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Abstract 
My main question in this essay has been: why does the preschool advocate being outdoors? 

How should we respond to parents who have a different view on this? Children's right to 

participation and influence is also a question that I raise. How should we preschool teachers 

do when we stand between the child's desire to be out and the parents wish that their child 

should be indoors? By reading what is written in the preschool curriculum on children's 

influence, I have come to the conclusion that we preschool teachers must listen to what the 

children express that they wish to do, otherwise we go against our policy documents. 

 

My dilemma is about how to respond to parents who have a different opinion on being 

outdoors than we have. Many parents express an aversion against their children having to be 

outdoors. Us preschool teachers have to explain to them why it is important to be outdoors. 

Through literature, I have come to the conclusion that the only way for the children to get an 

understanding about natural science, is to be outdoors. In order to acquire knowledge of 

nature and the environment, you have to experience it with your senses.  

 

Cultural clashes between preschool teachers and parents can occur because many of the 

parents come from different cultures than we do. You must therefore have an interest in 

learning about other cultures and also have an open approach towards the cultural differences 

that may arise between the teachers and the parents. 

 

What I have learned by writing this essay is, that it is important to have the ability to 

understand what other people think and also show an interest in their culture, norms and 

values. By taking the time to listen to the parent’s feelings and explain to them why we 

believe it is important to be outdoors, I think that the parents can get a better understanding of 

why it is good to be outdoors. By explaining to them that it is about giving their child a 
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natural science learning, which is useful in their future life, I believe that they can see this 

from a different point of view.  

 

I also discuss, from a historical perspective, how the idea of the “competent child” has 

developed in Sweden. 

 

Keywords: preschool culture, multicultural, cultural clashes, the competent child, outdoors 
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Dilemmat 
På vägen till mitt arbete njuter jag av solens strålar som hittat fram i den kalla vintertiden. Jag 

tänker för mig själv att det passar perfekt med sol i dag då vi ska gå till skogen på 

förmiddagen. Jag funderar på om min kollega hunnit packa ryggsäcken som vi ska ha med oss 

till skogen eller om jag ska göra det när jag kommer. Jag närmar mig förskolan och kikar in 

genom fönstret när jag går förbi. Ser min kollega och fem barn sitta vid bordet och äta frukost. 

Barnen upptäcker mig och vinkar glatt. Jag vinkar tillbaka och känner en varm känsla av 

glädje inom mig. Det är så härligt att mötas av barnens leenden och jag tänker för mig själv, 

att jag har världens bästa arbete.  

Jag går in på förskolan. Torkar av skorna på dörrmattan och fortsätter sedan in till personalens 

omklädningsrum. Jag tar av mig mina ytterkläder och hänger in dem i garderoben. Jag låser 

upp mitt skåp och lägger in min väska där. Till sist tar jag på mig mina innetofflor och går 

sedan till personalrummet för att hämta en kopp kaffe. Går sedan in på avdelningen. 

- Hej, ropar barnen i kör. 

- Hej, säger jag. 

Jag sätter mig ner vid bordet och tar en smörgås. Vänder mig sedan till min kollega och frågar 

henne om hon hunnit med att förbereda ryggsäcken på morgonen. Hon svarar ja. Det känns 

skönt för då kan vi sitta ner i lugn och ro och äta frukost tillsammans. När barnen börjar bli 

klara med frukosten vänder sig min kollega Kristina mot mig och säger:  

- Jag tar med de barn som är klara och hjälper dem att tvätta händerna. Sedan börjar jag 

klä på dem så kan du fixa i ordning borden i lugn och ro. 

- Ok, det låter bra, säger jag. 

Jag torkar av borden, sopar upp det som ramlat ner på golvet och avslutar med att byta påsen i 

papperskorgen. Jag kör ut frukostvagnen i köket och ställer in kylvarorna i kylen. Sedan går 

jag mot hallen där min kollega och barnen är. Jag börjar klä på Samira hennes overall. 

Ytterdörren öppnas och in kommer Naima med sin mamma Alina. Alina ler lite mot oss och 

går sedan till Naimas plats och börjar klä av henne. 

- Hej Naima, säger både jag och min kollega samtidigt. 

Naima tittar lite blygt och vinkar lite försiktigt. 
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- Alina, du behöver inte klä av Naima, säger jag. Vi är på väg ut. 

- Men Naima ska vara inne, säger Alina. 

- Nä, vi är på väg ut med alla barnen. Naima ska följa med oss ut. 

- Hon kan vara med de andra barnen inne. Hon ska inte gå ut. Det blåser i dag. 

- Fast hon kan inte vara inne med den andra avdelningen för de har sina aktiviteter som 

de ska göra. Dessutom ska vi gå till skogen i dag och det tycker Naima om. 

- Men hon kan bli sjuk. Inte bra att vara ute i kallt väder. 

- Klä på Naima ordentligt så är det ingen fara. Vi rör på oss och då blir det inte kallt. 

Det är bra att vara ute. Man håller sig mer frisk genom att vara ute. 

Alina suckar och ser lite sur ut men hon börjar klä på Naima ytterkläderna. Hon ger Naima en 

kram och säger hej då till oss. 

Jag och min kollega går ut på gården med de barn som vi har klätt på och möter upp de andra 

barnen ute på gården. Vi går sedan till skogen. Väl framme där börjar vi utforska om vi kan 

hitta några spår i snön. Naima är aktiv i skogen och kämpar för att ta sig fram i snön. Hon är 

envis och ger sig inte förrän hon kommer framåt.  Ett barn upptäcker några spår som vi tittar 

på. Jag har tagit med Spårboken som vi tittar i tillsammans. Jag visar dem en bild på en hare 

och dess spår och berättar att det är en hare som varit här. Vi fortsätter att leta efter spår en 

stund till och sätter oss sedan ner i snön och äter frukt. Efter fruktstunden börjar det bli dags 

att gå tillbaka till förskolan. Jag och min kollega konstaterar att vi har haft en alldeles 

underbar förmiddag ute i skogen. Solen som tittat fram i dag har gjort oss extra glada och 

pigga. 

Efter lunchen när barnen har somnat sätter jag och min kollega oss ner en stund och pratar om 

det som utspelade sig på morgonen. Det är samma sak varje dag när vi ska gå ut. Alina vill 

inte att Naima ska vara ute på dagarna utan tycker att det vore bra om hon kunde vara inne 

varje dag. När Naima började på förskolan hade föräldrarna bara varit i Sverige i ca ett år och 

de var inte vana vid det klimat som vi har här. De ville inte att hon skulle vara i sandlådan när 

vi lekte ute för hon kunde bli sjuk och smutsa ner sig. De satte på henne finkläder som hon 

inte fick smutsa ner. Vi ägnade mycket tid åt att förklara att det är bättre att sätta på barnen 

oömma kläder som man inte är rädd om när barnen är på förskolan. Ibland när hon kom hade 
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hon inga skor med sig eller en tunn jacka som hon frös i när vi var ute. De påpekade ofta att 

hon inte skulle vara ute, att vädret inte var bra och att Naima kunde bli sjuk om hon gick ut. 

Vi försökte förklara varför vi tycker att det är viktigt att vara ute varje dag och att man 

tvärtom håller sig friskare genom att gå ut. Periodvis fungerar det bättre men så fort det är 

kallt eller blåsigt försöker de få oss att gå med på att Naima ska få stanna inne.  

Vi pedagoger har tagit med oss kläder och skor hemifrån som våra egna barn har vuxit ur och 

sedan låter vi de barn som behöver låna dem. Det är fler barn än Naima som har dåliga kläder 

som inte är anpassade för utelek. Vi har fått kritik från en av pedagogerna på den andra 

avdelningen som tycker att vi gör fel. Varför ska vi och inte föräldrarna ta med kläder till 

barnen? Vi ser det som att vi gör det för barnens skull. En del av våra föräldrar har inte varit i 

Sverige någon längre tid och har en dålig ekonomi. De blir glada över att de kan få låna kläder 

på förskolan så att barnen inte behöver frysa ute. De frågar oss ofta om råd när de ska köpa 

kläder till sina barn, både vad gäller storlek och kvalité. Det är inte så lätt att komma till ett 

nytt land och veta vad man behöver för kläder för att klara en förmiddag ute och det kan inte 

vara så lätt att inte ha ekonomisk möjlighet att köpa allt ens barn behöver direkt. Då tycker jag 

att det är bra att vi har lite extra kläder att låna ut, så att föräldrarna inte behöver skämmas 

eller känna sig dumma över att inte ha råd. På så sätt behöver vi inte göra någon stor sak av 

det. Det handlar om att ge och ta, tycker jag. Och om att möta en annan människa på ett 

sådant sätt man själv skulle vilja bli bemött på om man själv skulle hamna i ett främmande 

land. 

Ibland är det svårt att veta vad som är bäst att säga för jag vill vara förstående och lyssna till 

vad föräldrarna önskar, samtidigt som jag vet att Naima tycker mycket om att vara ute och att 

det är främst på förskolan hon får tillfälle att vara det. Visst kan vi ibland vara tillmötesgående 

och låta Naima stanna inne om en av oss pedagoger ändå ska ha en grupp inne, men ofta har 

vi begränsat med ”personal” och försöker dela upp barnen i två grupper och då kan ett barn 

extra bli för mycket. Naima själv visar att hon vill gå ut och är ett av de barn som är först ute i 

hallen när vi ska gå ut. Hon kan bli riktigt ledsen ibland när vi säger att hon ska vara inne för 

att vara med på någon inomhusaktivitet. Då känns det fel att hon ska behöva vara inne för att 

föräldrarna inte vill att hon ska gå ut.  

