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Do you want the red or the blue gloves? 

In this experience-based essay, I give examples of events that take place during a typical day 

at preschool. By highlighting these everyday events, I discuss around the parental role and its 

importance for children and child development. I apply a historical review when it comes to 

views on children and child rearing, and reflect on different approaches that we have towards 

the children. In the discussion, I reflect on the Childs need for boundaries, and thereby try to 

understand why we act differently in this respect. To gain more knowledge and understanding 

of the events I have taken help from theories in literature and from my own practical 

knowledge. In this essay, I wish to highlight the question whether the children really have the 

necessary conditions and maturity for all the choices they may face during a typical day at 

home and at preschool. I also describe the dilemma of how teachers relate ethically and 

morally right in the daily meeting we have with children and their parents.  

 

Keywords: childhood, parenting, raising children, attitudes, setting boundaries, practical 

skills, ethics and morality. 
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Sammanfattning 

I denna erfarenhetsbaserade essä ger jag exempel på händelser som utspelar sig under en 

vanlig dag på förskolan. Genom att belysa dessa vardagliga händelser diskuterar jag sedan 

vidare kring föräldrarollen och dess betydelse för barnens utveckling. Jag gör en historisk 

tillbakablick vad det gäller synen på barn och barnuppfostran, samt reflekterar över olika 

förhållningssätt som vi har gentemot barnen. I diskussionen reflekterar jag över barns behov 

av gränssättning, och försöker därigenom förstå varför vi agerar olika. För att få mer kunskap 

och ökad förståelse för händelserna har jag tagit hjälp av teorier från litteraturen samt från min 

egen praktiska kunskap. I den här essän uppmärksammar jag frågan om barnen verkligen har 

tillräckliga förutsättningar och mognad inför alla val som de kan ställas inför under en vanlig 

dag både hemma och på förskolan. Jag beskriver också dilemmat i hur vi pedagoger förhåller 

oss etiskt och moraliskt riktigt i det dagliga mötet vi har med barnen och deras föräldrar. 

 

Nyckelord: barndom, föräldrarollen, barnuppfostran, förhållningssätt, gränssättning, praktisk 

kunskap, etik och moral. 
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En dag full av val och möjligheter 

 

Det är vinter och snö på marken. Jag kan till och med känna att det luktar vinter när jag andas 

in den kalla luften. Det knarrar härligt under skorna när jag är på väg till jobbet. Under 

promenaden tänker jag på vilken tur jag har som slipper åka bil eller kommunalt för att 

komma till min arbetsplats. Den här lilla stunden på tio minuter gör att jag hinner reflektera 

både innan och efter min arbetsdag. En avkopplande stund.  

Idag är det min tur att öppna förskolan. Efter att jag har låst upp dörren går jag som 

vanligt in och larmar av, tänder lampor, tittar på telefonsvararen och lyfter ned stolarna från 

alla bord. Sedan klär jag på mig mina varma arbetskläder för att kunna ta emot de första 

barnen som jag vet snart kommer in på gården. Eftersom vi är en ”I Ur & Skur” – förskola 

blir barnen lämnade ute på gården, det känns nu som en väl invand rutin som vi alla trivs bra 

med, både barn, föräldrar och pedagoger. Jag ser nu att Olle och hans pappa är på väg in 

genom grinden.  

− Jag vill stänga grinden! hör jag Olle skrika till sin pappa. Olles pappa lyfter upp Olle så 

att han kan stänga grinden.  

      − Pang! så var den stängd.  

Önskemålet från oss pedagoger var på senaste föräldramötet att vi vuxna stänger grindarna 

eftersom de går sönder ganska ofta när barnen drämmer igen den med all kraft de har. Trots 

att Olles pappa själv var med på mötet och nickade instämmande om förslaget att vi vuxna 

stänger grindarna, gör han hellre som Olle vill denna morgon. 

      − God morgon, säger jag med en pigg röst, piggare än vad jag egentligen känner mig den 

här morgonen.  

− Hej, svarar Olles pappa. Olle som är 3 år säger ingenting, men ler lite finurligt mot mig. 

Han verkar vara på bra humör idag, tänker jag. Jag minns förra veckan när Olle skulle bli 

lämnad på morgonen. Olles pappa hann då stänga grinden före Olle som blev jättearg och lade 

sig ner på marken och skrek i högan sky. När de sedan skulle hänga upp ryggsäcken på någon 

av krokarna, som de alltid gör varje morgon, passade inte kroken som Olles pappa valt. Då 

blev det ännu mer gråt och tandagnisslan, eftersom Olle ville använda kroken som satt lite 

högre upp. Olles pappa gav med sig och hängde ryggsäcken på den kroken istället. Olles 

pappa ger nu honom en kram, vinkar och säger:  

− Hej då, vi ses ikväll, Olle vinkar tillbaka.  

Barnen på vår förskola har med sig en liten smörgås eller frukt och dricka i sin ryggsäck 

varje måndag till torsdag. Den lilla matsäcken äter vi tillsammans strax efter klockan nio, 
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antingen på gården men oftast i något skogsområde i vår närmiljö. Under den här 

fikasamlingen berättar vi för barnen vad som ska hända under dagen. Med hjälp av de små 

tygdockorna som barnens föräldrar sydde under inskolningen kan vi på ett tydligt sätt visa 

vilka barn som är på förskolan och vilka som är sjuka. Samlingen gör också att barnen 

”landar”, samt att de får överblick över dagen. Barnen på vår förskola är vana att gå iväg för 

att leka i naturen och vår matsäcksstund är en av dagens höjdpunkter för både barn och 

pedagoger. Den här lilla frukostmatsäcken gör också att de får energi till att orka leka och 

utforska ända fram till lunch.  

Nu kommer också Sofia in på gården. Sofia som också är 3 år blir buren in av sin 

mamma. Olle och Sofia, som ofta kommer först på morgnarna, brukar tycka om att köra med 

de små plastvagnarna tillsammans. Sofias mamma frågar henne om hon vill ha den gröna eller 

den röda vagnen?  

− Den röda, säger Sofia.  

Hon ger Sofia den röda vagnen, men då ändrar sig Sofia.  

− Jag vill ha den gröna istället, säger hon. 

− Varsågod, säger Sofias mamma, och ger henne den gröna vagnen.  

Sofias mamma vänder sig till mig och säger urskuldande: 

 − Sofia har pyjamasen på sig idag, hon började gråta när jag skulle ta av den i morse. Ni 

kan sätta på henne en tröja sedan, om ni vill. 

 − Oj då, var det en sådan jobbig morgon? säger jag med ett leende på läpparna. Sofias 

mamma svarar inte. 

− Får jag gå till jobbet nu? frågar hon sedan Sofia. 

− Nej, inte än, gnäller hon då. Sofias mamma går då in och lägger några saker på Sofias 

hylla. När hon kommer ut igen tänker jag att jag måste försöka hjälpa Sofias mamma med att 

komma iväg till jobbet. Jag säger:  

− Nu får du vinka hej då Sofia, för mamma måste åka till jobbet.  

− Kom, så lassar vi lite snö i vagnen tillsammans med Olle, fortsätter jag.  

Sofia vinkar motvilligt men följer med bort till Olle som står och väntar på henne. Jag 

noterar att Sofias mamma ser påtagligt lättad ut att lämningen inte blev en långdragen 

procedur, som jag minns att den blev häromdagen. Barnen börjar leka tillsammans och jag 

funderar över att föräldrarollen verkar ha förändrats sedan jag började arbeta inom 

barnomsorgen för tjugofem år sedan. Jag minns att flertalet av föräldrarna var mer tydliga i 

sin roll och talade om för sina barn att de måste gå till jobbet, inte frågade om de fick gå dit. 

Hade barnen mer respekt för sina föräldrar eftersom de verkade lyssna på vad de sa? De 
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propsade inte på att få bestämma som de kan göra idag. Nu känns det mer som om föräldrarna 

frågar barnen om lov om åtskilliga saker som sker i vardagen. Jag undrar för en stund, hur och 

varför det har blivit så? Varför vågar inte föräldrar tro på sig själva nuförtiden?  

Förra veckan ville inte Kajsas och Kalles mamma att de skulle vara lediga med henne fast 

hon hade semester och hade möjligheten att umgås med sina barn. Hon sa att de bara klättrade 

på väggarna och att hon inte visste vad hon skulle hitta på att göra med sina barn, att de bara 

bråkade. Trots att vi försökte säga till henne att barnen säkert skulle tycka det var jätteskönt 

att inte behöva gå upp så tidigt på morgonen, tyckte hon att det var bäst att de kom till 

förskolan i alla fall. De skulle sakna sina kompisar, sa hon.  

Mikael kliver nu in genom grinden tillsammans med sin mamma. Hans mörka lockar letar 

sig fram, trots att mössan är långt neddragen över öronen. Eftersom vi vet att han fyller 3 år 

idag har vi som vanligt hängt upp en flagga och skrivit ”Grattis” på tavlan som hänger vid 

ytterdörren. En flagga är upphängd för Mikael och en annan flagga är upphängd för Ida som 

också fyller år idag men som kommer lite senare.  

− Grattis på födelsedagen, säger Mona och jag.   

− Har du blivit firad och fått något paket nu på morgonen? undrar jag.  

− Mm, säger Mikael.  

− Sch, säger hans mamma då till oss. Vi har sagt att han fyllde år igår när det var söndag, 

och det var då han blev firad.  

