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Dickens kommentar: 
 
Den 9 december publicerade DN Debatt en insändare från några skolpolitiker som vill 
förbättra förskolan. Insändaren säger att förskolan inte ska vara en förvaringsplats för barnen 
när föräldrarna arbetar. Det låter fint när insändaren vill att förskolan ska vara något mer än 
vad den kallar ”barnpassning”. Men vad menas med barnpassning? Dålig barnpassning eller 
bra? 
    Jag tycker att förskolan är till för att föräldrarna ska kunna arbeta. Förskolan är då 
ställföreträdande föräldrar under tiden den har hand om barnen. Det kan kallas barnpassning. 
    Bra barnpassning inkluderar allt det som engagerade föräldrar försöker ge sina barn: Fri 
lek, kärlek, kramar, pyssel, sjungning, räkning, tårtorkning, sagoberättande, läsning, tystnad, 
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springning, kemi, målning, dans, kottplockning, skratt, matlagning, väluppfostran, 
skulpturering, empati och tusen andra saker.  
    Att förskolan numera har en läroplan är bra. Men vad ska den innehålla? Och hur följer 
man upp om planen följs och om den funkar? Genom att försöka mäta hur väl varje barn har 
tillgodogjort sig det som ska ingå i kursen? Ingår i kursen alla de tusen saker jag nämnde här 
ovan? Ska alla tusen ”ämnen” bedömas? Jag får intrycket att insändaren vill mäta varje barns 
kunskapsnivå och ge betyg, och jag känner med hela lilltån att några särskilda ämnen kommer 
att anses viktigare än de andra. Matematik och skriven svenska.. 
    Jag vill därför fråga: vem ska styra mina barn att bli vad?  
 
Dock saknas stöd i läroplanen för att utvärdera de enskilda barnen. Den utvärdering som ska 
göras har som syfte att kontrollera hur väl verksamheten fungerar. Det är en jäkla skillnad! 
Läroplanen är nog okej.. Men jag befarar att den succesivt kommer att dras ytterligare åt 
grundskolhållet, och som påhejare står insändare som den jag här kommenterar.  
 
 
Det kända RE-skallet är fortfarande aktuellt: 
Ett barn har hundra språk men berövas 99! 
 
Mer om berövandet: 
Om förskoleklass  
 
 
 
Är du lönsam lille vän? 
 