Vid ett tillfälle gick vi ut en regnig dag. Naimas mamma gillade det inte, men vi sa att det 

bara regnade lite och att barnen tycker att det är kul att plaska i vattenpölarna. Vi såg hennes 
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ogillande blick men hon sa inget när hon gick. Vi gick ut och barnen började hoppa och 

springa i vattenpölarna. Även Naima hoppade i vattenpölarna och skrattade för fullt. Vi tog 

bilder på barnen som vi sedan satte upp på väggen. Naimas mamma tittade på dem och sa till 

oss att det inte var bra. Vattnet var smutsigt. Vi berättade om hur roligt Naima tyckt att det var 

men hon lyssnade inte. Här blir det också ett dilemma för oss. Vem ska vi lyssna på här, 

föräldrarna eller barnet? Ska vi förbjuda Naima att göra sådant som de andra barnen gör? Hur 

skulle hon uppleva det? 

När jag tänker tillbaka på inskolningssamtalet vi hade när Naima började på förskolan minns 

jag att det var svårt att få tag i en tolk just den dagen. Då föräldrarna talade lite engelska så 

beslöt vi oss för att ta samtalet på engelska. Vi gjorde vårt bästa för att berätta om förskolan 

och om hur en dag hos oss ser ut. Vi berättade om de olika aktiviteter som vi brukar ha inne 

och ute. Även om jag och den kollega som hade samtalet kan engelska så är det inte vårt 

modersmål, vilket gjorde att det var svårt att hitta rätt ord i bland. Även föräldrarna hade en 

viss svårighet med det engelska språket. Var det redan här som svårigheterna började?  

En annan sak som jag funderat över är om det verkligen är nödvändigt att gå ut redan under 

inskolningsveckorna. Kunde vi redan här ha lyssnat på föräldrarnas åsikt om att de inte ville 

att Naima skulle vara ute? Hon var nyss fyllda ett år när hon började och hade nyligen lärt sig 

att gå. Föräldrarna var oroliga över att hon skulle ramla ute och även att hon skulle äta sand 

och stenar. Men vi bara körde på och pratade om hur viktigt det är att vara ute och att barnen 

behöver frisk luft. Kanske borde vi ha stannat upp här och funderat över för vem det är 

viktigt? För oss, för barnen eller för föräldrarna? Vi har haft föräldrar tidigare som velat att 

barnen ska vara ute varje dag och det är vi snabba med att tillmötesgå. Varför kan vi inte göra 

tvärtom då om föräldrarna inte vill att barnen ska vara ute? Är det en förskolekultur att man 

måste vara ute och vad innebär det i så fall? Det kommer jag att fundera vidare på längre fram 

i min text och även reflektera över med hjälp av litteraturen. 
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Metod och syfte 
Anledningen till att jag valt essän som form till mitt examensarbete är att det är en form som 

tilltalar mig. Jag tycker om att skriva om mina egna erfarenheter och sedan koppla dem till 

litteraturen och på så sätt få fram en dialog mellan mig och de olika författarna. Att använda 

mig av min praktiska kunskap och reflektera över den med hjälp av litteraturen ger mig ett 

bredare perspektiv på det jag har upplevt. Jag får chansen att sätta mig in i de olika roller som 

jag skriver om och får möjlighet att reflektera över hur någon annan kan uppleva dilemmat på 

ett helt annat sätt än jag gör. Det ger mig nya kunskaper som jag kan ta med mig och använda 

mig av i mitt dagliga arbete som förskollärare. Fredrik Svenaeus skriver följande i boken 

Praktisk kunskap: ” Istället för att utgå från att praktiker skall utbildas i vetenskapens vägar 

och förhållningssätt har vi velat lära från praktikerna själva och anknyta till den kunskap de 

redan har i ett gemensamt utforskande av den praktiska kunskapens innehåll och former” 

(Svenaeus 2009, s.12). Han skriver även att det är bra att få till ett samtal mellan praktik och 

forskning där man för fram den tysta kunskapen som både kan värdesättas och utvecklas 

genom ett kritiskt tänkande (Svenaeus 2009, s.12). Det upplever jag att jag gör genom att 

skriva mitt arbete i essäform. Jag väger min praktiska erfarenhet mot de olika teorier jag läst 

om och utvecklas på så sätt vidare i mina reflektioner och jag får en möjlighet att delta i ett 

vetenskapligt samtal om de olika teorierna. 

Jag har valt att skriva om kulturkrockar som kan uppstå när förskolekulturen möter det 

mångkulturella samhället. Jag möts ofta av olika konflikter på mitt arbete då de flesta 

föräldrarna kommer från en annan kultur än den svenska. Många av våra föräldrar har endast 

varit ett kort tag i Sverige, så förskolan blir för många deras första möte med de svenska 

traditionerna och den svenska kulturen. Det är ett väldigt intressant och viktigt ämne att ta upp 

till diskussion. Jag kommer dels att titta på hur barnsynen i Sverige har förändrats över tiden 

och hur barnets position i samhället har förändrats. Dels kommer jag att titta på ett kulturellt 

perspektiv för att skapa en förståelse för de skillnader som kan uppstå i olika kulturer och 

traditioner. Jag kommer även att undersöka hur vi på förskolan ser på barnet som det 

kompetenta barnet som kan göra sina egna val och se på vilka krockar som kan uppstå mellan 

hemmet och förskolan, då vi har olika åsikter om vad ett kompetent barn är. Frågeställningar 

som jag kommer att undersöka är för vem vi på förskolan är till för, barnen eller föräldrarna? 

Hur ska vi bemöta föräldrarnas åsikter om de samtidigt strider mot den delaktighet i 
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verksamhet som vi anser att barnen har rätt till? Är det ett måste att vara ute och varför i så 

fall? 

Mitt val av litteratur baseras på mina frågeställningar. Jag har valt att undersöka det kulturella 

perspektivet och då ville jag ta upp olika teorier jag läst om i litteraturen för att skapa en 

förståelse för varför kulturella skillnader kan uppstå när man arbetar i ett mångkulturellt 

samhälle. Med hjälp av litteraturen vill jag även se hur olika gruppbildningar skapas och hur 

detta påverkar de individer som deltar. Det var viktigt för mig att hitta litteratur som lyfte 

fram varför det är bra att vara ute och att utevistelse också handlar om ett naturvetenskapligt 

lärande som barn har rätt till.  

Historiskt perspektiv – Sverige  
Här kommer jag att titta på hur barnsynen har sett ut historiskt sett i Sverige. För att förstå 

tanken om ”det kompetenta barnet” kan det vara intressant att se på hur synen på barn har 

förändrats genom historiens gång. En del av den historiska utvecklingen har lett till att vi nu 

ser barnet som det kompetenta och lärande barnet. Det skapar även en förståelse över varför 

vi hade så svårt att förstå föräldrarna i mitt dilemma. 

Heywood skriver om svensk barndomshistoria och hur man har sett på barnet under tidens 

gång. På 1700- och 1800-talet utgavs det flera småskrifter om spädbarnsvård och vilken roll 

ammorna skulle ha. Enligt de svenska rådgivningsföreskrifterna var det bäst om mamman 

själv ammade sitt barn men om hon inte kunde det av någon anledning, skulle man anställa en 

amma. Det var viktigt att man kontrollerade amman noga innan hon anställdes (Heywood 

2005, s. 260). Eftersom amning är ett ämne som intresserar mig kommer jag att ta upp några 

av mina funderingar kring det. Redan på 1700- och 1800-talet sågs det som viktigt att 

mamman själv skulle amma sitt barn men om hon av någon anledning inte kunde så skulle en 

amma göra det i stället. Amning är ett ämne som berör och river upp både positiva och 

negativa känslor. När man är nybliven mamma får man hela tiden frågan, ”du ammar väl”? 

Det ses som det rätta att göra och de mammor som inte kan eller vill amma får försvara sig 

mot dessa moraltanter. När barnet sedan närmar sig året blir vissa nästan förvånade och lite 

äcklade över att man faktiskt ammar fortfarande, trots att det enligt min åsikt är helt naturligt. 

Många av de utländska mammorna som jag träffat på under min tid i förskolan ammar sina 

barn till 2-3-årsåldern. För dem är det helt naturligt och inget de smyger med. De sätter sig ner 

och ammar när de hämtar sitt barn på förskolan. Här har jag stött på kollegor som haft 
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problem med det, både svenska och utländska, och som har ifrågasatt förälderns val. De har 

sagt rakt ut till föräldern att det är dags att sluta nu och att barnet är för stort för att ammas. En 

förälder vi hade tog väldigt illa vid sig och vågade inte sätta sig ner och amma mer på 

förskolan. Vilken rättighet hade min kollega att bestämma över föräldern? Ingen, och jag 

önskar att jag vågat säga det åt henne när jag fick höra vad som hänt. 

Heywood skriver vidare att det oftast var modern som hade den vårdande rollen medan fadern 

stod för den fostrande. Nästan alla barn lämnade sitt hem under några år för att arbeta. 

Flickorna som pigor och pojkarna som drängar. Begreppet ”barnarbete” är något som i dag 

har en negativ klang, men som tidigare varit en naturlig del av barnens liv. Här i Sverige var 

det jordbruksarbete som var det mest förekommande arbete som barnen utförde. Barnen 

arbetade ofta tillsammans med sina föräldrar och lärde sig därigenom ett yrke, samtidigt som 

de bidrog till familjens försörjning. Varför avtog då barnarbetet? I svensk forskning 

framkommer det att man under 1800-talet fick en ny humanistisk syn på barnen, vilket ledde 

till en lagstiftning som förbjöd barn att arbeta. Samtidigt menar andra att rationaliseringen av 

produktionen ledde till att barnarbetet blev mindre lönsamt. Det finns även de som tror att 

barnarbetet minskade eftersom en omdefiniering av barn skedde (Heywood 2005, s. 262-267).  