− Jaha, är det enda som kommer ut ur min mun.  

Mona tittar på mig, men säger ingenting heller. I mitt stilla sinne undrar jag, hur vi ska 

ställa oss till det här? Vill Mikaels mamma ljuga om hans födelsedag för sin egen skull för att 

det är mest bekvämt, eller ljuger hon för Mikaels skull? Ska vi pedagoger också låtsas att 

Mikaels födelsedag var igår? Spontant känner jag att det vill jag inte, det känns fel på något 

sätt. Jag förstår verkligen inte problemet med att säga till sitt barn att man kan fira 

födelsedagen en annan dag än den ”riktiga” dagen, på grund av till exempel tidsbrist. Varför 

ska man behöva ljuga? Och hur länge kan man i sådana fall ljuga för sina barn? Är det 

verkligen vår skyldighet som pedagoger att spela med och ljuga om en sak som föräldrarna 

tycker är smidigt? Jag menar att om vi vill att våra barn ska tala sanning måste vi väl som 

vuxna också föregå med gott exempel.  

Morgonen löper på och fler barn blir lämnade av sina föräldrar. En del föräldrar säger 

bestämt ”Hej då” till sina barn och går till jobbet, medan andra barn får en massa frågor av 

sina föräldrar som till exempel:  

− Vilka vantar vill du ha på dig? De röda eller de blå?  
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− Ska vi pussas här eller vid grinden?  

− Vill du bli lämnad till Mona eller till Nettan?  

− Vill du leka i sandlådan eller med bilarna?  

− Vill du ha mössa på dig?  

Ibland händer det att vissa föräldrar låter barnen få välja vantar som är jättetunna när det 

kanske är tio minusgrader ute. Det blir ju sedan tyvärr så att de barnen fryser och måste gå in 

mycket tidigare än sina kompisar. Hade föräldrarna istället som en vuxen förebild valt åt sina 

barn och av egen erfarenhet valt de varmare vantarna så hade de ju inte börjat frysa, utan 

kunnat fortsätta leka. Många föräldrar kan också ibland säga till oss pedagoger:  

− Kalle vill inte ha galonbyxor på sig. Kan ni hjälpa till att sätta på dem? Eller:  

− Jag får inte på de blå vantarna, han vill inte. Kan ni få på dem på Kalle?  

Sedan fortsätter förskoledagen med att vi pedagoger ställer en massa frågor till barnen 

som till exempel:  

− Behöver du kissa?  

− Vill du ha mjölk eller vatten?  

− Vilken frukt vill du ha?  

− Vad vill du ha för pålägg?  

− Vill du leka i dockvrån, sandlådan, bygghörnan eller rita? och så vidare. 
Jag upplever att barnen behöver ta ställning till en massa beslut under en dag, beslut som 

jag själv tycker skulle vara jobbiga att ställas inför. Visst är det bra att barnen har möjligheten 

att välja och påverka sin dag och sin vardag, och vår skyldighet som pedagoger är att vara 

lyhörda och låta barnen vara delaktiga i beslut som tas på förskolan. I den reviderade 

läroplanen för förskolan står bland annat: 

             

               Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får 

möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans 

miljö, och 

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 

genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

        Förskollärare ska ansvara för 

 att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll 
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        Arbetslaget ska 

 förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Lpfö 98, rev 2010:12). 

Jag kan ändå undra om det inte är stressande och jobbigt att behöva ta för många beslut? 

När man är liten har man så mycket man ska lära sig och fokusera på.  

När Sofia blir hämtad senare på kvällen av sin pappa frågar han vad de ska äta till 

middag.  

− Pannkaka, säger Sofia.  

− Ok, det kan vi väl åstadkomma, säger Sofias pappa.  

− Nej, jag vill ha köttbullar istället, säger hon med lite grinigare röst.  

− Ok, då tar vi köttbullar då, säger hennes pappa.  

Han ser lättad ut att ett beslut nu är fattat. Jag säger sedan:  

− Hej då, vi ses imorgon.  

Undrar vad jag själv ska laga till middag ikväll? Denna ständiga middagsfråga. Jag har 

inga idéer, men jag hoppas att jag kommer på något. Helst ska det ju vara något som är nyttigt 

och som vi inte har ätit samma dag eller de närmsta dagarna. Jag blir nästan lite avundsjuk på 

att Sofias pappa har ett litet barn att fråga, och som dessutom har ett svar att ge till honom. 

När Mikaels pappa kommer för att hämta Mikael vill han inte gå hem.  

− Jag vill leka mer, säger han.  

− Nej, kom nu, säger hans pappa.  

− Nej, jag vill inte, säger Mikael.  

− Men du kan få spela tv-spel när du kommer hem. 

− Eller vill du hellre se på Smurf-filmen eller Alfons Åberg?  

Mikael verkar köpa något av hans förslag och går sedan motvilligt ut genom grinden 

tillsammans med sin pappa.  

 

Nu är det också dags för mig att gå hem för den här dagen. På min promenad hemåt funderar 

jag över varför jag blir så påverkad av vissa föräldrars ”velighet”? Varför kan de inte bara 

som vuxna förebilder fatta beslut som är bäst för sina barn? Eller har de kanske ingen aning 

om vad som är bäst för dem? Jag har inget minne av att mina föräldrar någonsin frågade mig 

när jag själv var tre år, vad vi till exempel skulle äta till middag. Kanske möjligtvis att jag fick 

välja mat när det var min födelsedag, och det var ju uppskattat vill jag minnas.  

       Jag undrar om barnen som får välja middag själva varje dag lär sig att uppskatta valen, 

eller vill de bara bestämma mer och mer?  



10 

 

       Jag tänker vidare att när barnen är små testar de var gränserna går, och är det ingen som 

orkar sätta de gränserna kan det knappast kännas tryggt för barnen. Om vi på förskolan till 

exempel försöker lära barnen att man inte får slå någon, blir det väldigt otydligt för barnen om 

slag tillåts hemma eller bara skrattas bort, med kommentaren:  

        − Så där gör hon hela tiden.  

 Inte konstigt att det då blir ”krockar” ibland och barnen känner sig vilsna eftersom det ges 

dubbla budskap. Jag skulle verkligen önska att föräldrar idag skulle känna större trygghet och 

stolthet i sin föräldraroll och våga tro mer på sig själva och på sina beslut. Middagsproblemet 

kan väl ändå få vara de vuxnas problem? Om vi tycker det är svårt ibland att komma på 

maträtter, hur svårt ska det då inte vara för ett litet barn? Snart är jag hemma och jag har 

fortfarande inte kommit på vad jag själv ska äta till middag ikväll. 

Syfte och frågeställningar 

 

I den här berättelsen vill jag belysa olika händelser som är vanligt förekommande på 

förskolan. Dessa händelser där barn bestämmer över föräldrarna samt ställs inför en massa 

beslut gör att jag som pedagog känner mig kluven till om det verkligen är det bästa för 

barnen. Syftet med den här erfarenhetsbaserade essän är att jag som pedagog får möjlighet att 

reflektera över både positiva och negativa konsekvenser på grund av alla beslut som barn kan 

ställas inför under en vanlig dag både hemma och på förskolan.  

 Jag vill också titta lite närmare på vilken roll jag som pedagog har och hur jag ska ställa 

mig inför dessa val som barnen möter under en dag. Blir barnen verkligen trygga av att få 

bestämma middagar och bestämma om de ska ha pyjamasen på sig på förskolan? Kan jag med 

min nya kunskap från förskollärarutbildningen verkligen stå för att alla dessa val är trygga för 

barnen? Och har jag möjlighet att göra någonting åt det?  

 Med hjälp av den här berättelsen vill jag också ifrågasätta om det är etiskt riktigt att vi 

pedagoger ljuger för att underlätta för föräldrarna, som i fallet med Mikaels födelsedag. Är 

det genom att ljuga tillsammans med föräldrarna som vi är ett komplement till hemmet? Jag 

vill även belysa om föräldrarollen inte anses lika viktig längre. Varför har vissa föräldrar så 

svårt att fatta beslut? Är det samhället som har förändrats så att det ställs högre krav på 

föräldrar idag, eller har de bara tappat tron på sig själva? Vi ska visserligen vara ett 

komplement till hemmet, men samtidigt ska vi väl inte bestämma hur de ska agera? Kan vi 

göra något för att stötta föräldrarna i deras roll, och på vilket sätt i sådana fall? 
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 Eftersom jag upplever att föräldrarollen har förändrats under de tjugofem år som jag har 

arbetat inom barnomsorgen är jag nyfiken på att ta reda på varför. Jag uppfattar att föräldrar 

idag har ett mer eftergivet förhållningssätt gentemot sina barn. Genom att analysera de olika 

situationerna i min berättelse hoppas jag få olika infallsvinklar på vad det kan bero på.  

 Jag vill samtidigt reflektera över hur jag som pedagog bemöter barnen på förskolan, så att 

de känner sig delaktiga utan att känna otrygghet. Ger jag barnen möjlighet att påverka sin 

vardag på förskolan? Vad innebär det att få bestämma, är det samma sak som att vara 

delaktig?  

