I dagsläget diskuterar man ifall man vill att alla scoutförbund ska slås samman och bilda 

riksorganisationen Scouterna. Det råder en het debatt kring detta eftersom vissa förbund inte 

vill ”förlora” sin identitet.  

5.2 Scoutmetoden 

Tidigare skrev jag att scoutmetoden består av flera olika delar. Jag tänker förklara vad de 

innebär utan inbördes ordning. De kategorier som ingår är: learning by doing, den stödjande 

och lyssnande ledaren, symboler och ceremonier, patrullsystemet, friluftsliv, lokalt och 

globalt samhällsengagemang samt scoutlag och scoutlöfte. De är alla de delar som är 

avgörande för att utveckla en individ, menar scoutmetoden.  

Scoutmetoden är utvecklad för åldrarna 8-25 och är anpassad efter varje åldersgrupp. 

Spårarscout åk 2-3, Upptäckarscout åk 4-5, Äventyrarscout åk 6-9 och Utmanarscout – 

gymnasiet och uppåt. Beroende på vilken ålder scouten har så är ansvarsområden olika 

avancerade. Det vill säga att det ställs olika krav på hur gammal scouten är. Är du 8 år ska du 
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exempelvis göra saker och ting själv genom att följa instruktioner genom enkla övningar som 

scouten fått från ledaren. Är du däremot 18 år ska du ta fullt ansvar i verkliga projekt (tex 

lägerplanering). Fokus ligger på vad scouten vill lära sig (scouterna, 2009:139).  

Varför börjar scoutmetoden först vid 8 års ålder och slutar efter 25 års ålder? Att 

scoutmetoden slutar vid 25 års ålder är främst att scouterna är en ungdomsorganisation och 

man är relativt ”färdigutvecklad” vid den åldern. Att scoutmetoden inte börjar förrän vid 8 års 

ålder är för att man tidigare nämnde att den är mest effektiv från den åldern. Några 

specialpedagoger som är aktiva inom scouterna menar att scoutmetoden är svår för att 

tillämpa hos yngre barn (scout.se, 2011).  

5.2.1 Scoutlag och scoutlöfte  

Scouting i hela världen bygger på en gemensam värdegrund. Den sammanfattas i scoutlöftet, 

ett löfte som scouterna försöker följa så gott det går. Det är via scoutlagen som scouterna 

bildar en utav världens största idérörelse. Varje scoutorganisation gör en översättning på 

scoutlagen. Den svenska scoutlagen lyder såhär: (Scouterna, 2009:160). 

1. ”En scout söker sin tro och respekterar andras. 

2. En scout är ärlig och pålitlig. 

3. En scout är vänlig och hjälpsam. 

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat. 

5. En scout möter svårigheter med gott humör. 

6. En scout lär känna och vårda naturen. 

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra” (Scouterna, 2009:160). 

Samt scoutlöftet: ”Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen” (Scouterna, 2009:160).   

Att använda sig utav scoutlagen samt scoutmetoden handlar om hur scouterna ska vara emot 

varandra och sedan leva efter det. Tanken är inte att scouten ska lära sig scoutlagen utantill 

utan att scouten ska leva efter den i bästa möjliga mån (Scouterna, 2009:161).    

5.2.2 Scoutmetodens ”Learning by doing”  

Learning by doing eller ifall man översätter det: lära genom att göra. Det är på det viset 

scouten får prova på att göra saker på riktigt, i det rätta sammanhanget (Scouterna, 2009:136). 

Ifall scouten provar att göra något fysiskt, kan vara ett sätt som underlättar för en del barn när 

de ska lära sig något. Att använda sig utav learning by doing gör att scouten lär sig att arbeta 
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praktiskt och man slipper läsa sig till den fysiska färdigheten (Scouterna, 2009:136). Av egen 

erfarenhet lär jag mig lättare att prova på något än att läsa mig till det teoretiskt. Ett exempel 

kan vara att det är lättare att gå en runda i naturen och titta på löven och se hur trädet ser ut på 

riktigt än att man ska föreställa sig hur lövet och trädet ser ut bara genom att titta på ett 

papper, alternativt i en bok.  

Learning by doing är inte enbart att man ska lära sig genom att prova utan scouten ska även 

reflektera. Man kan säga att learning by doing utgör den ena halvan och reflektion den andra 

halvan (Scouterna, 2009:136).  När man reflekterar får man fundera på vad som hände, hur 

kändes det samt varför det blev som det blev. Upplevelsen blir till kunskap när scouten 

reflekterat (Scouterna, 2009:137). Därför är det viktigt att reflektera. Reflekterar man kan man 

se ifall något gick snett och fundera över vad som gick fel och varför det gick fel. På så sätt 

kan man rätta till det och göra det bättre till nästa gång. Man ska inte bara reflektera när det 

gick fel utan man kan även fundera på vad var det som gick bra? Varför blev det bra? På 

vilket sätt blev det bra? etc.  

Learning by doing underlättar den personliga utvecklingen i ett större perspektiv. Det vill säga 

genom learning by doing blir den personliga utvecklingen tydlig (Scouterna, 2009:137 - 138). 

Eftersom en scoutledare vill se till att scouten hittar sin egen vilja att utvecklas. Scouten lär 

sig inom scouterna att ta ansvar för sin egen utveckling. Scouten lär sig där att tänja sina 

gränser.    

5.2.3 Symboler och ceremonier 

När scouterna använder sig utav symboler och ceremonier är tanken att man utgår från hur 

barn gör när de leker. En symbol innebär att det är något man känner igen, men det kan även 

vara något abstrakt, som en idé eller ett koncept. Ceremonier är enkla handlingar som 

scoutledaren fyller med bland annat innehåll och eftertanke. När man till exempel använder 

sig utav ett tema som förenar symboler och ceremonier bildar det ett symboliskt ramverk. Ett 

symboliskt ramverk blir då innehållet i temat (Scouterna, 2009:144). Ta till exempel temat 

magi. Då kan scoutledarna klä ut sig till någon magiker och låta deltagaren prova på olika 

magiska uppgifter hos dem. Barnen lever sig på sätt in i leken och kan därför locka fram 

fantasi och skaparglädje hos dem och det blir ännu roligare för deltagaren än om man kanske 

bara skulle färglägga en bild på Harry Potter. Detta kan underlätta för deltagaren att uppleva 

det än att färglägga en bild. Det ger inte så mycket.  
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En symbol är något scouterna känner igen, som är återkommande. Det kan till exempel vara 

en lykta som scouterna i en scoutgrupp tänder vid starten av varje möte. Den symboliserar att 

mötet startar då och det sista scouterna gör innan mötet är slut är att scouten släcker den, då är 

mötestiden slut.  