Vidare skriver Heywood om hur barn och föräldrars relation till varandra har reglerats av 

lagstiftningen. I Sverige är det föräldrarna som långt tillbaka i tiden har varit de som ansvarat 

över sina barns uppfostran (och det i enlighet med lagstiftningen). 1902 kom det en lag som 

innebar att barnavårdsnämnden kunde omhänderta barn som de ansåg misskötte sig på något 

vis. Det kunde vara ett barn som arbetade trots att det var förbjudet. Denna lag reflekterade de 

nya föreställningarna om barndomen. Fram till 1950 var det fadern som juridiskt sätt var den 

som hade förmyndarskapet över barnen. Det var han som bestämde över barnens uppfostran 

och utbildning. Den goda barndomen innebar att man skulle leka och gå i skolan enligt 

medelklassen. I arbetarklassen var man däremot beroende av att barnen hjälpte till med 

försörjningen. Man hade även problem med att det inte var någon som kunde passa barnen när 

föräldrarna arbetade och det ledde till att barnen härjade omkring på gatan, vilket inte gillades 

av medelklassen. Då blev de anmälda till skolrådet. Det var inte lätt att veta hur man skulle 

fostra sina barn och det var även svårt att veta hur man skulle balansera försiktighet och 

aktsamhet med disciplin. Det är svårt att hitta historiskt material om hur barn och föräldrar har 

upplevt sin relation. Det var inte många som talade om den och bara några få som har skrivit 

dagbok eller brev (Heywood 2005, s.257-258). Att barnarbete förbjöds tycker jag var en stor 
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framgång. Barn ska ha rätt till att vara just barn. Sedan kan man alltid fundera på vad som 

menas med begreppet ”barnarbete”. Många barn hjälper till hemma med matlagning, 

städning, tvätt och handling. Är det också barnarbete? Vad är det som skiljer ”att hjälpa till” 

och ”barnarbete”? En stor skillnad är att barnen nu har rättigheter till att gå i skolan och få en 

utbildning. De har rätt att vara barn och har ingen skyldighet till att hjälpa till att försörja sin 

familj. Att hjälpa till hemma med mindre sysslor är inget fel utan en förberedelse för barnen 

när de växer upp och själva får ett ansvar för sitt hushåll. Det finns ungdomar som flyttar 

hemifrån utan att kunna tvätta eller laga mat och det kan inte vara kul att vara beroende av 

andra människor när man frigör sig. Därför anser jag att man gör sina barn en tjänst genom att 

låta dem hjälpa till i hushållsarbetet, givetvis anpassat efter deras ålder och förmåga. 

Heywood beskriver även hur samhällets ansvar för barnen steg under 1900-talet. Bidrag 

infördes till barnfamiljer och barnpassningen blev offentlig i stället för en privat service, som 

den varit tidigare. I början av 1900-talet startade de första barnkrubborna och 

barnträdgårdarna. De var främst till för att arbetarklassens mödrar skulle kunna arbeta och 

försörja sig och få hjälp och stöd med att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. Barnen 

skulle lära sig genom att få prova på olika experiment. Barnträdgårdarna skulle även förmedla 

en borgerlig och liberal familjesyn till arbetarklassen. Mödrarna arbetad ofta långa pass så 

stödet från barnpassningen vad gällde fostran blev större än vad det var tänkt från början. 

(Heywood 2005, s.280). Jag ser en likhet här mellan barnkrubborna och barnträdgårdarna med 

dagens förskolor. De var till för att hjälpa föräldrarna att fostra barnen till goda 

samhällsmedborgare. Det står i förskolans läroplan att förskolans uppdrag är att ”i samarbete 

med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedborgare främjas. Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 

Under 1930-talet var det många som debatterade i barnpassningsfrågan. Några av dem var 

som debatterade och som Heywood lyfter fram var Alva och Gunnar Myrdal. De ansåg att 

barn skulle passas på offentliga institutioner. Enligt dem var det förnuftigt av föräldrar att 

lämna över barnuppfostran till dem som var experter på området (Heywood 2005, s.280). 

Alva Myrdal sa följande 1932: ”Spädbarnsvården är den arbetsammaste, opersonligaste och 

tekniskt mest fodrande, varför den saken väl lämpar sig att överlämnas till expertis, vilket ju 

även bevisas av att så ofta sker i de hem, där ekonomin tillåter” (Heywood 2005, s.280). 
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Det var inte alla som höll med om att det bästa för barnen var att lämnas över till expertisen. 

Kritikerna menade att barnen separerades från sina föräldrar när de överlämnades till den 

offentliga barnpassningen. Kritikerna menade även att det var modern som borde vara den 

mest centrala personen för barnen. Även om hon inte hade någon utbildning så hade hon 

förmodligen medfödda kunskaper om hur man tog hand om sitt barn. Heywood skriver att Eli 

Heckscher, som var ekonomhistoriker och hans hustru Ebba sa så här om moderns medfödda 

kunskaper: ”Just i fråga om små barns fostran fordras (…) det odefinierbara något som också 

enkla, olärda mödrar vanligen kunna ge och som är så svårt att ersätta på artificiell väg. Det 

kan nämligen inte köpas för pengar, och man kan inte läsa sig till det i böcker” (Heywood 

2005, s.281). 

Mina åsikter och tankar om barn stämmer huvudsakligen överens med Eli och Ebba 

Heckschers. När det gäller det lilla barnet så behöver det sina föräldrar allra mest och det 

finns ingen annan som kan ersätta deras kärlek till sitt barn. Även om man är helt oerfaren av 

barn så tror jag att rollen som mamma finns någonstans inom oss. Som mamma vill man göra 

allt för att skydda sitt barn och ge det all sin kärlek. Alva Myrdal ansåg att man skulle lämna 

över sitt barn till expertisen, men enligt mig så förlorar barnen anknytningen med sin mamma, 

som är väldigt viktig och inte kan ersättas av någon expert. Jag tror inte att de har samma 

känslor för det lilla barnet som dess mamma (faktiskt) har. Havnesköld och Risholm 

Mothander skriver om anknytningsteorin i Utvecklingspsykologi. Jag väljer här att använda 

mig av två citat som jag tycker beskriver anknytningsteorin. ”Anknytningsteorin handlar om 

betydelsen av nära känslomässiga relationer. Den omfattar dels den generella utvecklingen 

och dels individuella skillnader i relationella erfarenheter”. ”Anknytningsteorin används 

också för att förstå hur representationer om trygghet påverkar kvaliteten på relationer till 

syskon, vänner, kärlekspartners i ett flergenerationsperspektiv” (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s.180-181). När man läser dessa rader förstår man hur viktigt det är med 

anknytningen mellan barnet och föräldrarna, det påverkar barnets kommande relationer i livet. 

Vidare skriver Heywood om utbyggnaden av daghem som skedde först under 1960-talet trots 

den stora debatten som uppstod redan under 1930-talet. Det fanns då ungefär 10000 offentligt 

finansierade platser. Den stora utbyggnaden av daghem skedde under 1970-talet. Tron på 

expertisen som fanns under 1930-talet ledde till att man startade rådgivningsbyråer som var 

till för barnen och dess föräldrar. När man ser till de barn som var anmälda till dessa 

rådgivningsbyråer var det pojkarna som dominerade bland barnen och flickorna som 
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dominerade bland tonåringarna. Dessa rådgivningsbyråer var föregångare till dagens BUP 

(Barn- och ungdomspsykiatrin). Det var från skolorna och barnavårdsnämnden som 

anmälningarna gjordes. Anmälningarna gjordes på grund av att man i skolan ville ha lugn och 

ro i klassrummen och ville få bort de stökiga eleverna. Barnavårdsnämnden ville få de barn 

som de mötte läkarundersökta. Hur man bemötte barnen har förändrats över tiden. Från början 

handlade det mest om att bryta dåliga mönster hos barnen. Med tiden handlade det mycket om 

att hjälpa barnen att lösa deras emotionella konflikter. Läkarundersökningar upptog en stor del 

av tiden. Även intelligenstester användes. Man utförde även kontroller och de kunde bestå i 

att avgöra vilka av ungdomarna som skulle steriliseras enligt de lagar om rashygien som hade 

uppkommit (Heywood 2005, s. 281-282).  

Här har vi kommit långt, anser jag. Vi har en helt annan syn på barnet nu och ser till deras 

kunnande i stället för vad de inte kan. Det är viktigt i mötet med föräldrarna att faktiskt 

berätta om de bra sakerna med barnet och inte hamna i en negativ spiral där man bara berättar 

om det som varit dåligt under dagen. Jag kommer att berätta vidare om hur vi ser på barnet på 

förskolan under rubriken Det kompetenta barnets delaktighet. 