 Jag försöker även i min essä medvetandegöra föräldrars konflikträdsla och hur vi 

pedagoger ska ställa oss inför detta fenomen. Hur ska vi tillsammans med föräldrarna skapa 

de bästa förutsättningarna för att deras barn ska bli trygga individer som ska kunna fungera i 

samhället? Syftet med den här essän är också att jag som pedagog ska få ökad kännedom om 

olika teorier kring barnuppfostran. Genom denna nya kunskap hoppas jag även kunna 

utvecklas som pedagog, samt få en större förståelse för olika tankesätt kring barnuppfostran. 

 

Metod 

 

Jag har valt att skriva min uppsats i erfarenhetsbaserad essäform, en variant av akademiskt 

skrivande som har utarbetats på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. I 

skriften Tänkandets gryning beskriver Jonna Hjertström-Lappalainen och Eva Schwartz 

begreppet praktisk kunskap som en sorts färdighet som inte behöver vara medveten eller 

möjlig att uttrycka genom språket. De hävdar vidare att praktisk kunskap ofta sammankopplas 

med en erfarenhet som sitter i kroppen, som till exempel ett säkert handlag (Hjertström-

Lappalainen & Schwartz 2011:98).  

 I Södertörns studie och skriftserie Vad är praktisk kunskap? förklaras i inledningen att 

praktisk kunskap: ”bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – 

och i den mänskliga gemenskapen där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt 

sätt” (Bornemark & Svenaeus 2009:13). Min praktiska kunskap synliggörs i de upplevda 

händelserna som jag skriver och berättar om i texten. Det blir till exempel påtagligt i fallet 

med Mikaels födelsedag, där jag hellre väljer att vara tyst än att tala om min egen syn på 

dilemmat, för att jag vet att det annars skulle bli jobbigt för Mikael. 

 Underlaget som jag utgår ifrån i min text har jag hämtat från erfarenhetsbaserade 

händelser och reflektioner i olika möten med barn, föräldrar och pedagoger på min 

arbetsplats. 
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 Essä betyder försök, och är prövande och sökande i sin karaktär. Jag utgår från mina egna 

upplevelser och praktiska kunskaper från min arbetsplats, som genom essäskrivandet kan ge 

nya infallsvinklar på de upplevda händelserna. Genom att sätta händelserna på papperet får 

jag möjlighet att läsa och reflektera över handlingarna samt jämföra dem med tankar och 

teorier från litteraturen och kan därmed dra egna slutsatser. Denna metod är ett verktyg där 

jag tar ett steg tillbaka och kan tolka situationer och händelser ur olika perspektiv. När mina 

tankar och reflektioner möts vill jag öka förståelsen för varför vi agerar och förhåller oss olika 

gentemot barnen i vissa situationer, som till exempel när föräldrarna inte lyckas få på barnen 

de varmare vantarna när vi pedagoger lyckas med samma uppgift. Varför har föräldrarna det 

svårare med gränssättning?  

  För att jämföra dåtid och nutid tar jag avsnittet barndomen till hjälp, där jag gör en 

historisk tillbakablick på hur svängningarna kring föräldraroll, barnsyn och barndom har 

ändrats under de senaste århundradena.  

 Journalisten Jo Bech-Karlsen beskriver sin tanke om skrivandet som metod i boken Jag 

skriver, alltså är jag. Han menar att man genom skrivandet når sina egna tankar och 

upptäcker vem man är samt att det också bevisas att man finns till (Bech-Karlsen 1999:12). 

Genom att jag skriver vill jag komma närmare mina egna tankar, och genom stöd från 

litteraturen och olika teorier hoppas jag lättare kunna undersöka min egen roll utifrån olika 

perspektiv. Jag behandlar olika tankar kring barnuppfostran och funderar över på vilket sätt de 

olika förhållningssätten kan påverka barnen. Vad är rätt och vad är fel? Eller finns det kanske 

inga rätt eller fel?  

 Av hänsyn till tystnadsplikten och berörda personer är alla namn och händelser fingerade 

i min berättelse.  

 

Barndomen 

 

Samhället har förändrats mycket under de senaste århundradena, både vad det gäller synen på 

barn och dess uppfostran samt deras rättigheter. Förr skaffade vi barn för att trygga vår 

ålderdom och släktets fortlevnad, medan vi nu skaffar barn för att vi ska bli lyckliga. Om vi 

går tillbaka till den franske 1600-talsprästen Pierre de Bèrulles, framhöll han att barndomen 

var ”näst efter döden den mänskliga naturens ynkligaste och mest avskyvärda tillstånd” 

(Heywood 2005:25). Ser man däremot på hur inställningen till barn var under den 

viktorianska tiden (1837-1901) ansåg man att barnen var enbart rena och oskyldiga. Genom 

att belysa de överdrifterna, uppmärksammar Colin Heywood barndomen som en social 
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struktur i ständig utveckling. Synen på barndomen utvecklas och förändras genom olika 

etniska och sociala sammansättningar i samhället (Heywood 2005:25).  

 Under 1700-talet blev intresset för pedagogik och uppfostran av barn väldigt stort.  John 

Locke, engelsk samhällsfilosof skrev bland annat Tankar om uppfostran år 1693, som hade 

stor inverkan och förändrade synen på barndomen radikalt under hela 1700-talet. Genom 

Lockes skrift, som blev översatt till flera språk, förmedlades budskapet att barnen skulle lära 

sig ”behärska sina böjelser” och ”underordna sin lust under förnuftet”. Där framställdes också 

bilden av barnet som en ”tabula rasa”, ett oskrivet blad som man kunde forma som om det var 

gjort av vax (Heywood 2005:44). Locke ansåg också att barnen inte skulle klemas bort utan 

härdas genom att vara ute i alla väder, och blev de kalla och våta om fötterna var det bara bra. 

Han ansåg att vi skulle ta efter böndernas hälsosamma uppfostringsmetod som innebar: ”Frisk 

luft, ett minimum av kläder och enkel föda” (Simmons-Christensen 1997:51). 

 I professor och universitetslektor Karin Normans bok Kulturella föreställningar om barn 

framgår tydligt vilka betydelsefulla svängningar som skedde under seklet, vad det gällde 

synen på barn och barndomen. Från det ideologiska synsättet att barnet var potentiellt ont, och 

måste bestraffas och formas, ändrades det istället till ett mer romantiserande synsätt, där 

barnet ansågs gudomligt samt utvecklades enligt naturens regler (Norman 1996:49).  

 Den schweiziske tänkaren och pedagogen Rousseau som verkade under mitten av seklet, 

ansågs som en stor eldsjäl i diskussionen om föreställningar kring barns förmågor och 

utvecklingsstadier. Rousseau funderade bland annat över hur människan formas till människa 

och blir en medborgare i samhället. Han betonade vikten av ett medvetet formande av 

personen, och då inte bara genom utbildning. En person, enligt Rousseau, var moraliskt 

ansvarig för sina gärningar men samtidigt underordnad en högre ordning. Karin Norman 

menar på att detta intresse för de olika utvecklingsstadierna har haft stor betydelse även för 

dagens medvetenhet och den pedagogiska utvecklingen i samhället (Norman 1996:55). Min 

tolkning av Rousseaus tankar är att det behövs kloka vuxna som kan vägleda barnen till att bli 

fungerande personer i samhället. Ett etablerat visdomsuttryck under den tiden var ”den hand 

som gungar vaggan formar samhällets öde” (Heywood 2005:59). Det är några visdomsord 

som jag tycker att vi föräldrar och pedagoger ska ta till oss och fundera över i mötet med våra 

barn. 

 Även tyskt pedagogiskt tänkande har haft inflytande på övriga världen vad det gäller 

dessa frågor. Friedrich Fröbel som grundade ”kindergarten” i mitten på 1800-talet, var av den 

meningen att barnen skulle vägledas till den kollektiva samhörigheten. De skulle inte fostras 

för sin egen skull, utan formas för det som var bäst för samhället (Norman 1996:56).  
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 Trots att varje del av historien måste ses inom ramen för sin epoks tankesätt och i sitt 

sammanhang kan vi ändå urskilja ett gemensamt drag i de gamla tidernas 

uppfostringsmetoder, kravet på åtlydnad och respekt för de vuxna. För att få denna respekt var 

det därför vanligt att bestraffa barnen på olika sätt, även de allra minsta barnen. Det ansågs att 

kroppsaga var en bra uppfostringsmetod som främjade barnens utveckling. Bland annat sänkte 

man på 1700-talet ner spädbarn i isvatten för att härda dem. Även om dåtidernas pedagoger 

motsatte sig aga som metod, fortsatte de ändå att slå sina barn. Några vanliga redskap som 

användes var spöet, käppen och riset, som också var vanligt att läraren i skolan använde sig av 

(Simmons-Christensen 1997:12–14). Efter stor överläggning förbjöds i alla fall agan i 

folkskolan år 1958. Trots att vi i Sverige har en lag som förbjuder barnaga, är det flertalet 

länder som inte vill ha en sådan lag, eftersom de fortfarande anser att det är en bra 

fostringsmetod (Simmons-Christensen 1997:18). 

 De kulturella föreställningarna om hur barn borde uppfostras har både kyrkan, pedagoger, 

staten och de lärda haft åsikter om. Men ingen vet säkert i hur stor utsträckning som 

människorna faktiskt har tagit till sig dessa råd. Norman ställer frågan: ”Hur påverkade anser 

vi oss själva vara av sådant?” (Norman 1996:58). En intressant fråga som jag anser bör 

uppmärksammas av både föräldrar och pedagoger. Även om vi tror att vi uppfostrar barnen på 

bästa sätt efter eget hjärta, blir vi säkerligen influerade av nutidens olika svängningar om vad 

som är bästa sättet.  