Ceremonier däremot har ett visst innehåll och ett visst budskap med den. Ett exempel på en 

ceremoni är när scouten blir invigd till sin respektive avdelning samt får reda på vilken patrull 

(grupp) scouten kommer att tillhöra.  

5.2.4 Patrullsystemet  

Patrullsystemet är något man nästan alltid kommer i kontakt med i verksamheten.  

En patrull består av fem till åtta personer under en längre period. Det gör att scouten hinner 

hitta sin roll i patrullen samt känna stöd och trygghet därifrån. Scouterna anser att en patrull 

klarar mer tillsammans än vad en person annars inte skulle klarat av själv. Patrullsystemet är 

mer än bara att arbeta i grupp. Systemet medför att flera patruller bildar en avdelning där det 

även ska finnas vuxna ledare på plats. I den lilla patrullen arbetar scouten med att finna roller 

för var och en på ett systematiskt sätt. I en patrull som fungerar väl har gruppens medlemmar 

varsin roll och/eller ett ansvarsområde. Det är viktigt att alla har en roll och att ens roll är 

unik. Att scouterna använder sig utav patrullsystemet är till en viss del att man ska snabba på 

processen att finna individens roll i en grupp. Att scouten har en roll, känner att hen behövs i 

patrullen, gör att individen växer med det ansvar som roller bär (Scouterna, 2009:148). Det är 

även viktigt att scouterna byter roller så att alla hinner testa de olika rollerna som finns att 

tillgå. Vilka roller som finns beror på varje avdelning. Men det som brukar vara 

återkommande är patrulledare, en som är ledare för gruppen. Patrulledaren kan exempelvis få 

instruktioner på vad aktiviteten handlar om och ska sedan berätta för sin patrull vad de ska 

göra.  

Att jobba med patrullsystemet innebär mer än att man arbetar som det ovannämnda. Det 

innebär också att man jobbar med patrullens gruppdynamik. Scouten känner sig på så sätt 

trygg med sin grupp, då vågar scouten testa nya saker och tänja sina gränsar. Ifall scouten får 

en uppgift som hela gruppen ska lösa tillsammans lär scouten på så sätt att arbeta med alla i 

gruppen. Enligt scoutmetoden stärker upplevelsen att klara av en uppgift tillsammans med sin 

grupp självkänslan mer än ifall scouten skulle lösa uppgiften själv. Även ansvaret scouten har 

i sin grupp är stärkande för sin självkänsla. En vuxen som ger ett förtroende till ett barn, att 

scoutledaren ger en roll till ett barn, kan även det vara bra för att självkänslan. Roller är till för 

att barnen ska bli sedda, bekräftade samt uppskattade av vuxna ledare.  
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Ytterligare ett sätt att arbeta med patrullsystemet är att scouterna kan inom patrullen öva på 

demokrati (Scouterna, 2009:150). Man kan till exempel ge scouterna en uppgift om att de ska 

komma på en aktivitet som ska göras på nästa avdelningsmöte. På så sätt får scouterna öva på 

att lyssna, tala inför grupp och rösta på vilket bidrag de tyckte skulle passa.         

5.2.5 Friluftsliv  

Friluftsliv betyder i stort sett att man ska vara utomhus. Friluftsliv kan vara allt från att leka i 

skogen på innegården till att bestiga Mount Everest. Friluftsliv är en arena för den personliga 

utvecklingen, man växer som människa. När man hamnar i en annorlunda miljö än den 

vanliga exempelvis skogen istället för förskolan, måste man tänka annorlunda och tänka 

utanför sitt område. Man måste använda sig utav sin fantasi/kreativitet i så fall (Scouterna, 

2009:152). Går man ut med sin grupp i förskolan och hittar en kotte kan man ha mycket 

användning av den. Man kan till exempel gå tillbaka till förskolan och bygga en hage med 

kor, där kotten bildar kroppen och små kvistar bildar ben. Det är endast fantasin som sätter 

sina gränser. Detta är ett bra exempel på punkt 6 i scoutlagen, att lära känna och vårda 

naturen.    

5.2.6 Lokalt och globalt samhällsengagemang  

Lokalt och globalt samhällsengagemang betyder ungefär vad det låter som. Att scouterna är 

engagerade både på hemmaplan samt i det som händer i världen. I många delar av världen är 

samhällsengagemang förknippat med scouting. Exempelvis hjälper scouter till i arbetet efter 

översvämningar och jordbävningar. I Afrika är scouter väldigt aktiva i kampen mot aids/hiv. 

Scouterna är väldigt hjälpsamma samt att det är ett bra forum för att förändra världen.  

Att göra skillnad genom att vara aktiv i samhället lär scouterna att få en förståelse för hur 

saker och ting hänger ihop och får en känsla av att man är en viktig del i samhället. Känslan 

av att ”jag kan förändra” stärker självkänslan samt ökar ens självförtroende, menar 

scoutmetoden (Scouterna, 2009:156,158). 

5.2.7 Den stödjande och lyssnande ledaren 

Att vara en ledare uppfyller en mycket viktig funktion eftersom en ledare ger barnen 

möjlighet att utvecklas som individ och i grupp. Det är en viktig aspekt för att hjälpa barnen 

att växa. När barnen leder varandra i gruppen och under aktiviteten tränar de också sitt eget 

stödjande och lyssnade ledarskap. En stödjande och lyssnade ledare ger utrymme åt barnen att 
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forma verksamheten genom att uppmärksamma barnen att lyssna samt uppmuntra till 

engagemang. Skulle scoutledaren göra motsatsen styr ledaren barnen åt det hållet ledaren vill 

(Scouterna, 2009:140).  Som stödjande och lyssnade ledare ska man vara där för barnen och 

inte köra ett låt gå-ledarskap, att ledaren tar det som det kommer och scoutledaren ska inte 

heller låta barnen sköta sig själv. Det viktigaste är att finnas där för barnen och se till att de 

har en ledare som en förebild. Att barnen kan känna den tryggheten att gå fram till en ledare 

och fråga en svår fråga som man kanske inte vill ställa till sina föräldrar (Scouterna, 2009:32).   