I Den tidlösa pedagogiken skriver Kroksmark att Ellen Key är en av de främsta 

reformpedagogerna i Sverige. Hon levde under åren 1849-1926. Hon skrev Barnets 

århundrade som var en av de mest spridda och omdiskuterade pedagogiska texterna i Europa 

under 1900-talets början. Boken bygger på hennes egna erfarenheter som hon gjorde när hon 

arbetade som lärare, men beskriver även en reformpedagogisk grundtanke. Ellen Key talade 

om den nya skolan. Det skulle vara en skola som hjälpte barnen att förbereda sig för livet och 

det skulle den göra genom att sätta fokus på barnets egna aktiviteter och erfarenheter. Genom 

att föräldrarna engagerade sig i skolan kunde man undvika att upprepa sådant som barnen 

redan kunde. När man visade för föräldrarna att barnen lärde sig nya saker väcktes deras 

intresse och engagemang för skolan. Enligt Key var det hemmet som var barnets centrala 

punkt. Barnet som är samhällets framtid borde enligt Key lämnas i fred och utveckla sin egen 

norm (Kroksmark 2003, s.354, 356-357). I likhet med vad vi på förskolan anser i dag, så var 

det enligt Ellen Key viktigt att skapa en bra relation med föräldrarna och få dem engagerade i 

sitt barns lärande. Det är dit jag vill komma i mitt arbete med föräldrarna, att skapa en 

tillitsfull relation som främst är till för att tillsammans se till deras barn lärande och 

utveckling. 
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Kroksmark skriver vidare om att det under 1900-talet har förändrats mycket runt barnen. De 

har fått nya utgångspunkter och mer uppmärksamhet än tidigare. Förskolan och skolan har 

blivit en del av deras liv. Förhållandet mellan barn och vuxna ser också annorlunda ut jämfört 

med på 1800-talet. Barnet har fått en större delaktighet i familjelivet. Då många föräldrar 

arbetar mer har förskole- och skolinstitutionerna blivit en större del av barnens liv. Under 

1900-talet har barnaåren blivit färre och barnen tvingas växa upp fortare och ställs inför mer 

vuxna ideal mycket tidigare. Kroppsfixering och ett klädmode som är relaterat till vuxna 

börjar redan i 8-9årsåldern och barnen blir sedda som objekt av andra. Det är främst flickor 

som utsätts för detta (Kroksmark 2003, s.357). 

Under 1980-1990-talet har det uppstått ett friare arbetssätt för barnen i skolan som lett till att 

barnen mycket tidigare själva måste ta ansvar för sitt eget lärande, både individuellt och i 

grupp. Det ställs stora krav på koncentration, tidsuppfattning och koordinering. Det är ett 

arbetssätt som kräver mycket av barnet och som för bara några år sedan var lärarens ansvar. 

Om det är rätt eller fel är svårt att avgöra. De barn som klarar av det ”blir den nya sortens 

goda prestatörer i skolan”. Ofta är det flickor som klarar av det bättre än pojkarna 

(Kroksmark 2003, s.357-358). Jag tycker det är synd att barn ska behöva växa upp så fort och 

inte få vara barn. De ska både klä sig som vuxna och bete sig som sådana också. Jag tycker 

inte att man märker av det så mycket på förskolan, men det är bara att gå förbi en skolgård 

och titta på hur många barn klär sig. De har blivit en stor fixering i vad man har på sig och hur 

man ser ut. Det fokuseras inte lika mycket på hur man är som person. Det är det yttre som 

räknas och det är synd, tycker jag. Det jag däremot upplever på förskolan är att barnen alltmer 

pratar om vad de har hemma. Det ses som en status att ha de senaste leksakerna och spelen 

och det väcker en viss avund hos de barn som inte har de sakerna. På min förskola har vi 

bestämt att barnen inte ska ha med sig leksaker till förskolan, bortsett från mjukisdjur och 

liknande som de har när de sover, då det ofta uppstår konflikter om leksakerna. Även 

mediekulturer har blivit en stor del i samhället och tar upp en stor del av barnens fritid. Det är 

ännu en anledning till att det är viktigt med utevistelse på förskolan, vilket jag kommer att 

skriva mer om under rubriken Utevistelse – ett naturvetenskapligt lärande. 

I Förskolebarns gemensamma lekar skriver Löfdahl om det nya sättet att se på barn. Något 

som är utmärkande för den nya synen på barn är att de inte längre ses som underordnade, utan 

i stället anses de vara betydelsefulla för den de är (Löfdahl 2004, s.27). Det håller jag med 
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författaren om. Det är viktigt att man ser barnen för den de är och låter dem veta att deras 

åsikter och tankar är lika viktiga som de vuxnas. 

Kulturellt perspektiv 
Här kommer jag att beskriva olika kulturella föreställningar om barn, barndom och 

barnuppfostran. Även vikten av skaffa sig kunskaper om andra kulturer och traditioner 

kommer att diskuteras här. Det är väldigt lätt att ha fördomar om andra människor i stället för 

att ta reda på varför man handlar på olika sätt. Det är något som jag upplever, genom att läsa 

om mitt dilemma, att vi har missat i kommunikationen med föräldrarna. Vi kunde ha tagit 

reda på mer varför de var emot utevistelse och vilka skäl de hade till det, kulturella eller egna 

negativa erfarenheter, av just utevistelse. 

En grupp exkluderar vissa praktiker, som inte är förenliga med gruppens kultur. 

Gruppen skapar ett slags kollektivt minne genom att skapa regler som gäller för olika 

sammanhang. Det kan till och med vara så att reglerna glöms bort men följs av 

gruppen. Barnet kanske därför inte vet varför reglerna finns (Fast 2008, s.65). 

Det kan uppstå tillfällen när barnet inte riktigt vet vad det ska göra, hemma säger man si och 

vi på förskolan säger så och det måste vara väldigt förvirrande för ett litet barn. Då är det 

viktigt att ha en dialog med föräldrarna om regler som de tycker är viktiga att följa och då 

tänker jag på både kulturella regler och religiösa. Det är samtidigt viktigt att man inte lovar 

föräldrarna något som man sedan inte kan leva upp till. 

Almqvist och Broberg skriver om kulturella skillnader i ”Kulturella skillnader i 

barnuppfostran och utvecklingsideal”. Det är viktigt att man inte bara utgår från sin egen 

kulturella norm i ett tvärkulturellt sammanhang. Man ska inte bara se på saker från sitt eget 

perspektiv. Människan är en stark skapelse som är anpassningsbar och hur vi blir som 

människor beror således på vilken kultur vi växer upp i. När det gäller invandrarbarn så 

formas de utifrån de erfarenheter, värderingar och barnuppfostringsmönster som deras 

föräldrar har. Det är därför viktigt att skaffa sig kunskap om de villkor som finns i den kultur 

de kommer ifrån vad gäller barnuppfostran, för att på så sätt förstå de svårigheter som barnen 

ställs inför. De befinner sig mittemellan två olika kulturer och det kan vara svårt för dem att 

hitta en balans dem emellan. Man kan inte sätta alla barn i samma fack i och med att alla är 

egna individer med olika förutsättningar. Många invandrarföräldrar längtar tillbaka till de 

värderingar och traditioner som finns i den kultur man lämnat och tänker inte på att det 

kanske har förändrats sedan de lämnade sitt land. En del av deras normer och sedvänjor 
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upplevs som ett hot av det svenska majoritetssamhället, vilket leder till att samhället försöker 

frigöra sig ifrån dessa (Almqvist & Broberg 2000, s.119-121). Genom att läsa vad som skrivs 

i litteraturen om kulturella skillnader, känner jag att det är viktigt att kunna sätta sig in i hur 

andra människor känner det. Det kan inte vara så lätt att tvingas lämna sitt liv och en kultur 

man är uppväxt med och sen komma till ett nytt land. Jag tror att det då blir extra viktigt att 

hålla fast vid det man är van med. Ens egen kulturella identitet blir nog lätt något man vill 

hålla hårt fast i och gärna vill överföra till sina barn. Man är kanske rädd för att det svenska 

samhällets normer ska ta över och att barnet glömmer bort föräldrarnas kultur. I förskolans 

läroplan står det ”i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 

kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och 

kunskaper – från en generation till en annan” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.8). Därför är det 

viktigt att vi har en öppen dialog med föräldrarna och visar ett intresse för deras kulturarv och 

värderingar. Det handlar om en ömsesidig respekt för varandra och ett intresse av vad den 

andra personen har att säga, det vill säga att mötas i ett interkulturellt möte. Med ett 

interkulturellt möte menar jag ett möte där de som deltar har ett intresse för vad den andra 

personen säger och gör och även intresserar sig för att lära sig om dess kultur. 

Följande citat har jag tagit ur boken Tvärkulturella möten då det beskriver hur vi pedagoger i 

förskolan behöver skaffa oss kunskaper om olika kulturella skillnader som vi stöter på. 

 För att förstå kulturella skillnader i barnuppfostran och utvecklingsideal, med 

 särskild betoning på invandrarfamiljernas situation, behöver vi kunna växla 

 mellan flera olika perspektiv: 

 1. skillnader i religion och social organisation mellan hemlandets och 

 mottagarlandets kulturer, 2. vad det innebär att bli uppryckt ur ett socialt 

 sammanhang där man är förtrogen med och en del av de samhälleliga och 

 kulturella spelreglerna, samt 3. tidsaspekten, dvs. den samhälleliga/kulturella 

 förändringsprocessen i de två samhällena (Almqvist & Broberg 2000, s.121). 

Jag anser att det vore bra om alla som arbetar i förskolan får fortbildning inom detta område 

för att kunna skapa sig en större förståelse om hur andra människor har det. Det kan inte vara 

lätt för människor att tvingas lämna ett land och kultur som de är vana vid och ställas inför ett 

nytt skrämmande kapitel i sitt liv. Om de dessutom inte möts av förståelse av de nya 

människorna måste det vara ännu svårare. Jag tror att det lätt kan bli så att de ännu hårdare 

håller fast vid traditioner och regler för att de är rädda att förlora sin identitet och att kanske 
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ses som annorlunda av sina landsmän som finns kvar i landet de lämnade, om de inte håller på 

de normer och värderingar som de har gemensamt. Det framkommer i mitt dilemma att vi på 

förskolan har ett annat synsätt på utevistelse än föräldrarna. Förskolekulturen ställs emot den 

kultur föräldrarna kommer ifrån. Här behöver vi lära oss att hitta en balans mellan de två 

kulturerna. 