 

Etik, moral och förhållningssätt 

 

Etikforskaren Ann Heberlein, redogör för begreppen etik respektive moral i sin bok Det var 

inte mitt fel, där hon framhåller att de ofta används som synonymer och att begreppens 

definitioner är relativt lika. Etik härstammar från det grekiska adjektivet ethikos ur ethos, som 

betyder skick, sedvänja och bruk. Det latinska begreppet moral har sitt ursprung i latinets 

mos, mores, som översätts med sedvana. Heberlein framhåller att när vi pratar om etik i vår 

tid menar vi det teoretiska tänkandet över hur individer handlar och lever. Moral däremot 

syftar på praxis, som menas hur människor och grupperingar faktiskt lever, agerar och vilken 

uppfattning som existerar om moral i denna grupp (Heberlein 2008:101–102).  

 Människors förhållningssätt sammankopplas gärna med begreppet etik. Socionomen 

Jenny Gren förklarar i boken Etik i pedagogiskt vardagsarbete att etik är ett sätt att reflektera 

över sitt eget förhållningssätt, värderingar och de regler och normer som styr det. Hon 

uttrycker sig vidare att ”min etik är min reflektion över min moral” (Gren 2007:13–14).  
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 Hur förhåller man sig då etiskt och moraliskt riktigt? Vi vet att barn inte alltid gör som vi 

säger, utan ofta gör som vi gör, och med den kunskapen i bagaget, anser jag att det är ännu 

viktigare att vi vuxna intar ett förhållningssätt där vi föregår med gott exempel. Hur ska 

barnen annars lära sig vad som är rätt och riktigt? Om jag går tillbaka i min berättelse till där 

Mikaels mamma ljuger om vilken dag Mikael fyller år på, kan jag från min synvinkel dra 

slutsatsen att hon ljuger för sin egen skull. I mina ögon sett är det agerandet inte etiskt riktigt, 

eftersom hon antagligen förväntar sig att Mikael ska tala sanning inför henne i andra 

situationer. Hur ska man då handla moraliskt riktigt i den situationen? Hade hon istället talat 

sanning och berättat att det rent praktiskt inte var möjligt att fira hans födelsedag på den rätta 

dagen, hade Mikael lärt sig att det faktiskt går att fira en annan dag också. Troligen hade han 

också lärt sig vikten av att vara ärlig. Personligen tror jag inte att Mikael skulle ha reagerat så 

mycket om hans mamma berättat som det var för honom, men kanske var hon rädd för att han 

skulle bli ledsen.  

 Om jag återgår till min fråga i berättelsen: ”Är det verkligen vår skyldighet som 

pedagoger att spela med och ljuga om en sak som föräldrarna tycker är smidig?” inser jag att 

jag har ett dilemma som pedagog. Mitt ansvar och mitt uppdrag som pedagog innebär bland 

annat att vägleda barnen till att bli ansvarsfulla individer som ska ta ställning till olika 

livsfrågor och etiska dilemman i vardagen. Hur handlar jag då rent praktiskt som pedagog för 

att förmedla till barnen vad som är etiskt riktigt eller inte? 

 I läroplanen för förskolan står bland annat: ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer 

främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 

vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö 98, rev 2010:4). Min tolkning av detta är att om barnet 

hamnar i ett etiskt dilemma är det viktigt att vi vuxna föregår med gott exempel samt har en 

dialog med barnet där vi förklarar att man till exempel inte får slåss. Hur gör man då när 

föräldrar inte själva är goda förebilder? Som jag beskriver tidigare i min berättelse är det en 

del föräldrar som bara skrattar bort problemen med – ”så där gör hon hela tiden”, istället för 

att ta tillfället i akt och förklara för barnet att slåss får man faktiskt inte göra.  

 När jag i efterhand reflekterar över mitt eget agerande i händelsen med Mikaels 

födelsedag kan jag tydligt se att mitt eget förhållningssätt är tämligen lamt. Jag skulle vilja ta 

hjälp av tankar kring nyttoetik för att titta lite närmare på situationen och för att förstå mitt 

handlande. Nyttoetik utgår ifrån att man ska agera utifrån det som ökar lusten och 

välbefinnandet, inte bara min egen lust eller mitt välbefinnande utan hos alla nämnda parter. 

Principer och regler spelar mindre roll i denna etik, det viktigaste däremot är: ”Vilken 
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handling kommer det att vara nyttigast att göra?” (Henriksen & Vetlesen 2001:181). Om jag 

tolkar min lama reaktion utifrån ett nyttoetiskt perspektiv, kan jag då tyda mitt beteende som 

att jag ville försöka förstå det positiva i Mikaels mammas handlingssätt? Var min känsla att 

den nyttigaste handlingen var att hålla inne med mina egna åsikter?  

Jag vill samtidigt kunna känna förtröstan i det emotionella uppdraget som Aristoteles, 

enligt Fredrik Svenaeus, menade var att ”känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, 

i lagom mängd − kort sagt, att känna det som min situation kräver för att kunna handla på ett 

klokt sätt genom känslans drivande kraft”. Ett annat ord för detta är fronesis − praktisk 

klokhet eller visdom som alltså styrs av känslor (Svenaeus 2009:95). På grund av min 

praktiska klokhet ville jag inte ge uttryck för mina personliga åsikter om vad jag tyckte om 

Mikaels mammas lögn, eftersom jag ansåg att det kunde skapa osäkerhet hos Mikael. Min 

känsla var alltså att det inte var rätt tidpunkt för det just då. Svenaeus understryker också att 

emotionell intelligens är betydelsefull i yrkesverksamheten. Den är framför allt betydande i de 

mellanmänskliga yrken där möten med andra människor är viktiga för vad man gör och kan, 

som till exempel förskola, skola och omsorg (Svenaeus 2009:100). Jag tolkar den 

känslomässiga kunskapen som att det är viktigt att vi genom sympati visar medkänsla och 

förståelse inför andras omständigheter. 

 

Konflikträdsla 

 

Att barnen ska bli ledsna är något som jag märker att många föräldrar är rädda för. Ibland 

kommer faktiskt barnen iklädda pyjamas till förskolan som Sofia gör i min essä, bara för att 

föräldrarna inte ”får” ta av den på grund av barnets gråt. De orkar inte bråka och ta konflikten, 

säger de. Istället får vi pedagoger ta konflikten och sätta på en tröja lite senare.  

 I boken Utvecklingspsykologi uppmärksammas vad vi vanligtvis kallar tvåårstrotset som 

egentligen är en självständighetssträvan, där barnen testar vilka konsekvenser som blir av att 

säga nej. Det poängteras även i texten att det är bra att inte barnen viker sig på en gång inför 

föräldrarnas viljor. Eftersom barnen ännu inte har förmågan att förstå de känslomässiga 

följderna av handlandet behöver de göra egna erfarenheter av vad ett nej får för följder. Det 

framkommer till och med i texten att det är hälsosamt och utvecklande med kraftiga utbrott 

hos barnen, även om deras föräldrar inte upplever det samma. Resonemanget understryker 

också vikten av en känslomässigt närvarande förälder som vågar och kan möta barnet i dess 

raseriutbrott utan att ge efter i sitt beslut. Det är först då som barnet kan förstå att den egna 

frustrationen och sammanbrottet inte är bestående utan en del av människans natur 
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(Havnesköld & Risholm-Mothander 2009:283). Varför är det då så många föräldrar idag som 

inte verkar våga ta konflikterna med sina barn, även om barnen söker en trygg gräns? Är 

samhället idag så hektiskt att många föräldrar inte orkar ta sitt ansvar inför de motgångar som 

raseriutbrott hos barnen kan medföra?  

 Jag måste samtidigt ställa frågan till mig själv om det gör så väldigt mycket om barnen 

har pyjamasen på sig på förskolan. Mitt första snabba svar är att det gör väl inte så mycket, 

men när jag tänker efter en stund anser jag att det är trevligare för alla om barnen kommer i 

rena kläder istället för i en vällingkladdig pyjamas. Jag får tankar kring hur det skulle vara om 

vi vuxna skulle komma till våra arbeten iklädda våra sovkläder. Jag tror inte att det skulle 

uppskattas så mycket i dagens samhälle om vi säger till arbetskamraterna att pyjamasen var så 

skön, att jag inte ville ta av den idag. Av den anledningen anser jag att vi bör ta vårt ansvar 

som vuxna och lära barnen att visa hänsyn, i form av att sätta på sig rena kläder, även om de 

blir ledsna för en liten stund.  

 Vilket förhållningssätt hade jag som pedagog gentemot Sofias mamma den aktuella 

morgonen? Kunde jag ha sagt eller gjort något annat för att stödja henne i sin föräldraroll? 

Kunde jag ha sagt att här på förskolan vill vi att barnen ska ha rena kläder på sig när de 

kommer, istället för att ifrågasätta om det var en jobbig morgon hemma?  

 Spontant känner jag att det är en balansgång när man som pedagog uttrycker sina åsikter 

om hur vi önskar att saker och ting ska gå till på förskolan. Vi vill inte trampa föräldrarna på 

tårna genom att komma med för många goda råd, som kanske kan skapa ännu mer osäkerhet 

hos vissa föräldrar. Samtidigt har vi som pedagoger styrdokument som påpekar vad vi 

förväntas lära barnen. I läroplanen för förskolan kan vi till exempel läsa: ”Arbetslaget ska 

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle” (Lpfö 98, rev 2010:12). 