5.2.8 Scoutledaren 

Scoutledare innebär att man ska se till att genomföra en bra scoutverksamhet tillsammans med 

scouterna i gruppen. En scoutledares fokus ligger i att se hur barnen utveckling ligger. Att få 

individerna att växa är viktigare än att fullfölja att en uppgift blir avklarad. Det som är 

speciellt med scoutledare är att ledarskapet baseras på värderingar som man kan hitta i 

scoutlagen. Det innebär att scoutledaren vill ge barnen utrymme att se dem, växa och se till att 

de känner sig hemma, oavsett bakgrund. Att vara scoutledare är också att man är en del utav 

ett team (Scouterna, 2009:32–33). Det vill säga att scoutledaren aldrig är ensam med en 

barngrupp utan alla ledare hjälps åt. Ett exempel är på min scoutavdelning där vi turas om att 

vara den ledande ledaren. Det innebär att varje gång det är ett nytt möte byter vi mellan oss 

ledare att leda mötet. Som ledare måste man även lösa konflikter och hålla kontakten till 

föräldrarna. En genomgående faktor är att ledaren är en vuxen som lyssnar och stöttar 

(Scouterna, 2009:33).  
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6 Läroplan och skollagen 

Som jag nämnde i kapitel 3.4.2 så styrs en förskola av skollagen (SFS, 2010:800) kap 1-6 och 

8 samt Lpfö 98, reviderad 2010 - 2011. Jag kommer här nedan att ta upp det väsentliga kring 

förskola för att sedan ska kunna analysera och diskutera kring detta.    

6.1 Läroplansteori 

Ordet läroplan kan översättas till en officiellt tryckt utgiven bok med riktlinjer och föreskrifter 

för verksamheten. Med andra ord de formulerade och officiellt föreskrivna målen och 

innehållet gällande läroplanen (Linde, 2000:5).  

Läroplanen är en förordning som regeringen har utfärdat och den ska följas. I läroplanen 

beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt de mål och riktlinjer som förskolan ska 

arbeta efter (skolverket, 2011).   

6.2 Läroplan 

Läroplanen består utav  

 Förskolans värdegrund och uppdrag 

 Mål och riktlinjer 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet 

 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 Förskolechefens ansvar (Lpfö 98: reviderad 2010-2011:3).   

Förskolan bygger på en demokratisk grund. Skollagen (SFS, 2010:800) menar att 

utbildningen i förskolan syftar på att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Förskolan ska se till att främja barnens utveckling och se till att barnen inte ska tappa lusten 

att lära. Verksamheten ska se till att den bedrivs i demokratiska former och på så sätt lägga 

grunden till ett växande ansvar och ge barnen intresse för att de på sikt ska kunna aktivt delta i 

samhällslivet (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:4).  
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Förskolan ska se till att de anställda arbetar med att motverka de traditionella könsroller och 

könsmönster. Flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar från stereotypa könsroller (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:5).  

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det ska vara en trygg plats att vara på. 

Miljön ska utmana till lek och aktivitet. Leken är viktigt för barnens utveckling och lärande. I 

leken stimuleras bland annat barnens fantasi, nyfikenhet, samarbetsförmåga och lösa problem. 

Lärandet ska vara baserat på såväl samspelet mellan den vuxna och barnet samt mellan barn 

och barn. Det vill säga processer på hur barnen kan utvecklas. Även barngruppen är en viktig 

del i barnets utveckling. Ett annat sätt att utvecklas som barn är när man skapar och 

kommunicerar via olika uttrycksformer, exempelvis sång, dans och teater (Lpfö 98, reviderad 

2010-2011:5-7). Förskolan ska anpassas till att varje barn får det stöd och utvecklas och 

stimuleras efter det behov som behövs (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:5).  

Förskolan ska satsa mycket på miljö och naturvårdsfrågor. Förskolan ska se till att barnen har 

ett varsamt förhållningssätt till naturen och ha förståelse för naturens kretslopp.  

Barnen ska kunna få växla mellan att vistas i inomhus- och utomhusmiljö. Barnen bör ges 

möjlighet till lek och aktiviteter i utomhusvistelsen, dels ute på gården och dels ute i skogen 

(Lpfö 98, reviderad 2010-2011:7). 

Förskolan ska se till att följa upp barnens utveckling genom att analysera och utvärdera och se 

till att läroplansmålen integreras i den dagliga verksamheten. Detta ska ske genom en 

reflektion (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:15).  

6.3 Skollagen 

Som jag skrev innan ska en förskola följa skollagen (SFS, 2010:800). Skollagen är indelade i 

kapitel. De kapitel som är obligatoriska för att bedriva en förskola, Kap 1 – 6 och kap 8, 

kommer jag att beskriva närmare nedan.  

 Kap 1 - Inledande bestämmelser  

 Kap 2 - Huvudmän och ansvarsfördelning  

 Kap 3 – Barns och elevers utveckling mot målen 

 Kap 4 – Kvalitet och inflytande 

 Kap 5 - Trygghet och studiero 



22 

 

 Kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling  

 Kap 8 - Förskolan (Skollagen, 2010:800).   

Kap 1 – Inledande bestämmelser 

Där beskrivs olika definitioner och syfte med skolgången. Exempelvis att alla ska ha lika 

tillgång till likvärdig utbildning, utformning av utbildningen och att läroplanen är 

obligatoriskt i samtliga skolgångar (Skollagen, 2010:800).   

Kap 2 - Huvudmän och ansvarsfördelning  

Kommunen är huvudman för bland annat förskola. Ansvarsfördelningen i förskolan är bland 

annat att endast den som har lärarlegitimation får bedriva en viss undervisning. En legitimerad 

förskollärare ansvarar för undervisningen hen bedriver. En lärarlegitimation får man efter en 

lärarutbildning samt med ett års handledning på en förskola. Endast den med lärarlegitimation 

får anställas utan tidsbegräsning. Som anställd är du även skyldig att lämna registerutdrag. På 

en förskola ska huvudmannen se till att personal ges möjlighet att vidareutvecklas (Skollagen, 

2010:800).   

Kap 3 – Barns och elevers utveckling mot målen  

Barnen ska stimuleras efter sina behov. Pedagogen ska se till att den personliga utvecklingen 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Behövs anpassad studiegång eller 

någon slags form av särskild undervisning ska pedagogen göra ett åtgärdsprogram så att 

individen kan få den bästa möjliga skolgång som möjligt (Skollagen, 2010:800).   

Kap 4 - Kvalitet och inflytande 

Undervisningen ska vara noggrann planerad och man ska reflektera efter lektionens slut 

genom att gå igenom vad som var bra/dåligt och utveckla ifall det behövs.  

Eleverna ska ha inflytande i sin utbildning. De ska stimuleras genom att vidareutvecklas i de 

frågor som eleverna trivs med. Informationen ska formas utefter deras ålder och mognad 

(Skollagen, 2010:800).   

Kap 5 - Trygghet och studiero 

Kapitel 5 riktar sig främst mot skolan om hur elever ska få en trygg skolmiljö och att det ska 

finnas en studiero (Skollagen, 2010:800).   
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Kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling 

Kapitel 6 handlar om hur man ska agera ifall någon skulle vara kränkt (Skollagen, 2010:800).   

Kap 8 – Förskolan  

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (Skollagen, 2010:800). 