Almqvist och Broberg skriver vidare att det är viktigt att de personer som kommer i kontakt 

med det lilla barnet uppmuntrar barnet till att vara en egen individ och att bli självständig. En 

del föräldrar skapar i stället en relation till barnet som skapar en vi-känsla som leder till att 

barnet avskärmas från omvärlden. Det är viktiga egenskaper att kunna ta egna beslut och 

initiativ och det bör barnen tränas i redan i tidig ålder. Små saker som att äta själv, lära sig ta 

på sina kläder själv och att duka av bordet efter sig kan leda till självständighet hos barnet. 

Det är bra att uppmuntra barnen till att ta egna initiativ genom att ställa frågor som de kan ta 

ställning till. I mellanöstern är det vanligt förekommande att någon hjälper barnen med de 

dagliga rutinerna så som att mata barnen, klä på dem och tvätta av dem. Det ses som en 

kärlekshandling att göra dessa saker för barnet och det anses att barnet har rätt till det. En av 

de viktigaste skillnaderna i västerländsk och österländsk barnuppfostran är just självständighet 

i motsats till omvårdnad (Almqvist & Broberg 2000, s.122-123).  

Jag kommer att tänka på matsituationen på förskolan. Många av våra föräldrar berättar att de 

matar sina barn och att de inte kan äta själva. Detta gäller både de små barnen (1-2 år) som jag 

arbetar med men förekommer även hos 3-4-åringar. De tycker att det är enklast att mata 

barnen som då inte får något tillfälle till att kladda med maten och smutsa ner sig (mina 

tankar). När vi berättar att vi självklart hjälper barnen med maten men att vi även låter dem 

prova att äta själva, så skakar de på huvudet och säger att det inte går. Men det gör det så 

klart. Många av barnen njuter av att få kladda med maten och själva plocka ut de bitar de vill 

äta. De tittar på sina kompisar som använder bestick och blir nyfikna på att prova och lär på så 

sätt av varandra. Även de små barnen vill duka av sina tallrikar efter maten när de ser att de 

större barnen gör det. De skrapar ner maten som blev kvar i papperskorgen och ställer sedan 

tallriken på matvagnen. Man ser hur stolta de är när de gjort det. Förskolan är enligt min 

erfarenhet en tillåtande miljö där vi vill att barnen ska vara delaktiga och ta egna initiativ. 

Med tanke på att många föräldrar ser det som en kärlekshandling att göra allt detta för sitt 

barn, så är det inte konstigt att det blir kulturkrockar. Därför är det viktigt att förklara för 

föräldrarna varför vi arbetar på det sättet, så de inte tror att pedagogerna på förskolan är lata. 
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Samtidigt är det bra om vi själva är medvetna om varför föräldrarna till exempel matar sina 

barn, det kanske är så att i deras hemland ses det som en självklarhet att göra det för sitt barn, 

en så kallad kärlekshandling. Vi hade en pappa en gång som sa att han ville att vi skulle vara 

som en mamma mot hans barn. Han blev arg på min kollega när hon svarade honom att vi inte 

är mammor utan pedagoger. Vi hade många diskussioner med honom om det och hur vi ser på 

vårt arbete som pedagoger. Det han menade med sina ord var att det viktigaste för honom var 

att vi gav hans dotter närhet och trygghet och det förknippade han just med ordet mamma. Det 

kan lätt bli missförstånd om man inte tar sig tid till att lyssna och sätta sig in i vad den andra 

personen egentligen menar. 

Habitus 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera hur en människas bakgrund och kultur påverkas av 

den historia man fått ta del av under sin uppväxt. Även om man växt upp i samma samhälle 

och kultur så påverkas individens habitus av olika normer och värderingar som man fått ta del 

av.  Fast skriver följande i Literacy – i familj, förskola och skola: ”Habitus är en produkt av 

en människas historia, vilken producerar individuella och kollektiva praktiker” (Fast 2008, 

s.49).  

Människors habitus är något som fascinerar mig. Tänk så mycket historia vi människor bär 

omkring i våra ryggsäckar och alla olika erfarenheter och värderingar vi har med oss. Då 

tänker jag också på de barn som växer upp mittemellan två olika kulturer, normer och 

värderingar. Dels föräldrarnas värderingar och dels det svenska samhällets. Det kan inte vara 

så lätt alla gånger att hitta sin egen identitet mitt i allt utan att trampa någon på tårna. Även 

om man växt upp i samma kultur och samhälle så tillägnar man sig olika värderingar och 

normer beroende på vilken historia ens egna föräldrar bär på.  Följande citat har jag läst i  

Interkulturella perspektiv:  

Identiteter produceras alltid inom en kontext, i relation till och i samspel mellan 

individer, grupper och samhällen över tid och rum. Det är just inom detta relationella 

spel, i relationen eller kontexten som individer, grupper eller samhällen etablerar 

likheter och skillnader samt tilldelar olika meningar eller innebörder till deras och 

andras identiteter (Lorentz & Bergstedt 2006, s.46). 

Det ställs stora krav på oss pedagoger som arbetar inom förskolan. Det känns viktigt att man 

som pedagog har en förståelse för att varje förälder har sin bakgrund och sin kultur som är 

viktig för dem. Jag själv har fått en ny kunskap om hur olika det faktiskt kan vara i olika 
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kulturer, genom de kurser jag har läst på lärarutbildningen. Det har gett mig ett annat 

förhållningssätt när jag samtalar med föräldrarna om deras bakgrund. Jag kan möta dem på ett 

nytt sätt när jag själv har kunskaper om det de berättar om. Jag har blivit mindre fördomsfull 

och mer öppen för olikheter hos människor. 

Fast skriver om hur individens klädstil, matvanor, vilken musik vi lyssnar på, och 

fritidsaktiviteter påverkas av vår habitus. Varje individ har sin egen habitus men den utgår 

från föräldrarnas och familjens tidigare generationers historia. I ett möte med andra människor 

kan den till en viss del förändras. För en del far- och morföräldrar som kommer från en annan 

kultur blir det viktigt att delge sina barnbarn sin kultur med hjälp av berättelser och sånger 

från hemlandet. Då de själva är uppvuxna med den muntliga berättartraditionen och inte den 

skriftliga blir det ett sätt att göra barnbarnen delaktiga i deras kultur. De upplever också 

skillnader i barnens sätt att leva i de olika kulturerna. Även deras egen roll förändras från att 

ha setts som några som har kunskap och visdom till att i det nya landet bli betraktade som 

omoderna (Fast 2008, s.49,53,57,58). 

I Etik i arbete med människor skriver Henriksen och Vetlesen om hur synen på andra 

människor dels beror på vilka de är och vilken plats de har i samhället och dels på hur vår 

livssyn ser ut och vilka egna traditioner vi bär med oss. Hur mötet med andra människor ser ut 

och hur vi uppfattar dem beror på både samhället vi lever i och vad vi har med oss i vårt 

bagage. Vi påverkas även av reklamkulturen, vare sig vi vill det eller inte. Det gör även att vi 

bedömer andra människor efter de bilder vi möts av.  Människor som utbildar sig för att 

arbeta med andra människor bör lära sig att ha en ”vid människosyn”. I mötet med andra 

människor är det viktigt att man lär sig att använda sig själv på ett positivt sätt (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s. 121, 133, 137-138).  

Ett exempel på en kulturell skillnad är synen på läsande. Jag läser i Literacy – i familj, 

förskola och skola om några fäder som berättar om sina pappors tidningsläsande och vilken 

betydelse det har haft för dem (Fast 2008, s.53). Då kommer jag att tänka på ett samtal jag 

hade med en pappa på mitt arbete. Vi brukar göra en språkkartläggning av barnen på min 

förskola. Vi brukar fråga föräldrarna i vilka olika situationer barnen och föräldrarna använder 

sitt modersmål eller det svenska språket. En fråga handlar om vilket språk föräldrarna 

använder när de läser sagor för sina barn. Pappan blev tyst när jag frågade det. Som tur var 

hade jag precis läst en delkurs på lärarutbildningen som handlade om att man i alla kulturer 
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inte läser böcker för sina barn utan i en större utsträckning berättar muntligt. Jag berättade för 

pappan om mina kunskaper och han blev glad och väldigt intresserad av min utbildning. Han 

berättade sedan att han brukar läsa högt för sina barn ur en dagstidning från hemlandet. Han 

berättade vidare att de börjat göra egna pekböcker med bilder på olika föremål. Under 

föremålet skrev de ordet både på svenska och arabiska. Tack vare att jag tillägnat mig dessa 

kunskaper blev detta samtal givande både för mig och för pappan, det hade annars blivit 

besvärligt för pappan eftersom han kände en viss skam över att han inte läste böcker för sina 

barn. I det svenska samhället ses det som en självklarhet att föräldrar läser för sina barn och 

gärna innan sänggående. 

Ett annat exempel på en kulturell skillnad är utevistelse. Under alla mina år som jag har 

arbetat inom barnomsorgen så har utevistelse varit en stor del av verksamheten. Det finns så 

mycket vi kan göra ute och vi kan även flytta ut den dagliga verksamheten när vädret tillåter. 