 Även om vi kan tolka läroplanen på många olika sätt, tolkar jag denna punkt att vi 

pedagoger ska förbereda barnen inför ett kommande liv i samhället. Där ingår vissa 

skyldigheter, som att till exempel visa hänsyn genom att inte komma med smutsiga sovkläder 

till förskolan eller till arbetet. Utifrån mina värderingar anser jag att det är vår plikt som vuxna 

att förmedla detta budskap till barnen. Om jag istället som Sofias mamma låter henne ha 

pyjamasen på sig bara för att hon blir ledsen annars, har jag svårt att se vilket budskap som 

förmedlas.  Förmedlar jag inte då endast att man får göra som man vill bara man gråter lite? 

Denna morgon blev det vår uppgift som pedagoger att förmedla till Sofia varför hon inte 

skulle ha pyjamasen på sig på förskolan. Av egen erfarenhet inom yrket har jag också sett att 

barn som har pyjamasen på sig på förskolan kan få ganska elaka kommentarer från de 
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kamrater som inte får komma till förskolan iklädd pyjamas. Av den anledningen kan jag se att 

det finns ytterligare ett skäl till att byta om till vanliga kläder. Jag tror ingen förälder vill att 

deras barn ska bli utsatta för gliringar från de andra barnen bara för att de har smutsiga 

sovkläder på sig. Sofias fall är ett tydligt exempel där vi kan se att vi faktiskt är ett 

komplement till hemmet, som det också står i läroplanen för förskolan att vi ska vara: 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (Lpfö 98, rev 2010:13).  

När jag reflekterar med hjälp av min praktiska kunskap av ett tjugotreårigt yrkesliv inom 

förskolan kan jag förstå att vi pedagoger troligen har lättare att överblicka vad som faktiskt 

händer i barngruppen om ett barn fortfarande har pyjamasen på sig. Jag tror till exempel att 

barnet får svårare att utvecklas rikt och mångsidigt om de blir utsatta för glåpord från sina 

kamrater. Även om man kan tycka att pyjamasproblemet är en aning bagatellartat, hävdar jag 

att vi som vuxna förebilder måste inta ett förhållningssätt som hjälper barnen till att både ta 

ansvar och att lära sig att visa hänsyn till varandra. Då behövs vissa allmänna regler och 

normer att utgå ifrån. I min yrkesroll som pedagog uppfattar jag att jag också har ett 

yrkesmässigt ansvar att hjälpa barnen att bygga upp en egen samling av normer som kan 

underlätta för deras liv i samhället.  

 

Föräldrarollen 

 

Genom mina egna iakttagelser inom barnomsorgen kan jag notera att föräldrarollen och 

tankar kring barnuppfostran förändras hela tiden. Det kommer ständigt nya moderna rön om 

vilka sätt som är bäst att uppfostra sina barn på, både i bokform och genom media. Av den 

anledningen kan jag förstå att många föräldrar är vilsna i sin föräldraroll, som till exempel när 

de har svårt att välja om Kalle ska ha de röda eller de blå vantarna på sig. Istället för att ta ett 

eget beslut låter de barnen bestämma. Vad är rätt och vad är fel? Ska föräldrarna eller barnen 

bestämma? En svår fråga som inte är lätt att svara på eftersom det finns så många olika 

strategier att välja mellan. En metod som var väldigt populär under en period var den så 

kallade ”Nannymetoden”. Den blev populär genom det amerikanska TV-programmet 

Nannyakuten som sändes på kanal 5, där tre olika brittiska nannies hjälper amerikanska 

familjer som har problem med sina barn, fast det egentligen är föräldrarna som är problemen 

och har svårigheter med att uppfostra sina barn. De var professionella barnvakter som hjälpte 

familjerna med att få in rutiner, vinna tillbaka respekten och få struktur i det dagliga livet 
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(Nannyakuten 2011). Något som jag själv minns från det programmet och dess 

uppfostringsråd var att de var väldigt stränga och att barnen blev utvisade och fick ta 

”timeout” och sitta på ”straffbänken” och fundera över sina hyss. Jag minns att några barn på 

min förskola berättade att de fick ta ”timeout” och sitta i skamvrån under den här perioden 

som TV-programmet sändes. Säkerligen hade deras föräldrar blivit influerade av programmet 

Nannyakuten. 

 Jag måste även granska min egen syn på barndom och barnuppfostran och om den har 

påverkats eller förändrats under de här åren som jag arbetat inom barnomsorgen? Har den 

kanske till och med förändrats under min treåriga studietid på Södertörns högskola? Jag måste 

svara ja på båda frågorna. Eftersom jag observerat många olika sorters beteenden mellan barn 

och föräldrar på förskolan genom åren, har jag märkt att många barn inte blir trygga av 

vuxnas eftergivenhet.  

Jag har upptäckt att det är en stor fördel att vara konsekvent i handlandet gentemot 

barnen, då det lättare framgår för barnen vad som gäller. Har man sagt nej med en tydlig 

förklaring, anser jag att det inte är bra att säga ja bara för att barnet börjar gråta, det skapar 

osäkerhet hos barnet. Min nya teoretiska kunskap, som jag fått genom lärarutbildningen på 

Södertörn, har gett mig ännu mer insikt om vikten av barns behov av trygghet för att själva 

kunna utvecklas till trygga individer. Genom att vi vuxna är trygga i vår roll och i våra beslut 

hävdar jag att vi ökar förutsättningarna för att barnen ska kunna känna sig trygga. Det är 

också viktigt att barnen har en bra tidig anknytning till föräldrarna. Anknytningsteorin bygger 

på betydelsen av nära känslomässiga relationer, och har sitt ursprung i läkaren och 

psykoanalytikern John Bowlbys teorier om barns socioemotionella utveckling. Han 

poängterar att en bra tidig anknytning till föräldrarna kan göra det lättare att klara motgångar 

senare i livet (Havnesköld & Risholm-Mothander 2009:180–181). Eftersom många barn 

vistas ganska långa dagar på förskolan tror jag även att det är viktigt för barnen att knyta an 

och ha en nära relation till någon av pedagogerna. Om barnet stöter på motgångar under 

förskoledagen underlättar det säkert om barnet blir lyssnat på av en pedagog som de känner 

sig trygg med. 

 I boken Utvecklingspsykologi beskrivs även Bowlbys tankar om begreppet upplevd 

trygghet, som han framhåller är av stor vikt för barnets känsla av trygghet. Bowlby menar att 

det är viktigt att föräldern förmedlar till barnet att det är tryggt att bli lämnad till någon annan 

anknytningsperson på till exempel förskolan. Genom att visa att man själv har förtroende för 

pedagogerna och att förskolan är en bra plats för barnet kan man underlätta separationen för 

sitt barn (Havnesköld & Risholm-Mothander 2009:287).  
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 Jag upplever ibland att det är flera föräldrar som inte är riktigt bekväma med att lämna sitt 

lilla barn till oss, och visar sin osäkerhet inför barnet som i sin tur tolkar förälderns osäkerhet 

som att det är farligt att bli lämnad. De föräldrar som däremot känner sig trygga med att 

lämna barnet på förskolan förmedlar istället trygghet, och då brukar också separationen 

fungera mycket smidigare.  

Jag vill även ställa mig frågan om föräldrar har tappat sin roll, och inte anser sig lika 

viktiga i samhället längre. I takt med att det ställs högre krav på förskolorna som enligt 

läroplaner ska förbereda barnen både inför skolan och inför framtiden, tilldelas förskolan en 

allt viktigare roll. Kan den förändrade samhällsutvecklingen påverka föräldrarna till att tro att 

förskolan är viktigare än vad de själva är för sina barns utveckling? Om det är en sanning kan 

jag förstå Kajsas och Kalles mamma när hon väljer att lämna barnen på förskolan trots att hon 

själv har semester. Hon kanske tänker att barnen missar någon kunskap om de skulle vara 

hemma med henne istället. Kajsas mammas agerande kan jag koppla till begreppet 

paternalism, som betyder att en person tolkar andras behov åt dem, i tron att det är det bästa 

(Henriksen & Vetlesen 2001:215). Hon trodde kanske att det bästa för barnen var att vistas på 

förskolan istället för att vara lediga tillsammans med henne. 

Jag vill också analysera mitt eget förhållningssätt gentemot föräldrarna. Har jag verkligen 

ett interkulturellt förhållningssätt, där jag respekterar och förstår andras kulturella 

föreställningar om vad som är bäst för barn? I boken Interkulturellt perspektiv definieras 

begreppet interkulturalitet som en mellanmänsklig interaktion, som handlar om kulturer som 

är meningsskapande. Kulturer kan vara etniska, könsmässiga, livsstilsrelaterade, 

språkmässiga, tankemässiga, klassmässiga och religiösa och de berikar och samspelar med 

varandra i en inriktning för människor att leva sina liv efter (Lorentz & Bergstedt 2006:29). 

Om jag är riktigt ärlig så måste jag erkänna att det inte alltid är så lätt att förstå vissa 

föräldrars kulturform och förhållningssätt som de tillämpar gentemot sina barn. Men med min 

nya teoretiska kunskap hoppas jag att jag ska få det lättare att ha ett interkulturellt 

förhållningssätt i relationerna med föräldrarna på min förskola. 