En annan sak är att förskolan ska erbjuda plats i närheten av där man bor. Vill man ha plats i 

en förskola i en annan kommun är det hemkommunens ansvar att ta kontakt med den andra 

kommunen (Skollagen, 2010:800).   
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7 Analys & resultatdiskussion 

Min analys är en innehållsanalys eftersom jag försöker identifiera mönster, se samband och 

gemensamma drag eller skillnader (Larsen, 2009:101). Jag kommer här nedan att dra liknelser 

och skillnader mellan läroplanen, skollagen och scoutmetoden. Sambandet kommer jag att få 

in genom att jämföra förskolans och scouternas uppkomst med varandra och på vilket sätt det 

skulle kunna påverka en scoutförskola. 

Det första jag frågade mig i min frågeställning var ifall det finns det några likheter/skillnader 

med läroplanen, skollagen och scoutmetoden som kan underlätta/försvåra för att arbeta med 

det i förskolan? Jag tänkte börja med att ta reda på ifall det finns några likheter eller skillnader 

mellan läroplanen, skollagen och scoutmetoden.  

Att ställa skollagen, läroplanen och scoutmetoden mot varandra är inget som fungerar 

eftersom skollagen är en lag, scoutmetoden är en värdegrund och läroplanen är riktlinjer. 

Hade däremot alla tre varit lagar hade man kunnat ställa dem mot varandra. Istället får jag 

studera ifall det finns något avgörande till att scoutmetoden inte skulle kunna integreras i 

förskolan. Detta ifall det är något som skulle motsäga skollagen och läroplanen, eftersom de 

två är måsten inom förskoleverksamheten.   

Skillnader 

Tittar man på ordet lag i skollagen och i scoutmetodens rubrik scoutlagen så har de två helt 

olika betydelser. Skollagen är en utav Sveriges lagar och som svensk medborgare måste man 

följa den. Scoutlagen däremot är en värdegrund inom scouterna. Det vill säga det är ingen lag 

man måste följa eftersom tanken är att scouterna inte ska lära sig scoutlagen utantill utan att 

scouten ska leva efter den så gott som det går (Scouterna, 2009:161).  Däremot måste man 

följa skollagen för att få bedriva verksamhet.  

Ytterligare en skillnad är att skolverket och läroplanen inte utför något globalt eller lokalt 

engagemang som scoutmetoden har. Scouterna är engagerade i att hjälpa till när det är någon 

kris, översvämning eller liknande (Scouterna, 2009:156,158). Detta anser jag inte skulle 

fungera i förskolan pga åldern. Det närmaste man skulle komma ett lokalt och globalt 

samhällsengagemang i förskolan, som jag kommer på, är ifall man pratar om det. Man kanske 

t o m göra ett tema kring det. Skulle några barn känna någon som omkommit i en 
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naturkatastrof måste man prata om det. Det finns självklart fler tankar och idéer om hur man 

skulle kunna integrera lokalt och globalt samhällsengagemang.  

Nästa skillnad jag hittade var mellan skollagen och samhället på Ellen Keys tid. 

Skollagen tar upp att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov 

(Skollagen, 2010:880). Denna lag kom till på 2000-talet. Hade den regeln funnits på Ellen 

Keys tid, på 1800-talet, hur hade samhället sett ut då? Det jag tänker på är att samhället inte 

såg till den enskilda individen det vill säga barnets bästa på 1800-talet, utan de slungades 

vidare till nästa våning när åldern var inne. Ellen Key ville att samhället skulle se till barnets 

bästa. Nu för tiden slungas de flesta barnen vidare till nästa våning men det är i större grad 

individanpassad undervisning i dags läget. Eller åtminstone är det en stor satsning på det. 

Likheter 

Läroplanen, skollagen och scoutmetoden har en gemensam innebörd. Alla tre innebär att den 

vill se till att individen ska växa och utvecklas.  

En punkt som finns både i läroplanen och också i scoutmetoden är reflektion. Läroplanen 

anser att pedagogerna ska reflektera, analysera och utvärdera varför man gjort som man gjort 

för att barnens ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Detta för att se till att läroplansmålen 

integreras i den dagliga verksamheten (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:15). Medan 

scoutmetodens punkt learning by doing anser att man ska reflektera för att utvecklas 

(Scouterna, 2009). Man ska fundera på vad man gjort bra eller dåligt. På det viset får man 

reda på ifall man måste ändra på något till nästa gång eller om det var bra som det var. Skulle 

det vara dåligt lär man sig av sina misstag och genom att veta vad man ska ändra på tills nästa 

gång och gjort ändringen och testat den och insett att det gick bättre. Det är då man har 

utvecklats. Det är precis samma sak med läroplanens reflektion, att man utvecklas genom att 

göra den bättre gången efter.      

I läroplanen finns det en värdegrund som handlar om natur och miljö. Denna bit skulle man få 

in genom att integrera scoutmetodens punkt friluftsliv. Förskolan ska satsa på miljö och 

naturvårdsfrågor och se till att barnen har ett bra förhållningssätt till naturen och att de får en 

förståelse för naturens kretslopp (Lpfö 98, reviderad 2010-2011:7). Inom scouterna arbetar 

man mycket med allemansrätten och det är ett bra sätt att arbeta med naturen som ett redskap. 

Därför att allemansrätten är ett bra förhållningssätt till naturen eftersom allemansrätten är en 

lag på man ska förhålla sig till, när man är ute i skog och mark. Exempelvis att man inte får 
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bryta grenar från levande träd utan man får bara plocka de grenar, kvistar som ligger på 

marken. Detta exempel tog jag för att barn gillar att leka med pinnar.  

Att ha undervisningen utomhus är även något som står i läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010-

2011:7). Friluftsliv som det står i scoutmetoden betyder i stort sett att man ska vara utomhus. 

Det kan vara allt ifrån att leka ute på gården till att leka i skogen (Scouterna, 2009:152). Det 

är ännu en likhet mellan läroplanen och scoutmetodens friluftsliv. När man vistas utomhus 

växer man som människa och scoutmetoden anser att friluftslivet är en arena för den 

personliga utvecklingen. När man hamnar i en annorlunda miljö än skolmiljön måste man 

tänka annorlunda och på så sätt måste man använda sin fantasi (Scouterna, 2009:152). Jag kan 

återkomma till pinnen här. Pinnen kan vara exempelvis en pistol, man kan skriva bokstäver av 

den, man kan göra i stort sett vad som helst bara fantasin finns där.  

Symboler och ceremonier är även den en likhet mellan en förskola och scouterna. I 

scoutmetoden tas symboler och ceremonier upp, där man bland annat gör något 

återkommande, något som scouterna känner igen, som är desamma varje gång (Scouterna, 

2009:144). I förskolan görs en liknande process. Ett exempel är att det kan tas fram filtar och 

man tänder ljus i samband med sagostunden. I och med det vet barnen att det ska vara tyst och 

lugn och ro. Även denna process göra likadant varje gång så att barnen känner sig trygga i 

situationen och vet hur de ska agera.  