Barnen tycker det är härligt att få måla med vattenfärg på snön och upptäcka vad som händer 

då, det är en upplevelse att ha med sig penna och papper ut i skogen och sitta där och rita. Det 

är verkligen en upptäckarglädje för barnen att få vara med och prova på olika aktiviteter både 

inne och ute. Det är naturligt för oss som arbetar på förskolan, men har såklart att göra med 

vilken habitus man bär med sig. Det är något vi måste tänka på i relationen med föräldrarna. 

Mötet mellan pedagoger och föräldrar 
För att förstå vilka krav det ställs på oss pedagoger att skapa en tillitsfull relation med 

föräldrarna, kan det vara bra att börja med att se vad det står i Läroplan för förskolan om 

samarbetet mellan förskola och hem. Förskollärare ska ansvara för: ”att varje barn 

tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98 reviderad 2010, 

s.15). 

Arbetslaget ska: ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”, ”föra fortlöpande samtal 

med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan 

samt genomföra utvecklingssamtal” samt ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller 

planering och genomförande av verksamheten” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.15). 

Det står i läroplanen att vi som arbetar i förskolan har ansvar för att se till att föräldrarna får 

en god introduktion i förskolan och då är det viktigt att föräldrarna får en bra start redan under 

inskolningssamtalet. Som jag skrivit tidigare så var inte Naimas inskolningssamtal det bästa 
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ur ett språkligt perspektiv. Både vi pedagoger och föräldrarna gick kanske miste om viktig 

information på grund av att vi inte kunde använda våra egna modersmål. Det kan även vara så 

att vi inte ville erkänna att vi inte förstod vad den andra menade utan bara nickade och såg 

glada ut. Inskolningssamtalet är det första tillfället som pedagoger och föräldrar träffas 

tillsammans med barnet, och det är då viktigt att vi kan samtala i lugn och ro och känna att vi 

kan mötas i ett givande samtal. Vi borde ha bokat en tolk vid ett senare tillfälle och gått 

igenom informationen tillsammans med föräldrarna för att se om vi missat något. Vi kunde 

därmed ha mött föräldrarnas oro över utevistelsen på ett mer förstående sätt. Vi kunde ha visat 

att vi lyssnade på dem och förstod deras oro och samtidigt ha berättat mer om varför vi går ut 

om dagarna. Vi kunde helt enkelt ha frågat vad det var som gjorde att de tyckte att det var 

problematiskt att deras barn skulle vara ute om dagarna. Vi vet ju inte vilka erfarenheter de 

har av utevistelse. Kanske är det så att det i deras hemland är farligt att vistas utomhus eller att 

det är för smutsigt. Utevistelse kanske inte är en del av deras kultur, men då är det viktigt att 

berätta för dem att utevistelse är en del av förskolekulturen.  

En fråga jag ställer mig här är varför inte läroplanen finns på olika språk? Det skulle 

underlätta för föräldrarna om de kunde läsa igenom vad som står i läroplanen och sedan kunna 

fråga oss om det är något de undrar över. Vi brukar varje år dela ut en enkät till våra föräldrar 

där de kan fylla i vad de tycker om förskolan, givetvis anonymt. Tidigare fanns den inte på 

olika språk utan vi pedagoger fick förklara för föräldrarna vad som stod. Det var inte så lätt 

för alla föräldrar att förstå vad som menades med de olika frågorna. När de utvecklade 

enkäten och hade den på flera olika språk blev det mycket lättare när föräldrarna kunde läsa 

igenom frågorna själva och sedan fråga oss pedagoger om det var något de ville veta mer om 

vad gäller vårt arbetssätt på förskolan. 

”Olika kulturella bakgrunder ger olika ögon att se verkligheten med och kan också leda till att 

vi uppfattar värdekonflikter och dilemman helt olika” (Henriksen & Vetlesen 2001, s.193).  

I mötet med föräldrarna kommer jag att tänka på vi-dom-relationer som jag läst om i 

Tvärkulturella möten. Man känner mer gemenskap med dem man anser vara med i vi-gruppen 

och man tilldelar gruppmedlemmarna vissa fördelar. Man ser på de som tillhör dom-gruppen 

på ett annat sätt. Man tror sig veta saker om dem och har ofta fördomar mot dem. Även viss 

diskriminering av dom-gruppen förekommer (Allwood 2000, s. 46-47). Jag kan uppleva 

ibland att vi pedagoger ser oss som de som vet mest och att föräldrarnas åsikter inte alltid tas 
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tillvara på. Det blir som två olika grupper som ställs mot varandra och ens egen grupps åsikter 

är dem som känns rätt. Det kan lätt skapa konflikter med föräldrarna som ses som ”dom”. 

Kanske kan det vara så ibland att vi därför bara kör på som vi alltid har gjort och jag tänker då 

till exempel just på utevistelse. Kanske borde vi, om det finns en stor grupp av föräldrar som 

känner likadant om just utevistelse, bjuda in till ett samtal. Ett samtal där man låter dem 

berätta vad de känner och sedan berättar hur vi tänker för att på så sätt kunna möta varandra 

på ett bra sätt. Svedberg skriver om olika grupper i Gruppsykologi. Han beskriver 

referensgruppen som något som används för att bestämma vad som är normer och rättesnören 

för sin egen identitet. Man värderar sin egen eller andras sociala position och status utifrån de 

normer man anser vara de rätta. Hur man själv agerar och ser på sig själv styrs av den 

referensgrupp som man själv vill tillhöra (Svedberg 2007, s.17). Även i detta kan jag känna 

igen mig. Man vill gärna känna gemenskap med de människor som man anser har samma 

normer och värderingar som en själv och man är rädd för att sticka ut och ses som annorlunda. 

Detta är något som man bör vara medveten om när man arbetar med andra människor som 

man tycker tillhör en annan referensgrupp jämfört med en själv. I Interkulturella perspektiv 

beskrivs det hur människor i det moderna samhället vi lever i, har lärt oss att tänka på olika 

motsatspar, dikotomier, det vill säga ”vi och dem”, ”rätt och fel” och ”bra och dålig”. För att 

kunna uppfatta den andra människan och dess omgivning gäller det att lära sig att se förbi det 

och i stället se till människors olikheter i det mångkulturella samhälle som vi lever i. Genom 

att upptäcka att vi faktiskt har både likheter och olikheter så lär vi oss att se på varandra både 

som likvärdiga och som annorlunda och skapa en förståelse för det (Lorentz & Bergstedt 

2006, s.28). 

Utevistelse – ett naturvetenskapligt lärande 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera varför jag tycker att utevistelse är viktigt och vad som 

skrivs i litteraturen om utevistelse. Är utevistelsen ett lärande och i så fall varför? Kan man 

tillägna sig en praktisk erfarenhet och kunskap genom att vara ute i naturen? Om det går, på 

vilket sätt kan man göra det?  

Den lärande aspekten av utevistelse finns beskriven i förskolans läroplan och den tar även upp 

att barnen har rätt till en praktisk erfarenhet och kunskap om naturen.  

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 
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natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö både i nutid och i framtid (Lpfö 98 reviderad 2010, s.9). 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98 reviderad 2010, s.9). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”, ”utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” samt ”utvecklar sin förmåga att 

urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Lpfö 98 

reviderad 2010, s.12). 

Vidare står det i den reviderade versionen av läroplanen att förskollärare ska ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ”ges förutsättningar för utveckling och lärande 

och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga”, ”upplever att det är roligt och 

meningsfullt att lära sig nya saker”, ”ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” samt ”stimuleras och utmanas i sitt 

intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.13). 

Om vi ska leva upp till dessa mål måste vi vara ute med barnen. Naturen är en viktig plats att 

vara i och utevistelse bidrar till att skapa en förståelse hos barnen om vad man får och inte får 

göra där. Man lär sig bäst genom att uppleva saker tillsammans. Strotz & Svenning skriver om 

undervisning utomhus i Utomhusdidaktik. De menar att helhetssynen på 

utomhusundervisningen är viktigt. Målet med undervisningen ska vara att få eleverna 

engagerade och få uppleva saker. De påvisar att om man till exempel ska lära sig om eld, lär 

man sig bäst genom att man samlas runt elden och pratar om det vi upplever och ser. Alla får 

en chans att berätta om just sina upplevelser beträffande eld. Genom att uppleva situationen 

med hela sin kropp och sina sinnen blir upplevelsen mer betydelsefull för den som deltar. 

Vissa saker kan inte beskrivas utan måste upplevas för att man ska få en förståelse för den. 

Genom att göra saker tillsammans skaffar man sig en praktisk kunskap. Det är även viktigt att 

man planerar sin uteverksamhet efter årstiderna, åldern på barnen, hur stor grupp man har 
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samt de förhållanden som finns på den plats i naturen som man besöker (Strotz & Svenning 

2004, s.28-29, 34, 36).  

Vid ett tidigare tillfälle på förskolan arbetade vi med temat skogen. Vi besökte skogen varje 

vecka och upptäckte skogen tillsammans med barnen. De fick själva välja material de hittade i 

skogen som vi sedan tog med oss till förskolan. Väl där arbetade vi med att göra en egen skog 

med materialet vi hittat. Om barnen inte hade varit i skogen och upplevt dess dofter, sett och 

hört olika saker, hade vi inte haft någon gemensam upplevelse att prata om och det hade varit 

svårt att skapa något tillsammans. Om vi bara hade visat dem bilder i en bok och pratat om 

skogen allmänt hade de gått miste om sina egna upplevelser och hade inte kunnat upptäcka 

med sina sinnen. De hade då varit en erfarenhet fattigare. Därför är det viktigt att vara ute 

tillsammans och göra olika upptäckter och upplevelser tillsammans. Det kan man inte skapa 

på något annat sätt och det gav barnet ett lärande om skogen. 