I Läroplanen står att arbetslaget ska ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att 

det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö 98, 

rev 2010:13). För att kunna skapa en bra relation där föräldrarna känner tillit till pedagogerna 

tror jag att vi inte alltid måste visa vad vi tänker om deras olika förhållningssätt. Först när vi 

lyckats skapa en bra relation blir det också lättare att föra en dialog där vi har möjlighet att 

uttrycka vår egen ståndpunkt. 
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Behövs föräldrautbildning? 

 

När jag skriver den här uppsatsen kommer funderingar kring om det inte skulle vara bra om 

det ingick en sorts obligatorisk föräldrautbildning i samband med att man skaffar sitt första 

barn? Jag tänker i första hand på barnets rättigheter men också på rollen som förälder. Jag 

minns hur vilsen jag själv kände mig emellanåt när mitt första barn kom till världen. Jag gick 

utbildning för att lära mig köra bil och ta hand om bilen på bästa sätt, jag gick också en kurs i 

hunduppfostran när jag skaffade hund, men för att ta hand om ett litet barn behövdes ingen 

speciell utbildning. Visserligen fanns frivilliga träffar på barnavårdscentralen där jag kunde 

träffa andra föräldrar och prata om olika saker man funderade över, men inget var 

obligatoriskt. 

 Det som förvånar mig dock är att vid adoption av ett barn krävs en obligatorisk 

föräldrautbildning för samtliga föräldrar. Den lagen infördes i socialtjänstlagen 1 januari 2005 

(Socialtjänstlagen 2005). Det görs också väldigt noggranna undersökningar i syfte att se om 

man har förutsättningar till att bli en bra förälder.  Om jag ser från barnets synvinkel borde väl 

även biologiska barn ha samma rätt till ansvarsfulla och kompetenta föräldrar? I den 

förkortade versionen av barnkonventionen står: ”Alla barn har samma rättigheter och lika 

värde. Ingen får diskrimineras” (Barnkonventionen 2010, art. 2). Hur skall man då, utifrån 

barnkonventionens perspektiv, se på att bara adoptivföräldrar får gå en föräldrautbildning? 

Enligt min tolkning av denna artikel borde det alltså vara en självklarhet att alla blivande 

föräldrar genomgår en föräldrautbildning, vare sig de får ett biologiskt eller ett adopterat barn.  

 Genom min yrkeserfarenhet inom förskolan kan jag också uppfatta att många föräldrar är 

vilsna i sin roll och ibland frågar oss om råd i fråga om olika pedagogiska problem. Jag kan 

även se, genom utbudet i media och genom olika böcker som finns ute på marknaden, att 

behovet finns att lära sig mer om bra sätt att uppfostra sitt barn på. Det kommer också fler och 

fler kurser som handlar om hur man ska stärkas i sin föräldraroll.  

 I Falukuriren kan man läsa att Gagnefs kommun inför nya kurser där föräldrar ska 

utbildas i föräldraskap och kommunikation. Denna satsning som genomförs av skolan och 

socialtjänsten inom ramen för Familjens hus, ska bidra till att stärka föräldrarollen och bidra 

till att alla barn mellan noll och tjugo år ska kunna växa upp i en tryggare miljö. Astrid 

Lundberg, chef för kommunens familjeenhet menar att behovet finns och att många upplever 

föräldrarollen som svår. Familjens Hus hjälptelefon tar emot många samtal från vilsna 

föräldrar som behöver stöd och råd i olika frågor som rör familjen. Enligt folkhälsoinstitutet 

anses den här sortens utbildning vara problemförebyggande eftersom man genom 
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kommunikation kan skapa bättre familjerelationer och därmed förhindra svårigheter av olika 

slag (Olsson 2012:13). När jag tar del av den här informationen blir jag ännu mer övertygad 

om att en obligatorisk föräldrautbildning skulle vara uppskattad hos flertalet av alla nyblivna 

föräldrar. 

 Jag vill inte klanka ner på dagens föräldrar på något sätt. Jag kan nog med all säkerhet 

påstå att alla föräldrar vill det bästa för sina barn, de vet dessvärre inte alltid vilket som är det 

bästa för barnen i vissa situationer. I dagens samhälle florerar så många olika trender och 

åsikter om hur man ska uppfostra barn på, som gör det svårt för föräldrar att välja vilket som 

passar deras familj bäst. Genom en föräldrautbildning skulle föräldrar kunna ta del av 

varandras erfarenheter och prata om barnuppfostran och om olika teorier som finns kring detta 

område. Jag skulle själv velat ha haft mer kunskap om barns utveckling och behov när jag var 

en nybliven förälder.  

        I den förkortade versionen av barnkonventionen kan vi också läsa vidare: ”Barnets bästa 

ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”(Barnkonventionen 2010, art. 3). 

När jag läser den artikeln tolkar jag det som att vi som förhoppningsvis erfarna vuxna, har ett 

övergripande ansvar när det gäller att handla utefter vad som är bäst för barnet.  

Vet vi att Kalle behöver ha de blå vantarna för att inte frysa när det är tio minusgrader ute, 

måste vi sätta på dem i alla fall även om han protesterar för en stund. Samtidigt måste vi 

naturligtvis bekräfta hans önskan och visa att vi förstår att han vill ha de tunnare röda 

vantarna, men att han får ha dem en annan dag när det blir lite varmare. I det praktiska livet 

vet jag att det ibland är väldigt svårt att vara konsekvent när barnet protesterar och gråter. 

Ibland är det kanske det enklaste sättet att ge med sig, speciellt om man har bråttom till 

arbetet. 

 Några funderingar som framkommit under skrivandets gång är om det verkligen är vårt 

uppdrag på förskolan att informera föräldrarna om barnuppfostran? Gör vi pedagoger något 

för att stärka föräldrarna i sin roll som vägledande föräldrar? När jag tänker över frågan kan 

jag inte se att vi på min förskola har något speciellt samarbete när det gäller samtal kring 

fostran och föräldraskap, och det kanske inte heller är vår uppgift. Å andra sidan kanske det 

skulle kunna vara ett aktuellt ämne att lyfta fram på ett föräldramöte framöver? Jag blev 

tillfrågad av en förälder vilket ämne jag skrev om i min uppsats, och när jag berättade vad jag 

skrev om tyckte hon det var ett perfekt ämne att prata vidare om i diskussionsgrupper på 

kommande föräldramöte. Samtidigt som jag tycker det är väldigt roligt med positivt gensvar 

från en förälder, ställer jag mig ändå tveksam till om det skulle mottas positivt hos övriga 

föräldrar på förskolan. Genom mitt essäskrivande har jag insett att metoder om 
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barnuppfostran är ett väldigt känsligt ämne, som lätt kan uppfattas som att man vill styra över 

hur andra ska uppfostra sina barn. Trots det är jag väldigt nyfiken på gensvaret hos de övriga 

föräldrarna om jag nu skulle skicka ut en intresseförfrågan.  

 

Barns perspektiv 

  

Enligt Ingrid Pramling betyder benämningen barns perspektiv, barns egna skildringar och 

uttryckssätt av känslor, tänkesätt och upplevelser. Enkelt uttryckt, barnets egen förståelse av 

sin sociala miljö. Ett barnperspektiv däremot skapas av vuxna som försöker förstå och 

återskapa ett barns perspektiv (Pramling-Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011:42). Här vill 

jag ge några exempel på några tankar ur ett barns perspektiv. I boken Barns syn på vuxna 

beskrivs en undersökning som gjorts med sexåringar om deras syn på vuxna. Hos de barn som 

intervjuas framgår tydligt att det viktigaste de vill, är att vuxna ska vara snälla. Att vara snäll 

betyder olika för barnen, men det som framkommer tydligast är då de vuxna bryr sig om, är 

tillåtande samt tar sig tid för dem. De vuxna anses också som snälla när de ger barnen 

möjligheter till inflytande och tillåtelse att ”få göra mycket” (Arnér & Tellgren 2006:60–61). 

Det som jag finner väldigt intressant i den här undersökningen är att barnen verkar vara ovana 

vid att bestämma och kunna ha inflytande över sin vardag. De flesta verkar ta för givet att de 

vuxna bestämmer utan att ens fråga sig vad skälen till besluten är. Hanna ger ett exempel när 

hon skulle baka bröd, för det hade fröken bestämt, men hon visste inte varför eller vem som 

skulle äta det sedan (Arnér & Tellgren 2006:79). Trots att Hanna inte visste varför hon skulle 

baka gjorde hon det utan att ifrågasätta skälet. 

 Om jag går tillbaka i min berättelse upplever jag att tre och fyraåringarna verkligen 

protesterar och ifrågasätter föräldrarnas beslut om till exempel vilka vantar de ska ha på sig, 

eller ha pyjamasen på sig eller inte. Kan det bero på barnens ålder att de är trotsiga, eller är 

det kanske så att föräldrarna inte tar några tydliga beslut, utan frågar barnen istället?  

 Vidare i undersökningen tillfrågas sexåringarna hur mycket de skulle vilja kunna 

bestämma och vad de får bestämma själva. Många hade svårt att svara, men de flesta svarade 

att de skulle vilja kunna bestämma över att få äta så mycket godis de vill, när de ska gå och 

lägga sig och vad de ska äta (Arnér & Tellgren 2006:82). Vad de verkligen får bestämma ger 

Maria ett intressant exempel på när hon berättar att hon får bestämma om familjen ska 

semestra i Danmark eller på Nordpolen. Samtidigt som hon berättar inser hon att det 

egentligen inte blev så mycket bestämmande eftersom hon också förstår att det är alldeles för 
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långt till Nordpolen (Arnér & Tellgren 2006:85). Alltså får barnen bestämma det som 

föräldrarna redan har bestämt. 