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, det ska vara en trygg plats att vara på. 

Miljön ska utmana till aktivitet och lek. Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. 

Även barngruppen och att skapa och kommunicera via olika uttrycksformer, så som till 

exempel dans, sång och teater, är en viktig del i barnets utveckling (Lpfö 98, reviderad 2010-

2011:5-7). Förskolan tar upp att barngrupper hjälper barnen att utvecklas. Detta kan ses 

liknande av punkten i scoutmetoden patrullsystemet. Patrullsystemet används bland annat till 

att snabba på processen att hitta individens roll i en grupp. Att scouten har en roll innebär att 

scouten växer med det ansvar som rollen bär. Något som man också kommer i kontakt med 

när man är i en grupp är gruppdynamiken. När det är en bra gruppdynamik känner man sig 

trygg med sin grupp och vågar testa nya saker och tänja sina gränser (Scouterna, 2009:150). 

Att utvecklas i grupp är något som finns i både scoutmetoden och i läroplanen. De anser båda 

att grupprocessen är en viktig del i utvecklingen. Att arbeta i en grupp är därför en ännu en 

likhet och det gör min hypotes ännu troligare att man kan integrera scoutmetoden i förskolan.          
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Slutsatser 

Det jag har kommit fram till är det går bra att kombinera skollagen, läroplanen och 

scoutmetoden och starta en scoutförskola eftersom skollagen och läroplanen är något man 

måste följa medan scoutmetoden kan man integrera i största möjliga mån. Det är inget jag har 

sett som ställer till det att det verkligen finns något problem att kunna starta en scoutförskola. 

Detta med anledningen av att Hällen kom fram till att läroplanen och scoutmetoden 

utvecklades i samtid med varandra (Hällen, 2009). Av den anledningen tror jag att den 

kommer att utvecklas i samma takt in i framtiden.  

En annan sak jag kommit fram till är att skollagen berättar den lag man måste följa och 

läroplanen är en riktlinje på hur man ska följa den och scoutmetoden är en värdegrund. Jag 

tror att det går att fullfölja med anledning av att de är olika alternativ till hur man ska följa 

dem. Hade alla tre däremot varit lagar hade de kanske slagit ut varandra och man hade inte 

kunnat genomföra det. Men eftersom de är tre olika förhållningssätt så borde det fungera att 

integrera scoutmetoden i scoutförskolan.    

En tredje sak jag kommit fram till är att kommunen som är huvudman, regler för 

ansvarsfördelningen, undervisningen som ska stimulera eleverna och se till att de inte tappar 

lusten att lära. Elever som ska ha inflytande i sin utbildning, verksamheten som ska bedrivas 

demokratiskt, pedagogen som ska se till den personliga utvecklingen stimuleras och att 

motverka traditionella könsmönster. De är alla tagna ur skollagen och kan således inte bytas 

ut men man kan däremot anpassa scoutmetoden efter bästa möjliga mån.   

När jag nu summerat vad det är för likheter och skillnader med läroplanen, scoutlagen och 

scoutmetoden ställde jag också frågan om det är några skillnader eller likheter som kan 

underlätta eller försvåra ifall man skulle arbeta med scoutmetoden i förskolan? Det jag kan se 

utifrån min summering är att det inte finns något som säger att det skulle försvåras att arbeta 

med scoutmetoden i förskolan. Underlättandet borde i så fall vara biten med miljö och 

friluftsliv eftersom scouting i sin helhet grundas på det.     

Syftet med min uppsats är att ta reda på ifall det finns några likheter/skillnader från förskolans 

och scoutingens uppkomst och på vilket sätt det skulle kunna påverka en scoutförskola. Detta 

tar jag reda på här nedan.      
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Det finns inget bestämt datum då förskolan startade men ifall man ser till när Fröbel levde, 

1782 – 1852 (Gedin & Sjöblom, 1995:10) och det var hans tankar och idéer som förskolan 

grundar sig på. Fröbel ansågs som förskolans fader. 1899 startades ”kindergarten”, som den 

hette på den tiden, i Sverige. ”Kindergarten” var baserad på Fröbels tankar och idéer (Gedin 

& Sjöblom, 1995:19). Under 1900-talet bytte ”kindergarten” namn till barnträdgården och 

1930 fanns det bara 100 st barnträdgårdar med totalt 3000 barn (Gedin & Sjöblom, 1995:19–

20). Namnet har ändrats ett flertal gånger, som till exempel lekskola, lekstuga, lekis, dagis och 

slutligen förskola (Simmons-Christenson 1997:116).  

Scouterna startade 1907 av Baden Powell. 1909 startade Baden Powells syster Agnes 

flickscoutrörelsen som 1918 togs över av BP:s fru Olave efter Agnes. 1910 startade Ebbe 

Lieberath scouting i Sverige. I slutet av 1900- och i början av 2000-talet hände det mycket 

kring Scouting i Sverige. I Sverige finns det 5 olika scoutförbund med diverse inriktningar. I 

slutet av 1990-talet började de dåvarande förbundsordförandena att diskutera kring samarbete. 

Detta resulterade i två förbundsgemensamma scoutläger, 2001 och 2007 och ett internationellt 

scoutläger, 2011. I dagsläget finns det 70 000 scouter i Sverige och man diskuterar nu ifall 

man vill att alla scoutförbund ska slås samman och bilda riksorganisationen Scouterna. Det 

råder en het debatt kring detta eftersom vissa förbund inte vill ”förlora” sin identitet (scout.se, 

2011).   

Hällen har i sitt arbete tagit reda på ifall det varit någon skillnad eller likhet mellan läroplanen 

och värdegrunder jämfört med scouternas moderna utveckling? Det han kom fram till var att 

det inte var någon större skillnad mellan dem eftersom det inte har ändrat sig så mycket 

eftersom utvecklingen har gått i samma riktning (Hällen, 2009).   

En likhet från förskolan och scouternas uppkomst är att man kan se att förskolan startade 1899 

och scouterna startade 1910 i Sverige, det är ungefär i samtid med varandra. En bidragande 

orsak till att det skulle vara en möjlighet att starta upp en scoutförskola är för att Hällen 

konstaterade att utvecklingen har gått i samma riktning. Av den anledningen ser jag inget som 

skulle påverka scoutförskolan varken positivt eller negativt. Just med tanke på Hällens 

uppsats att han har tagit reda på att utvecklingen har gått åt samma håll ungefär samtidigt. 

Utvecklingen borde därför gå i samma takt in i framtiden också.   