Jag vill att barnen på förskolan ska få uppleva de olika årstiderna och känna hur det känns att 

få regn i ansiktet, försöka fånga de första snöflingorna, känna solens strålar värma dem i 

ansiktet, få uppleva dofter och lyssna på olika ljud. Det är barnens rättighet att få uppleva 

naturen med sina sinnen och få en massa härliga upplevelser utomhus. De har rätt att skaffa 

sig nya erfarenheter som de kan ta med sig i livet. Björklund och Elm skriver i ”De är bara å 

letar efter mask”, ”i ett sociokulturellt perspektiv antas lärande ske genom interaktion med 

andra. Det är genom samtal med andra i en kultur som barnet utvecklar sin kunskap och 

lärande” (Björklund & Elm 2003, s.154-155). De skriver vidare att man som lärare i förskolan 

måste lära sig att tolka barnens perspektiv. Man måste ta tillvara på stunderna och fånga 

barnen här och nu. Man måste följa med barnen i deras nyfikenhet och lyssna till det de 

berättar. För små barn handlar kunskap om att försöka få en förståelse för hur saker och ting 

fungerar i den värld som de lever i. Genom att låta dem börja i det nära, låta dem vistas i 

naturen, lär de sig att få en förståelse för vilka betydelser de små detaljerna har och även hur 

allt hänger samman. De naturupplevelser de får vara med om att utforska ger dem en 

erfarenhet som de kan samtala med varandra om. Det viktigaste i förskolan är att ge barnen 

möjlighet till att få utforska naturen och göra nya upptäckter där utifrån deras eget intresse. 

Som vuxen är det viktigt att samtala med barnen om deras upptäckter och föra diskussioner 

med barnen utifrån de naturvetenskapliga frågor de har. På så vis lägger man grunden för 

deras naturvetenskapliga förståelse (Björklund & Elm 2003, s.155-156). Genom att läsa deras 

text förstår jag hur viktigt det är med utevistelse och hur viktigt det är för barnen att vistas i 
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naturen där de kan göra sina egna upptäcker och få en förståelse för hur saker och ting 

fungerar. Vi ska ge dem naturvetenskapliga upplevelser som de sedan själva får bearbeta, 

samtala om och lära sig av. Alltså är utevistelse en viktig del i förskolekulturen och något som 

barnen har rätt till. 

Hur kommer det sig att det är viktigt för mig att gå ut med barnen och hur kan jag bemöta 

föräldrar som inte vill att deras barn ska vara ute? Hur kan man få till ett bra samtal mellan 

oss pedagoger och föräldrar utan att trampa någon på tårna? Det är viktigt att man har klart för 

sig redan under inskolningssamtalet varför vi är ute varje dag och hur vi kan förklara det för 

föräldrarna redan i deras första möte med förskolan. En anledning är att det är många barn och 

vuxna som samsas på en lite yta. Luften står nästan stilla inomhus ibland och då får vi alla ny 

energi genom att gå ut i den friska luften. Man blir trött när man är inne en hel dag. Det är en 

stor skillnad mellan att vara hemma och på förskolan. Det är ett högre tempo på förskolan och 

fler personer som samsas på samma yta. Det är därför viktigt att ha en bra balans mellan 

aktiviteter och vila men även att vara ute för att få ny energi. Jag kommer att tänka på skolan, 

där är ju barnen ute varje rast och det verkar de flesta föräldrarna tycka är helt okej. Kanske 

det skulle det vara ett bra exempel för att förklara för föräldrarna, att barnen behöver gå ut en 

stund för att få en liten rast ifrån aktiviteterna inne och få ny ork. 

För mig personligen känns det viktigt med utevistelse. När jag ser tillbaka på min egen 

uppväxt så spenderade jag, mina syskon och våra vänner många timmar utomhus varje dag. 

Man anpassade aktiviteterna till de olika årstiderna. På vintern åkte vi skridskor, skidor och 

lekte i snön. På våren, sommaren och hösten var det dels olika lekar som burken, röda vita 

rosen och kurragömma. Vi hoppade twist, hopprep, långhopprep och spelade även olika 

bollsporter. Största skillnaden mot nu är att det dels inte fanns en massa barnkanaler på teven, 

vi hade inga datorer och vi hade mer fantasi att hitta på lekar utan en massa hjälpmedel. Vi 

använde oss utav naturmaterial i våra lekar. Dagens barn har inte samma fantasi, tycker jag, 

de vill ha allt serverat och klart. De spenderar mycket tid framför datorn och teven istället för 

att leka utomhus. Därför känns det viktigt att vi på förskolan erbjuder barnen utevistelse både 

vad gäller att få uppleva naturen och att röra på sig. Det blir så mycket stillasittande för 

barnen hemma i den mediekultur vi lever i nu. Det är inga fördomar jag har mot andra 

föräldrar, utan det är likadant med mina egna barn. Jag får tvinga ut dem under vintern. Nu 

när vi under de senaste åren har haft riktiga vintrar med snö så har de tyckt att det har varit kul 

att vara ute och åka pulka.  
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Som jag skrev tidigare under mitt dilemma har jag erfarenhet av föräldrar som vill att deras 

barn ska vara ute och det tillgodoser vi. Jag arbetade för många år sedan på en avdelning, där 

det nästan uteslutande var svenska barn som bodde i ett område som ansågs lite finare än det 

område förskolan låg i. De föräldrarna hade krävt att deras barn skulle få ha en egen 

avdelning, då deras område saknade en förskola. De föräldrarna ställde många krav på oss 

pedagoger och bland annat ville de att deras barn skulle vara ute varje dag och helst en stund 

på både för- och eftermiddag. Vi planerade vår verksamhet så att det fanns tillfälle till att gå 

ut två gånger per dag. Så här i efterhand undrar jag om vi var snabba med att uppfylla deras 

krav för att de var svenskar? Eller berodde det på att just utevistelse anses som viktigt och då 

kan man gå med på föräldrarnas önskan?  

Genom att läsa både vad som står i förskolans läroplan och i litteraturen har jag kommit till 

insikt att utevistelse är ett lärande om naturen och miljön som alla barn har rätt till. Vi ska ge 

barnen på förskolan ett naturvetenskapligt lärande, och det kan vi endast göra genom att vistas 

utomhus med dem. Det är vår uppgift att berätta för föräldrarna hur viktigt det är med 

utevistelse och att det inte ”bara” handlar om att vara utomhus utan att det faktiskt handlar om 

ett naturvetenskapligt lärande. 

Det kompetenta barnets delaktighet 
Under detta avsnitt kommer jag att diskutera hur vi som arbetar på förskolan ser barnet som 

det kompetenta barnet, som har rätt till att vara delaktig och göra sina egna val utifrån sina 

egna förutsättningar. Utevistelse ger barnen erfarenheter och ett lärande om naturen och 

miljön vilket kan leda till ”det kompetenta barnet”. I mitt dilemma är det tydligt att Naima 

själv vill vara ute och hennes önskan ställs mot föräldrarnas önskan om att hon ska vara 

inomhus. Jag kommer att diskutera hur man ska göra i situationer som uppstår där 

föräldrarnas vilja ställs emot barnets. Med hjälp av litteraturen kommer jag att beskriva det 

kompetenta och delaktiga barnet. Vad menas med det kompetenta barnet? 

Hur ska vi då arbeta för att barnen på förskolan ska bli delaktiga? Till att börja med ska jag 

titta på vad som står i läroplanen om barns inflytande och delaktighet. 

”Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas 

och växa” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7). 
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I Lpfö 98 (reviderad 2010) står det under barns inflytande:  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar 

och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98 reviderad 2010, s.14). 

Det står i den reviderade versionen av läroplanen att arbetslaget ska: ”verka för att det 

enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan”, 

”verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras”, ”ta till vara varje barns 

förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen” 

samt ”förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.14). 

Det står även att förskollärare ska ansvara för ”att alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.14). 

Det ställs alltså krav på alla som arbetar på förskolan att medverka till att barnen är delaktiga i 

verksamheten och ges möjlighet att ta ansvar och göra sina egna val. Det är vår plikt att 

förbereda barnen för hur det går till i ett demokratiskt samhälle. 

På min arbetsplats har vi arbetat just med barnens delaktighet. Vi har pratat mycket om att vi 

vill att barnen ska få vara delaktiga och göra sina egna val utifrån sina egna förutsättningar. Vi 

ger dem möjligheter under deras vistelsetid på förskolan att själva få styra över vad de vill 

göra. Ibland väljer barnen mellan att gå ut eller vara inne och andra gånger väljer barnen 

mellan olika aktiviteter som erbjuds inne. Det är något som vi pratar mycket med föräldrarna 

om både under inskolningssamtalet och under utvecklingssamtalet som vi har en gång per 

termin. Här ställs barnet mot föräldrarna, upplever jag. Naima visar själv att hon vill gå ut och 

om hon ska få göra sina egna val så bör vi lyssna på vad hon vill. Om vi då i stället skulle 

uppfylla föräldrarnas önskan om att låta henne vara inomhus så respekterar vi inte Naimas 

val. Då får vi fundera på vem förskolan är till för och för vem vi pedagoger finns till för. 