 

Vara delaktig eller bestämma? 

 

Vad innebär det att vara delaktig? Är det samma sak som att få bestämma? För mig innebär 

vara delaktig att man är med och planerar samt har möjlighet att påverka sin vardag. 

Bestämma gör man utan att ta hänsyn till andras synpunkter och åsikter. Genom att belysa 

detta ämne önskar jag att vi på förskolan ska få oss en tankeställare om vi verkligen tar 

hänsyn till barnens tankar och önskemål i tillräcklig utsträckning? Jag hoppas det. 

 Enligt Nina Johannesen och Ninni Sandvik handlar ”att vara delaktig” mer om något 

annat än om att få bestämma. Med delaktighet menas att man är en del i gemenskapen och 

måste visa hänsyn och räkna in alla, oavsett uppfattningar och ståndpunkt. Författarna 

framhåller också vikten av att barnen ska kunna påverka situationen på något sätt med hjälp 

av sina uttryck (Johannesen & Sandvik 2009:31).  

 På min förskola gör barnen egna val när de bestämmer vad och vem de ska leka med, 

vilken bok de ska läsa, var de ska sitta i ringen på samlingen och så vidare. Vi pedagoger gör 

barnen delaktiga i de gemensamma beslut som fattas genom att vara lyhörda inför deras 

tankar och önskemål. Det är inte alltid som barnen får som de vill, men det är viktigt att 

lyssna på hur de tycker och tänker. 

 Begreppet curlingförälder är ett välkänt begrepp, som har betydelsen att föräldrarna 

”sopar banan” åt sina barn, i all välmening. Barnen bestämmer och får allt serverat av 

föräldrar som har svårt att säga nej. Ylva Ellneby, förskollärare, tal- och specialpedagog ger 

exempel på föräldrar i sin bok Cyberungar, där de bland annat skjutsar sina barn till och från 

skolan, till olika aktiviteter samt låter barnen bestämma familjernas semestrar och vad de ska 

äta för middagsmat. I texten belyser hon barnpsykologen Ben Hougaards tankar där han 

menar att det i värsta fall kan leda till depressioner och andra problem i vuxenlivet när man är 

van att få som man vill och plötsligt möts av verkligheten och dess motgångar. De kan till och 

med bli riktigt odrägliga för alla i sin omgivning (Ellneby 2005:61). Ibland tycker jag mig se 

tendenser hos en del barn på förskolan att de är vana att få som de vill, bara de gråter lite. De 

kan faktiskt bli riktigt odrägliga i samspelet med omgivningen, speciellt tillsammans med sina 

egna föräldrar. 

 Bengt Grandelius, leg. Psykolog har lång erfarenhet av arbete med både barn, ungdomar, 

vuxna och familjer och har även skrivit boken Att sätta gränser – ett villkor för växande. Han 
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lyfter där fram den välkände doktor Gustav Skås tankar, som påvisar att ”Barn ska inte få sin 

vilja fram, men barn ska ha sin känsla fram”. Det Gustav Skå menar är att hur mycket man än 

älskar sina barn kan de inte alltid få som de vill, men de ska bli sedda och respekterade för 

sina känslor (Grandelius 2006:59).  

 Jag kan instämma i hans tankegångar om vikten av att barnen ska bli bekräftade i sina 

känslor. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att barn ska få sin vilja fram om det är möjligt 

och genomförbart. Lika viktigt tycker jag det är att vi vuxna visar uppskattning inför barnens 

beteende som vi anser är bra och fungerande.  

 Jag blir också nyfiken på om barnen förstår sina känslor. Känner de verkligen sin känsla? 

Eller styrs den av deras starka vilja? Det kan ju också vara så att det betyder väldigt mycket 

för barnet att få sin vilja fram. Styrs kanske viljan av en väldigt stark känsla?  

 

Behöver barn gränssättning? 

 

Genom min arbetserfarenhet inom barnomsorgen har jag märkt att barnen blir trygga av att ha 

vissa gränser och regler att rätta sig efter. Självklart måste barnen också få vara delaktiga och 

bestämma vissa saker. Bengt Grandelius understryker starkt att barn behöver gränser för att 

kunna utvecklas. Att som vuxen komma i konflikt med ett barn betraktar han som helt 

naturligt och kan vara en viktig källa till kunskap, om vi vågar möta problemet. Han menar 

därtill att ett undvikande av konflikt kan vara negativt och skapa känslor av svek hos barnet 

(Grandelius 2006:65). Om jag går tillbaka till pyjamasproblemet i min berättelse kanske Sofia 

känner sig sviken av sin mamma som i sitt handlande inte verkar bry sig om vad Sofia har för 

kläder på sig på förskolan, utan lämnar över ansvaret till oss pedagoger istället.  

 Jesper Juul, handledare, rådgivare och familjeterapeut, presenterar i sin bok Ditt 

kompetenta barn nya sätt att umgås på med sina barn som bygger på jämlikhet och lyhördhet. 

Han är av den åsikten att det inte finns några bevis för att gränssättning för barn skulle vara 

bra, och att det är viktigare att vuxna och barn sätter gränser för sig själva än att vuxna 

utnyttjar sin makt genom att sätta gränser för barnen. Däremot fastslår han att barn enbart kan 

utvecklas harmoniskt om deras föräldrar har vissa bestämda normer (Juul 1995:25). Om jag 

tolkar honom rätt menar han att det är viktigt att vara en god förebild som vuxen genom att 

visa sina personliga gränser i samspelet med barnen.  

 Jag kan sammankoppla Jesper Juuls teorier med Jana Söderbergs tankar kring 

föräldraskap och relationer till barn. Hon framhåller att det är svårt att vägleda barnet på dess 

upptäcktsresa om du själv har svårigheter med att förmedla din vilja och sätta gränser i ditt 
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eget liv (Söderberg 2005:7). Jana Söderbergs bok Våga vara är en handbok i hur man stärks i 

sin självkänsla och i sin föräldrarolls med- och motgångar. Något som jag tycker är väldigt 

viktigt och som jag instämmer i är värdet av att bejaka barnens känslor. Vi bekräftar barnens 

känslor genom att lyssna och visa genuint intresse för det de vill förmedla.    

 Jana Söderberg menar att vi kan bekräfta barnens känsla genom att till exempel säga: ”Jag 

ser att du är arg – och att vara arg är helt okej. Men jag vill också att du respekterar att vi inte 

slåss, inte skriker till varandra eller använder fula ord. Du får gärna skrika i ditt rum, kasta en 

kudde eller slå på boxbollen. Jag finns här om du vill prata om det”. Med det 

förhållningssättet menar hon att barnet känner sig respekterat och lär sig ta ansvar för 

följderna av sitt handlande (Söderberg 2005:26).  

 Om jag återgår till berättelsen där Sofias mamma knappt kommer iväg till arbetet på 

grund av rädslan inför att Sofia ska bli ledsen, skulle det för Sofias skull vara det bästa att 

hennes mamma istället skulle acceptera Sofias ledsna känslor. Som jag ser på saken är det helt 

normalt att få vara ledsen för en liten stund när mamma eller pappa ska gå till arbetet. Utefter 

min praktiska kunskap inom yrket vet jag att det oftast brukar gå över ganska snabbt. 

 Bengt Gustavsson, barnläkare och åttabarnspappa delar med sig av sina tankar i sin bok 

Växa – inte lyda, där han förklarar på ett enkelt sätt hur vi kan hantera vardagliga situationer 

tillsammans med våra barn. Han menar att de curlade barnen inte är i behov av gränssättning i 

första hand, utan de behöver föräldrar som har tid med dem. De föräldrar som har en bra 

anknytning och känner sina barn väl kan lättare förstå att det som barnet vill ha, inte alltid är 

det som barnet behöver. Han understryker att en bra relation krävs för en positiv gränssättning 

(Gustafsson 2010:93).  

 Kan det tänkas vara så att vissa föräldrar har så dåligt samvete för att barnen går så långa 

dagar på förskolan? På grund av samvetskval och den minskade kvalitetstiden tillsammans 

med sina barn försöker de istället kompensera barnen genom att låta deras önskningar styra. 

Jag upplever att många föräldrar i dag är stressade över alla krav som dagens nutida människa 

ställs inför. Det är inte bara barnens ökade fritidsaktiviteter som styr, det är också tryck från 

många arbetsgivare som inte alls uppskattar när föräldrarna behöver vara hemma för att ta 

hand om sjuka barn. Utöver detta upplever jag att det har blivit ett måste för många unga 

föräldrar idag att de måste hinna med att ha ”egen tid” också. Jag kan inte låta bli att undra 

över vilka det är som kommer i kläm när allt ska hinnas med? Är det då förskolans uppgift att 

sätta gränser när inte föräldrarna orkar? Att Sofias mamma inte orkar ta konflikten med att ta 

av pyjamasen på morgonen beror möjligtvis på både tidsbrist och dåligt samvete. Kanske är 
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det också av dåligt samvete som Mikaels pappa mutar honom med film eller spel för att han 

ska vilja följa med honom hem? 