Nästa fråga i min frågeställning lyder: Det är många teoretiker som har haft inflytande på 

förskolan. Vilka av deras teorier skulle kunna påverka utformningen av en scoutförskola?   
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Vygotskij teori handlade i stora drag om att man formades som människa i ett socialt 

sammanhang. Det vill säga man blir som man umgås. Deweys ansåg att uppfostran är ett 

ständigt pågående projekt. Fröbel var den som först skapade en pedagogik som gällde för att 

arbeta med barn. Hans tankar och idéer är även fundamentet till vad den svenska förskolan 

bygger på. Ellen Key var emot Kindergarten eftersom hon ansåg att barnen behandlades som 

robotar och slungades upp till nästa nivå när åldern var inne. Hon ville att man istället skulle 

se till den enskilda individen genom att slopa kindergarten och börja med hemundervisning 

istället. På så sätt blir barngrupperna också mindre och man kan individanpassa 

undervisningen. Baden Powell startade scouting eftersom han ville att pojkarna skulle göra 

bättre nytta i livet än att strosa runt på gatorna. Han ville göra människor till goda 

medborgare.    

Vygotskij hade en åsikt om att vi alla har en proximal utvecklingszon. Det är en zon där vi har 

möjlighet att utvecklas. Han menar att man inte kommer åt allt det vi vet utan att diskutera 

med andra människor som har högre kunskapsnivå än oss själva. Eftersom det ibland behövs 

någon som ställer de rätta frågorna. Genom frågor och problematiseringar och genom att få 

reda på vad de andra personerna tycker om den frågan kan vi få en uppfattning om något som 

innan varit oklart för oss. Det man inte förstod då kanske man förstår bättre nu efter att fått 

höra någon berätta sin förklaring. På det viset har vi utvecklats och förstår mer än om man 

skulle försökt ta reda på det på egen hand. Vygotskij anser därför att den proximala 

utvecklingszonen endast kan nås i samspel med andra (freinet.se, 2011).   

Dewey startade en skola som kallades för ”The Laboratory School”, där gick barn som var 

mellan 4-14 år. Eleverna delades in i små grupper så att läraren kunde ha fokus på det 

enskilda barnet och anpassa undervisningen efter det. På skolan experimenterade man fram 

olika aktivitetspedagogiska metoder, därav namnet på skolan (Simmons-Christenson, 

1997:123–124).     

Dewey nämner problemmetoden och learning by doing som ett sätt att utvecklas. 

Problemmetoden innebar, enligt ett naturvetenskapligt schema som han satt ihop, att man ska 

prova sig fram när man löser ett problem. Man ska börja med att samla in så mycket fakta 

som möjligt och sedan fundera på hur man kan lösa det. När man tror sig veta, har man 

skaffat sig en eller flera teorier och ska därefter försöka falsifiera dem (motbevisa att teorierna 

är felaktiga) med hjälp utav experiment (Egidius, 2009:69).                  



30 

 

Deweys pedagogik learning by doing innebar att inlärningen skulle ske genom barnens egna 

intressen. Barnen lär sig bäst bland annat genom att skapa, utforska, leka, arbeta. Därför 

tyckte han att ifall man som lärare ska planera en aktivitet ska man utgå från barnens intresse. 

När barn är yngre än 6 år har de ett stort behov att känna på saker därför att de behöver öva på 

koordinationen mellan öga och hand (Simmons-Christenson, 1997:124–126). Scoutmetodens 

learning by doing innebär att man ska prova på att göra saker. Att arbeta med learning by 

doing gör att man lär sig att arbeta praktiskt så att man inte behöver läsa sig till den 

kunskapen. Scoutmetodens learning by doing innebär inte bara att man ska prova sig fram 

utan man ska också reflektera. Man måste fundera på vad det var som gick bra respektive 

dåligt. Genom att reflektera får man mer kunskap om hur man ska göra bättre till nästa gång. 

Det finns ytterligare en aspekt gällande scoutmetodens learning by doing och den gör att den 

personliga utvecklingen underlättas i ett större perspektiv. Eftersom en scoutledare vill se till 

att scouten blir modig och lär scouten att hitta sin egen vilja att utvecklas. Scouten lär sig 

inom scouterna att ta ansvar för sin egen utveckling. Man lär sig där att tänja sina gränser 

(Scouterna, 2009:136 - 138). Likheten mellan både Deweys och scoutmetoden learning by 

doing är att begreppet innebär vad det heter, att lära genom att prova och inte lära sig genom 

att läsa sig till kunskap. Begreppen handlar även om den personliga utvecklingen. 

Scoutmetoden vill att man ska tänja sina gränser, att våga göra något utöver det vanliga och 

Dewey vill att man ska öva på att koordinationen mellan öga och hand. Att se till att man 

utvecklas och blir bättre och bättre för varje gång. De här sätten är båda olika sätt att 

utvecklas och därför kan man säga att det är en likhet mellan begreppen. Det som däremot 

skiljer sig mellan dem är att scoutmetodens learning by doing även innebär reflektion och att 

den underlättar den personliga utvecklingen. Det är inget Dewey tar upp. Kanske är det för att 

hans pedagogik är inriktad för yngre barn medan scoutmetoden riktas mot ungdomar? Man 

anses kanske inte mogen att börja reflektera som 2-åring? Jag tror inte att det är något litet 

barn som tänker ”varför gjorde jag så här? Var det bra eller dåligt? Det kan ju vara en 

bidragande orsak till att Dewey inte har nämnt något om reflektion.  

Fröbel var den första i världen som skapade pedagogik i skolan. Trots det finns det inget som 

heter ”Fröbelpedagogiken” utan det var hans tankar och idéer som blev kända och spreds 

världen över. Fröbel har inspirerat många stora teoretiker, bland annat Maria Montessori och 

John Dewey.  
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Fröbels pedagogiska idéer är det fundament som förskolan vilar på. Idéerna fick en snabb 

spridning i mitten av 1800-talet och i slutet av 1800-talet startades den första pedagogiska 

verksamheten i Sverige och den var inspirerad av Fröbels tankar och idéer (Gedin & Sjöblom, 

1995:19). Under 1900-talet bytte man namnet från ”kindergarten” till ”barnträdgården”. 1930 

fanns det inte fler än 100 st barnträdgårdar där det totalt gick 3000 barn (Gedin & Sjöblom, 

1995:19–20). Namnet har ändrats ett flertal gånger, som till exempel lekskola, lekstuga, lekis, 

dagis och slutligen förskola (Simmons-Christenson, 1997:116).         

Ellen Key var emot Kindergarten då hon ansåg att barnen behandlades som robotar. När 

åldern är inne slungas man upp till nästa våning och utvecklades på så sätt inte som en 

individ. Hon ansåg att skoluppfostran borde innebära att skapa så många individuella 

arbetsformer som möjligt. Det vill säga att varje barn skulle utvecklas på bästa möjliga sätt. 