Förskolan erbjuder ett tillåtande förhållningssätt gentemot barnen och vi uppmuntrar dem till 

självständighet. Då är det också vår plikt att se till att barnen får vara delaktiga och det är 

svaret på min fråga: vi är till för barnen. 
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Jesper Juul skriver om det kompetenta barnet i Ditt kompetenta barn. Han är en känd dansk 

familjeterapeut. Han är verksam som handledare, rådgivare och terapeut. Han säger så här: 

”att säga som den här boken gör, att barn är kompetenta, betyder bland annat att barn kan ge 

oss den feedback som kan göra det möjligt för oss att återvinna vår egen förlorade kompetens 

och hjälpa oss att bli kvitt våra ofruktbara och kärlekslösa handlingsmönster” (Juul 1997, 

s.15). Juul skriver även om barns personliga ansvar. Med det menar han olika områden som 

barnet själv kan ta ansvar för, som sina sinnen. Det känner själva vad som smakar gott eller 

inte, olika dofter, värme och kyla. Med sina känslor kan barnet känna och visa olika saker. 

Genom sina behov talar barnet om vad det vill. Han skriver även att det ofta uppstår en 

maktkamp mellan föräldrar och barn vad det gäller vem som ska bestämma. Många föräldrar 

är uppfostrade med gamla värderingar om barn. Det vill säga att de ser jämlikhet, mellan 

vuxna och barn, som den frihet de själva inte fick när de växte upp. Han tycker att man borde 

introducera ett nytt begrepp, ”att ta på allvar”. Med det menar han att den vuxne bör ta både 

sig själv och barnet på allvar. Det handlar om att erkänna att andra individer har rätt till sina 

känslor, behov, upplevelser och intryck. Att kunna se vad en annan människa har för behov 

och lust, att ha en vilja att lära känna vad en annan människa vill och att ge gensvar på det 

man själv uppfattat att den andre sagt till en (Juul 1997, s.138-140). Jag håller med om det 

Jesper Juul skriver om relationen mellan föräldrar och barn. Många föräldrar ser inte sitt barn 

som jämlikt och lyssnar inte alltid till vad barnet själv vill. Där tycker jag att vi på förskolan 

gör ett bra arbete genom att låta barnen vara delaktiga och själva få göra sina val och genom 

att visa dem respekt när de säger nej till något. Självfallet kan man inte alltid låta barnen välja 

i alla situationer, men då kan man också förklara varför det inte går just nu. 

Lotta Bjervås skriver om ”Det kompetenta barnet”, ”Numera framträder barn som oberoende, 

individuella medborgare med demokratiska rättigheter. Barn har rätt att utveckla sina 

kompetenser för sin egen skull” (Bjervås 2003, s.56). Det tycker jag är klokt sagt, att barnen 

ska utveckla sina kompetenser för sin egen skull och inte för någon annan stämmer helt med 

vad jag anser vara det kompetenta barnet. 

Synen på barn som kompetenta med egna antaganden om världen gör det nödvändigt 

att utveckla metoder för att barn ska kunna göra sig hörda och för att kunna förstå och 

sätta barns egna antaganden i relation till befintliga teorier och synsätt. Perspektiv är 

ett begrepp som belyser att det även finns andra synsätt, fler perspektiv ur vilka det är 

möjligt betrakta ett fenomen (Löfdahl 2004, s.31). 
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Vi på förskolan ser barnet som det kompetenta och lärande barnet som lär sig genom att 

ställas inför problemlösningar och utmaningar. Vi uppmuntrar barnen till att ta för sig, 

upptäcka och utforska. Vi vill att barnet ska vara delaktig i sitt eget lärande och lära dem att 

de har rättigheter i samhället. Lotta Bjervås skriver att man ibland fokuserar mer på barnens 

behov än att se till vilka förmågor och kompetenser de faktiskt har. I stället för att se vad 

barnet faktiskt kan koncentrerar man sig på vad det inte kan. Lärare kan skapa sig en egen 

bild om barnet och därigenom skapa sig negativa eller positiva förväntningar av barnet. Det 

kan vara både till fördel och nackdel för barnet (Bjervås 2003 s. 59). Jag håller med om att 

man som vuxen i vissa situationer tror sig veta vad ett barn kan eller inte kan och det är lätt att 

låta sig bli begränsad av sina egna tankar. Då är det viktigt att man i arbetslaget har ett öppet 

klimat där man kan säga åt varandra när man hamnar i dessa situationer. Genom att ha tilltro 

till barnet och låta dem prova på att göra saker själva med stöd från oss pedagoger hjälper vi 

dem att utvecklas till starka individer som vågar ta för sig. Genom att ibland misslyckas med 

det man tar för sig, så lär man sig att prova på nya lösningar och metoder för att nå sitt mål. 

Problemlösningar är något man har nytta av i livet, att våga prova på utan att veta innan vad 

resultatet ska bli. 

Lotta Bjervås skriver om barns delaktighet i ”Det kompetenta barnet”. Genom att låta barnen 

vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar och med stöd och hjälp från vuxna lär de sig 

bättre. Genom att erbjuda detta i förskolan hjälper vi dem att utveckla nya färdigheter och 

förmågor som på sikt har betydelse för om de kommer att bli ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Det är viktigt att de som arbetar på förskolan tidigt låter barn vara 

delaktiga och lär sig att fatta egna beslut. Hon skriver vidare att delaktighet inte bara handlar 

om att man ska få sista ordet utan att lära sig att andra lyssnar på det man säger och att det är 

ens rättighet. Genom att känna att man är delaktig känner man sig även kompetent. Genom att 

barnet känner att dess tankar och ord blir lyssnade på och respekterade ökar känslan av att 

man har ett värde. Genom att utgå från barnets perspektiv så betraktar man världen utifrån 

barnets ögon (Bjervås 2003, s.68-69). 

”När man analyserar ett uttryck som att sätta barnet i centrum utifrån en pedagogisk 

utgångspunkt innebär det en reflektion över pedagogikens tre fundamentala aspekter, 

människosyn, kunskapssyn samt samhällssyn” (Emilson 2003, s.36). Emilson skriver att vi 

som arbetar i förskolan har unika möjligheter och även ett ansvar då förskolan är en social 

mötesplats, både för flickor och pojkar, olika etniska och sociala grupper. Vi ska se till att 
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barnen här utvecklas till självständiga människor som lär sig att respektera andra människor 

och lära dem att ta hänsyn till människors olikheter. På förskolan får barnen tillfälle att mötas 

med andra som inte har samma bakgrund som dem själva och det är en viktig aspekt i arbetet 

med förskolan demokratiska uppdrag (Emilson 2003, s.32). Det ser jag själv som en positiv 

sak då jag själv arbetar på en mångkulturell förskola där mötet mellan olika etniska grupper 

ger oss både ny kunskap om varandra men också en förståelse för att även om vi tillhör olika 

etniciteter, så har vi många gemensamma nämnare. Vi är alla människor med samma 

rättigheter i samhället och det är det viktigaste, inte kön eller etnicitet. 

Sammanfattning 
En frågeställning som mitt dilemma utgår ifrån är om man måste vara ute varje dag på 

förskolan? Det jag själv kommit till insikt över genom att reflektera över mitt dilemma med 

hjälp av litteraturen, är att utevistelse för mig är något viktigt som jag anser att barnen har rätt 

till. Dessutom finns det klara riktlinjer i förskolans läroplan som talar om att vi ska hjälpa 

barnen att utveckla ett intresse för naturvetenskap. Genom litteraturen, och då främst 

Utomhusdidaktik, har jag kommit till insikt över att för att barnen ska tillägna sig ett 

naturvetenskapligt lärande måste vi vara ute i naturen med dem. Lärandet om naturen och 

miljön är lika viktig som all annan kunskap barnen får under sina år på förskolan.  

En av mina frågeställningar som jag ställde till mig själv i min essä, var om vi skulle lyssna 

till vad barnet uttryckte att hon ville göra eller om vi skulle lyssna till föräldrarnas önskemål?  

Genom att läsa vad som står i läroplanen om barns inflytande och delaktighet känns svaret 

självklart för mig nu. Det är barnet vi ska lyssna på och genom att skapa oss en bra relation 

med föräldrarna kan vi få dem att förstå varför vi gör det. 

Barnens rätt till delaktighet och inflytande har blivit ännu mer tydlig för mig nu. Jag känner 

mig stärkt i min roll som blivande förskollärare och kommer att kunna bemöta föräldrarnas 

oro och frågor på ett nytt sätt. Genom att visa ett intresse och förståelse för föräldrarnas 

funderingar och kulturella skillnader som kan uppstå, tror jag att vi kommer långt.  Det första 

mötet med föräldrarna när de kommer till förskolan för första gången är viktigt. Det gäller att 

redan då vara tydlig med hur vi arbetar med barnen och varför vi gör det. Här har jag kommit 

fram till att språket har en stor betydelse i kommunikationen med föräldrar och att det är 

viktigt att ha en tolk med så att det inte uppstår onödiga missförstånd redan under 

inskolningssamtalet. 
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Min essä handlar om olika kulturkrockar som kan uppstå när man arbetar i ett mångkulturellt 

område. Det är alltid lätt att tro sig veta saker och ting om andra människor, men det man lär 

sig genom att möta människor från andra kulturer är att det inte finns några rätt eller fel. Det 

handlar om att kunna sätta sig in i en annans människas situation och att lära sig se saker ur 

flera olika perspektiv. Genom att läsa om vi-dom-relationer, referensgrupper och olika 

motsatspar har jag lärt mig att jag måste lära mig att se relationer på ett nytt sätt. Det handlar 

om att i stället för att sätta in människor i olika grupper, utifrån mina egna värderingar, lära 

mig att ha ett öppet och intresserat förhållningssätt i mötet med andra. 

Jag har även tagit upp ett historiskt perspektiv för att beskriva hur utvecklingen mot synen på 

det kompetenta barnet i Sverige har gått till. 
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