 

Alla val 

 

Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Astrid 

Lindgrens barnsjukhus, har forskat och intresserat sig för hur små barns hjärnor utvecklas, 

speciellt hos de för tidigt födda barnen. Lagercrantz påvisar att prefrontala cortex som sitter i 

den främre delen av hjärnbarken har stor betydelse för det mänskliga medvetandet. Den har 

bland annat hand om viktiga funktioner som förmågan att fatta rationella beslut och samordna 

alla våra uppgifter (Lagercrantz 2005:107).  

 Om jag tittar på verksamheten på förskolan, kan jag notera att det är väldigt många 

intryck som barnen måste sortera och bearbeta, för att förstå sin omvärld. Bara genom 

samspelet tillsammans med sina kamrater måste de välja olika förhållningssätt och strategier 

för att kunna leka tillsammans. Jag kan nu förstå ännu tydligare varför en del barn har större 

behov av att sova en stund mitt på dagen, eftersom all hjärnaktivitet de utsätts för kräver 

ganska mycket energi. Under vilan får barnens hjärnor möjlighet att återhämta sig och 

bearbeta alla intryck. 

 I boken I barnets hjärna berättar Hugo Lagercrantz vidare om stadiet mellan två och sju 

år, som Piaget kallar för det preoperationella stadiet. Piaget anser att barnet i det stadiet inte 

kan tänka logiskt och förutom detta är barnet väldigt egocentriskt, samt har svårt att knyta 

vänskapsrelationer och utnyttjar kamraterna mest för sin egen skull. Kunskapen om hjärnans 

funktioner visar tydligt att miljön är väldigt viktig under barndomsåren, och att den absolut 

väsentligaste perioden för hjärnans utveckling inträffar från fosterlivet till omkring fyra års 

ålder (Lagercrantz 2005:152–154). Detta är alltså under den tidsperioden som de flesta går på 

förskolan. När jag tar del av dessa tankar inser jag mer och mer hur viktig förskolemiljön är 

för barnens utveckling. Informationen stärker mina egna tankar kring om det verkligen är 

nyttigt att utsätta små barn för alltför många svåra val och beslut, när hjärnan inte är utvecklad 

för att ta rationella beslut. Jag ställer återigen frågan om treåringar verkligen ska få bestämma 

vilken middag familjen ska äta, när knappt de vuxna är i stånd att ta sådana beslut.  

 När är då barnens hjärnor färdigutvecklade? Enligt Hugo Lagercrantz tjocknar 

hjärnbarken på flickor vid elva års ålder, alltså tidigare än på pojkar vars hjärnbark tjocknar 

vid tolv års ålder, men är inte fullt utvecklad förrän i tjugo - tjugofemårsåldern. Av den 

anledningen väljer till och med vissa biluthyrningsfirmor utomlands att inte hyra ut sina bilar 
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till personer under tjugofem år, eftersom de är rädda för att man annars inte är tillräckligt 

mogen för att ta ansvar för sina handlingar (Lagercrantz 2005:154).   

 Om jag relaterar de rönen till föräldrarnas eftergivenhet på förskolan där de låter barnen 

ställas inför många beslut, undrar jag om de har någon kunskap om barnens mognad och 

hjärnutveckling. Även om föräldrarna i min berättelse anser att deras barn är kompetenta nog 

för att bestämma vad de ska äta, ha på sig för kläder eller om föräldrarna ska få gå till sitt 

arbete, kan jag förstå vissa barns vilsenhet när inte deras föräldrar förmår ta ansvaret att 

besluta om detta som kompetenta vuxna. Jag skulle önska att barnen fick välja sådant som 

känns tryggt och som de har förmågan till, som till exempel vad och vem de vill leka med, för 

att kunna överlåta middagsfrågan och dylikt till föräldrarna.        

 

Slutord 

 

Efter många års arbete inom barnomsorgen bestämde jag mig för att börja studera till 

förskollärare vid Södertörns högskola. Nu är utbildningen nästan slut och jag har under resans 

gång samlat på mig en massa ny och spännande kunskap som jag kommer ha nytta av och 

använda mig utav i mitt framtida arbete tillsammans med barnen, föräldrarna och mina 

kollegor.  Trots att utbildningen stundtals har varit både tuff samt gett mig en del gråa hår, har 

den utvecklat mig som människa och pedagog på ett positivt sätt. Jag upplever att jag har 

blivit mer ödmjuk inför människors olikheter och förstår mer och mer att allt inte alltid 

behöver vara svart eller vitt. Genom att reflektera och tänka efter har jag fått nya 

infallsvinklar på händelser och möten i mitt arbetsliv. Mitt förhållningssätt har blivit mer 

interkulturellt helt enkelt.  

 Händelserna som jag har beskrivit i min berättelse präglas av, som jag ser det, föräldrars 

eftergivenhet inför barnens försök att testa gränserna. Genom denna essä har jag fått olika 

synvinklar på barnuppfostran och varför föräldrar agerar på olika sätt gentemot barnen. Jag 

har också fått större förståelse för att samhällsutvecklingen har sin del i det hela, genom att 

det ställs andra krav på individen idag. Föräldrar ska idag både arbeta, vara partner, ha egen 

tid, vara lyckliga och vältränade samtidigt som de ska klara av att fostra sina barn.  

 Kraven på förskolan har också blivet högre i takt med omvärldens kunskapskrav och 

utveckling. Genom att jag uppmärksammar läroplanen i essän blir det tydligt att förskolan har 

fått allt större ansvar för barnens fostran till att utvecklas till demokratiska individer i 

samhället. Något som känns viktigt för mig i framtiden, är att försöka ta ytterligare ett steg 

framåt för att stärka föräldrarna i deras viktiga roll. I dagsläget kan jag uppfatta många 
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föräldrar som trötta och vilsna i rollen som förälder. Kanske kan förskolan vara en plats där 

föräldrar kan samlas i diskussionsgrupper, för att ta del av varandras erfarenheter och 

upplevelser? Jag tycker mig förstå att många föräldrar idag eftersöker någon form av 

bollplank som kan bekräfta att deras förhållningssätt gentemot barnen är det bästa. Med stöd 

av oss pedagoger kan det förhoppningsvis utvecklas till att vi får ett närmare samarbete med 

varandra där vi kan komplettera familjen på ett bättre sätt.  

 Det jag kommit fram till i denna essä är att man kan se händelser ur olika aspekter genom 

att försöka förstå och sätta sig in i andras perspektiv. Som exempel kan jag förstå att Kajsa 

och Kalles mamma väljer att lämna barnen till förskolan trots att hon har semester, om hennes 

syn är att förskolan har en viktigare roll än vad hon som förälder har. Hon handlar helt enkelt 

utefter det som hon tror är det bästa för barnen. Genom att jag kan sätta mig in i hennes 

tankegångar blir det även lättare för mig att acceptera hennes val, utan att behöva bli upprörd. 

 I analysen har jag använt mig av olika teorier från litteraturen, som också har varit väldigt 

intressanta att ta del av. Jag har kunnat reflektera över de frågeställningar som jag ställde i 

början av texten med hjälp av andras teorier och genom mina egna slutsatser. Till exempel så 

tror jag att det är viktigt att hitta en bra balans vad det gäller gränssättning för barn, så att de 

känner sig både sedda och bekräftade även om de inte alltid får som de vill. 

 Essän har handlat om att försöka förstå hur viktig föräldrarollen är. Med litteraturen som 

verktyg har nya tankar väckts hos mig. Bland annat har jag genom anknytningsteorin förstått 

betydelsen av barns nära känslomässiga relation till en trygg vuxen. För mig betyder en trygg 

vuxen, en person som är trygg i de beslut och i det förhållningssätt som den har gentemot 

barnen. Är man en trygg vuxen tror jag att förutsättningarna ökar inför uppgiften att vägleda 

barnen inför deras kommande liv. 

 Något som jag tänker är viktigt är också att vi i personalgruppen reflekterar tillsammans 

över vår roll angående barnens utveckling, så att den inte tar över föräldrarnas viktiga roll. 

Först när vi förstår att föräldrarna är väldigt viktiga för barnen tror jag att vi kan bli ett bra 

komplement till hemmet. Genom att vi intar ett tillmötesgående förhållningssätt och ett 

genuint intresse gentemot föräldrarnas uppfostringsmetod kan barnet få de allra bästa 

förutsättningarna inför framtiden. 

 De erfarenheter som jag belyser i berättelsen, har genom skrivprocessen fått mig att känna 

igen både mina egna känslor, likväl som barnens och föräldrarnas. Som jag ser det handlar det 

om att vi alla tar ansvar för vårt förhållningssätt och handlande i kontakten med barnen och 

föräldrarna. Det som är intressant att notera är att jag genom essän har fått upp ögonen för att 
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vi pedagoger faktiskt har möjligheter till att samordna diskussionsträffar för föräldrarna om 

intresse finns, det handlar bara om att skicka ut en förfrågan. 

 När jag nu med ny kunskap i ryggsäcken går vidare i yrkeslivet känner jag mig väldigt 

stolt över att jag tog beslutet att börja studera. Jag har lärt mig massor och är väldigt nöjd med 

vad förskollärarutbildningen har gett mig. Genom att fortsätta syna både mig själv och mitt 

handlande i förskollärarrollen hoppas jag också kunna fortsätta utvecklas som pedagog och 

medmänniska.  
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