Därför ville Key förbjuda kindergarten och övergå till hemundervisning istället (Key, 

1996:149).   

Baden Powell räknas inte som en teoretiker men jag ansåg ändå att hans namn borde vara med 

här. Främst för att förskolan ska ha en profilinriktning – scouterna, så är hans namn värt att 

nämna.  

1907 bildade Baden Powell scouterna genom att han samlade några ungdomar och tog med 

dem till en ö. Det betraktades som scouternas födelse och det var det första scoutlägret 

någonsin. Baden Powell skrev en bok Scouting for boys, efter det och åkte runt och föreläste 

om scouting. Tre år efter det första scoutlägret var intresset för scouting stort. Åren gick och 

scouting växte och fanns nu över allt i hela världen. Till Sverige startade scouterna genom att 

Ebbe Lieberath hittade ett exemplar av Scouting for boys och översatte den till svenska 

(scout.se, 2011).    

Skulle jag starta upp en förskola skulle den först och främst förhålla sig till Piagets tankar och 

idéer eftersom förskolor grundar sig på dem. Av den anledningen vore det fel att låta bli. 

Givetvis skulle även förskolan ha med Baden Powell att göra eftersom det är den inriktningen 

förskolan kommer att ha. Både han och Dewey ville uppfostra barnen till goda medborgare. 

Det är något man självklart vill genomsyra i scoutförskolan.  

Det jag kan hålla med om med Ellen Key är att man ska individanpassa undervisningen och 

inte ha så stora barngrupper. Nu förtiden klagar de flesta på att det är för stora barngrupper. 

Man vill helst inte att det ska vara så på denna förskola. Vygotskij teori om att man formas 
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som människa genom att vara social, att man blir som man umgås är också något jag tror kan 

passa i scoutförskolan. Främst för att i scoutmetodens patrullsystem så ska man arbeta 

tillsammans. Man ska till exempel lära sig att samarbeta. Där i patrullen (gruppen) är man 

tillsammans och kan på så sätt hjälpas åt att utvecklas. Vygotskij ansåg att man lär sig av 

någon som vet mer och det kan uppstå i en gruppdiskussion. Det är något jag också anser att 

man gör. Därför anser jag att de teoretiker jag har tagit upp i min uppsats är bra fundament att 

stå på ifall man skulle starta scoutförskolan. Det går att läsa mer om hur en förskolas vardag 

skulle kunna se ut i en scoutförskola i kapitlet 9.1.      
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8 Avgörande faktorer? 

Här kommer jag att ta upp skillnader och likheter mellan en pedagog och en scoutledare. 

Främst för att se ifall de arbetar på liknande sätt eller inte.  

En scoutledare ska ge scouten en möjlighet att utvecklas individuellt och i grupp. En annan 

viktigt aspekt är att en scoutledare ska se till att lära scouterna att lyssna. Scoutledaren ska 

även vara en stödjande och lyssnade ledare. Det vill säga att scouterna ska kunna lita på sin 

ledare och se ledaren som dess förebild. En scoutledare som inte är en stödjande och 

lyssnande ledare arbetar efter ett låt gå-ledarskap, att ta det som det kommer och låter barnen 

sköta sig själv. Barnen måste känna trygghet och ska kunna gå fram till ledaren och prata om 

sådant man kanske inte vågar ta med sina föräldrar (Scouterna, 2009:32). Andra viktiga 

faktorer för en scoutledare är att genomföra en bra verksamhet tillsammans med scouterna i 

gruppen, fokuset ska ligga i att se hur scouternas utvecklas. Ledarskapet ska baseras på 

värderingar från scoutlagen. Det innebär att scoutledaren ska ge utrymme att se scouten växa 

och se till att scouten känner sig hemma oavsett bakgrund. Att vara scoutledare är också att 

man är en del utav ett team.  

Den viktigaste aspekten hos en pedagog är att pedagogen ska veta att föräldrarna har den 

främsta rätten att uppfostra sina egna barn (Fegerli, Lillemyr & Søbstad, 2001:11). 

En pedagog ska utgå från ett teoretiskt perspektiv utifrån läroplanen. Detta är en viktig aspekt 

för hur pedagogen ska kunna urskilja, förstå och förhålla sig till den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Det genom att pedagogen ska förstå barnets sätt att se den värld 

som barnen lever i (Johansson & Pramling Samuellson, 2003:12). Det sociala samspelet är 

viktigt för lärandet hos jämnåriga barn. Att hitta trygghet i leken med de andra barnen på 

förskolan är en viktig del för att barnet ska kunna gå vidare i sin utveckling och sitt lärande. 

Därför är det viktigt som pedagog att lotsa in barnet i leken ifall det är ett barn som har svårt 

att komma med i en lek (Lindewald, Krok & Björk, 2005:83).   

De gemensamma faktorerna mellan en pedagog och scoutledare är att båda parter jobbar som 

en del av ett team. Även att se till att barnen är i kontakt med gruppsystemet dvs på förskolan 

leker barn tillsammans (de leker i grupp) och scoutledaren delar in scouterna i patruller 

(grupper). Detta genom att man växer som individ om man samspelar med andra. En pedagog 

utgår från läroplanen och scoutledaren utgår från scoutmetoden. Här baseras deras 

undervisning på liknande sätt. De har några riktlinjer att följa så att verksamheten ska kunna 
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bli så bra som möjligt samt att se till att individen utvecklas på bästa sätt. Vi kan nu se att 

pedagoger och scoutledare arbetar likasinnade med andra ord kan det därför vara en 

avgörande faktor till att man kan arbeta pedagoger och scoutledare i en förskola. Jag menar 

inte att en scoutledare ska arbeta där, främst för att scoutledare inte är ett yrke utan en 

fritidssysselsättning. Men däremot att en förskolepedagog kan förutom skollagen och 

läroplanen även integrera scoutmetoden i verksamheten.    

Däremot är min tanke att det som kan vara negativt med att integrera scoutmetoden i förskola 

är att scoutmetoden är anpassad för åldrarna 8-25 medan barnen i förskolan är ca 1-5 år. Att 

scoutmetoden är utvecklad från 8 års ålder är väl egentligen ingen som vet varför den inte är 

utvecklad för yngre barn så.  

Jag tror att en fördel med att arbeta med scoutmetoden i förskolan är att den bland annat 

innebär att man ska kunna ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Reflektera över varför 

man gjort som man gjort och så vidare. Nackdelen med detta är att det är ganska tunga 

begrepp för ett litet barn och kan vara för svårt för barnet att förstå dess innebörd.  

