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Utanförskap är speciellt svårt för barn
 – det är svårt att komma in i gruppen, alla verkar känna varandra så väl. 

De flesta föräldrar går tillbaka till jobbet 12-24 månader efter att barnet 
har fötts. De har ofta helt enkelt inte råd att stanna hem-
ma efter föräldraledigheten. Svenska familjers ekonomi 
är beroende av två inkomster och det är därför ofta en 
ekonomisk nödvändighet som får den föräldralediga att 
gå tillbaka till jobbet.

Barnet lämnas till dagis i närheten av hemmet, vilket betyder att de barn 
som går på dagis känner varandra i fyra-fem år innan de kommer till för-
skolan. Jag är inte barnpsykolog men det är lätt att gissa att de som går på 
samma dagis har byggt en stark gemenskap där det är svårt att komma in 
för ett utomstående barn. De har klarat av de första ”ledarskapsstriderna” 
och varje individ har sin etablerade plats i gruppen. Alla barn har upplevt 

samma omgivning och präglats av 
samma lekar, utflykter, äventyr och 
samma personals värderingar.

Ni kanske som jag har minnen av att 
vara utanför som barn, ni har kanske 
tillhört ”fel” familj, bott på ”fel” 
sida av stan eller haft ”fel” religion. 
Jag är idag över 50 år, men jag kom-
mer väl ihåg smärtan över att som 
liten ”inte höra till”. Ändå har jag 
inte kunnat skydda min dotter från 
samma erfarenhet, eftersom när hon 
var liten förstod jag inte hur viktigt 
det är att förstå koderna i landet 
man lever i. Jag ångrar det, men inte 
heller idag har jag något snabbre-
cept för hur man hjälper sitt barn att 
bli accepterat.

När jag tittar tillbaka tycker jag att 
det skulle har underlättat för Alexa 
om jag hade skickat henne till ett 

Enkla saker kan ställa till problem. På 
många födelsedagskalas serveras 
prinsesstårta. När min då femåriga 
dotter var på sitt första svenska barn-
kalas svarade hon på frågan om hon 
ville ha en bit prinsesstårta ”- Vad är 
prinsesstårta?”. De svenska barnen 
tyckte det var det dummaste de nå-
gonsin hade hört eftersom det vara 
så självklart för dem och de skrattade 
högt åt henne. Hon gick därifrån 
- som tur var bodde vi nära. Då kan 
man bara förklara för henne att det 

inte är livsvik-
tigt att veta 
vad prinsess-
tårta är och 
att människor 
som alltid har 
levt i samma 
omgivning 
inte kan fö-

reställa sig att någon inte vet vad 
prinsesstårta är. Att många – inte så 
kloka - människor skrattar åt det de 
inte känner till. /uli