En annan skillnad med att arbeta med scoutmetoden i en förskola är att scoutmetoden är 

anpassad för att man ska kunna arbeta i grupp. Visst man är i grupper i en förskola också men 

inte på samma sätt. Förskolans barngrupper är indelade i åldersgrupper. Exakt hur man sätter 

ihop en 5 års grupp vet jag inte men jag antar att de delas in pga deras ålder och där det finns 

plats medan scoutpatrullen sätts ihop genom vilka som ska arbeta i en grupp. Man ska till 

exempel inte sätta två stycken av samma kaliber i samma grupp, det vill säga de två 

individerna som pratar mest. Detta skulle göra att den ena är starkare än den andra och den 

svagaste länken tas på så sätt ifrån sitt sätt att vara och tvingas dra sig tillbaka och nöja sig 

med att bara prata ibland. På det viset utvecklas inte den andra personen i samma takt som 

den borde eftersom den nu inte känner sig trygg i sin roll. Därför måste scoutledaren tänka 

extra noga när de bildar patrullerna. De vet ungefär vilka roller som finns att tillgå och vem 

som skulle passa att ta en utav de rollerna. Det viktigaste är att scouten själv hittar sin roll och 

inte att scoutledaren säger att ”du ska ha denna roll därför vi tycker att du passar bäst till det”. 

Scoutledaren ska se till att de olika personligheterna inte trycker ner varandra, när de planerar 

vem som ska ingå i respektive patrull, så att någon scout inte utvecklas på rätt sätt pga att 

någon tagit scoutens roll. 
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Detta är en bra anledning till att integrera scoutmetoden med förskolepedagogik. Det man kan 

vinna på att göra med just detta är för att man ska se till att förskolebarnen inte hamnar i den 

sitsen, att de förlorar sin roll för att det finns någon likasinnad som redan tagit den rollen. Är 

det olika individer i en grupp kan man lära sig att arbeta i grupp och lösa problem 

tillsammans. Skulle det vara att som jag nyss nämnde med två likasinnade i samma grupp, kan 

det lätt leda till konflikter. Att barnen har fokus på att ta just den rollen som passar en än att 

fokusera på själva målet.  

 

En fördel med att arbeta med scoutmetoden för yngre barn är att enligt scoutmetoden anser 

den att man växer som människa och det är precis det man vill att ett förskolebarn ska göra. 
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9 Slutsatser & reflektion 

9.1 Hur skulle en förskola se ut ifall man inkluderade scoutmetoden i den 

dagliga verksamheten? 

Det jag kom fram till är att man skulle kunna arbeta med scoutmetoden i en förskola. Främst 

för att skollagen är en lag och läroplanen är riktlinjer man ska arbeta efter och scoutmetoden 

är en värdegrund. Därför är det inget som motsäger det ena eller det andra och skulle på så 

sätt inte fungera, utan det som fungerar är att man skulle kunna integrera alla tre i den 

blivande scoutförskolan. Därför skulle scoutmetoden fungera som en förskolepedagogik. Det 

jag hittade som varken fanns i skollagen eller läroplanen var scoutmetodens ” lokalt och 

globalt samhällsengagemang”. Men det skulle jag lägga in som en undervisningsmetod eller 

tema.   

Som ett avslut kan jag svara på frågan som jag ställde i frågeställningen. Hur skulle en 

förskola se ut ifall man inkluderade scoutmetoden i den dagliga verksamheten? Jag tror att 

man i stora drag redan arbetar med scoutmetoden i förskolan men att man inte vet att det finns 

ett myntat begrepp som man arbetar efter.  

Tidigare skrev jag om hur en dag på en förskola ser ut. Man tar emot barnen på morgonen, 

äter frukost med de barn som har kommit tidigt. Morgonsamlingen skulle bestå i att man satt i 

en ring och sjöng rörelselåtar, som det finns en del utav inom scouterna. Ett exempel är ”En 

kulen natt” som både sjungs på förskolan och på scouterna. På förmiddagen och/eller 

eftermiddagen har man någon form av en aktivitet och den kan vara både inomhus och 

utomhus. Förmiddagens aktivitet skulle bestå att man gick till skogen och hittade olika delar 

från naturen exempelvis kottar, pinnar och stenar. Är det fint väder äter man den medhavda 

massäcken i skogen. När vi kommer tillbaka vilar de minsta barnen. Antingen vilar de på 

madrasser inomhus eller i vagnar utomhus. Under dagen hinner man även med mellanmål och 

fruktstund. Eftermiddagens aktivitet skulle i så fall bestå av att göra något med de stenar, 

pinnar och kottar barnen hittade i skogen, tidigare under dagen. Att man delar upp sig så att de 

som vill kan färglägga, några barn kan bygga genom att limma, etc. Avslutningsvis stänger 

förskolan och man kan strategiskt se till att alla är ute och leker på gården när föräldrarna 

kommer och hämtar. Givetvis beroende på väder och vind. Är det snökaos ute eller att det 

råder värmebölja stannar man inne. Att man avlutar ute sparar man tid genom att barnen redan 

är påklädda och färdiga till att gå hem när det är dags.  
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9.2 Reflektion 

Att starta en förskola med inriktning av scoutmetoden finns det behov utav. Av egen 

erfarenhet var jag med och hjälpte till att bedriva ett lägerdagis (förskola) på världens största 

scoutläger sommaren 2011. Det kallade vi för ”Lägis” där alla föräldrar fick ha sina barn 

medan de var funktionärer på andra ställen.  

Men hur skulle det vara att starta en scoutförskola när det finns olika inriktningar? Vilken 

inriktning skulle man välja? Ja med tanke på att det är samma program, och ledarutbildningar 

för alla förbunden nu för tiden så skulle det fungera att starta en scoutförskola av den 

anledningen. Frågan är bara vilken inriktning man väljer? Det är något man skulle kunna 

forska vidare på. Vilken inriktning i de olika scoutförbunden skulle en scoutförskola ha? 

Personligen skulle jag anse att det skulle vara en scoutförskola utan någon speciell inriktning. 

Eftersom man inte använder droger eller dricker alkohol på en förskola (NSF), man försöker 

väl i bästa möjlig mån att inte bara ha en kristen inriktning i förskolan eftersom det finns så 

många olika kulturer nu för tiden (KFUK/KFUM, SMU, FA). Alltså var det bara förbundet 

utan inriktning kvar (SSF). Och därför anser jag att scoutförskolan inte heller borde ha någon 

speciell inriktning så att man kan vara öppen för det mesta.    

En intressant tanke som inte har med arbetet att göra är att jag under arbetets gång kom på att 

förskola på danska heter børnehave och översätter man det ordagrant så betyder det 

barnträdgård. Vilket jag tidigare i arbetet skrev om att barnträdgården är ursprunget till 

förskolan.    
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