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ABSTRACT 
 

Title: ”You should let the children play!”: A study of guardians’ constructions of the preschool child 

A number of studies have been published concerning preschool teachers’ child perspectives. Over the past 

50 years the construction of the preschool child in Swedish preschool policy documents have developed 

from mainly depicting a dependent, immature, becoming child to a more rational, competent, being child. 

But what about the guardians’ child perspectives? Have they changed in a similar way? 

The aim of this study is to add to the understanding of the preschool-home cooperation, through examining 

guardians’ constructions of the preschool child and how the constructions may influence their needs and 

expectations of what preschools have to offer.  

The method used to obtain data for analysis was qualitative interviews. Five guardians were interviewed 

and the audiotapes transcribed verbatim. Both audio and text were studied multiple times to discern pat-

terns, expressions that could be interpreted as representing specific constructions of the preschool child. 

The theoretical framework for the study is social constructionism. In short, social constructionism is part 

of the post modern movement that unites in its’ critique of universal truths. Instead, knowledge is looked 

upon as constructed in a specific context, such as time and culture. In this study this means a belief in that 

there is no one, universal child but a number of views of what children are. The data was analyzed through 

different accepted constructions of children. 

The results showed four different constructions of the preschool child that could be interpreted from the 

interviews; the unchangeable, the curious knowledger, the social and the playing. In terms of needs and 

expectations, the guardians are likely to have very different views of what preschools should offer de-

pending on which construction they express. Many of the quotes depict the child as a primarily social 

being, which is coherent with previous research on guardians’ views of preschool. 

The results of the study implicates that guardians come to the preschool context with a wide range of 

different constructions of what a preschool child is and what it needs. There is, at least in theory, often a 

gap between the perceived child that preschool is made for by policy documents and teachers and the 

percieved child by the guardians. To ensure that the cooperation between preschool and families works 

as good as possible, professionals in preschool need to be humble to this fact and understand that the 



 

 

different expectations and demands we experience from guardians are rooted in more than plain opinions 

and whimsicality. Namely, a firm belief in what is best for the children.  

 

Keywords: the preschool child, guardians, social constructionism, child perspectives, preschool-home 

cooperation 
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1. INLEDNING 

Här följer en introduktion av uppsatsens problemområde och en kortfattad historik över barnsynen i styr-

dokumenten under den moderna förskolans framväxt. 

1.1 Problemområde 

Pedagogers barnsyn har diskuterats, studerats och utvärderats i otaliga publikationer av skilda slag (se t. 

ex. Bjervås 2011, Liljestrand & Hammarberg 2017, Alasuutari & Markström 2011). Genom den moderna 

förskolans historia har konstruktionen av barnet sett olika ut i de dokument som reglerar verksamheten. I 

Barnstugeutredningen står exempelvis att förskolans övergripande mål måste vara framåtsyftande, ”En 

sådan syn skall innebära att vård och fostran av barnet i hem och i förskola måste relateras till den blivande 

vuxna människans utvecklingsmöjligheter i hennes ömsesidiga förhållande till samhället och dess ut-

veckling - förändring.” (1968 års barnstugeutredning 1972, s. 63). En sådan formulering markerar en syn 

på barnet som becoming, vardande, en blivande vuxen som ska få förutsättningar att bli en god samhälls-

medborgare. I dagens styrdokument ligger tonvikten snarare på barnet som being; varande, kompetent 

och rationellt med självklar rätt till inflytande över sin vardag 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 verksamheten.” (Läroplan för förskolan 1998 reviderad 2016, s. 12). Den dominerande diskursen bland 

pedagoger i dagens förskola anses, något förenklat, vara den om det kompetenta barnet. 

I takt med tiden har alltså synen på förskolebarnet förändrats hos pedagoger och i förskolans styrdoku-

ment, inte minst blir detta tydligt i den nya revidering av förskolans läroplan som i skrivande stund just 

lämnats in till regeringen för slutgiltig översyn. Här tydliggörs ännu mer än tidigare förskolans roll som 

utbildningsinstitution, en del av det livslånga lärandet, och undervisningsbegreppet förklaras och betonas 

(Skolverket 2018). Hur är det då med vårdnadshavares syn på förskolebarnet? Har den genomgått samma 

resa? Vilka konstruktioner finns hos vårdnadshavare idag, vilka behov anser de att förskolan ska tillfreds-

ställa? Enligt en undersökning som SCB utförde 2016 på uppdrag av skolverket var 84% av Sveriges 1 – 

5-åringar inskrivna i förskolan hösten 2016 (Skolverket 2017, s. 1). Om uppfattningen om förskolans 

uppdrag skiljer sig åt markant mellan utförare och brukare är det problematiskt. Sandberg och Vuorinen 

beskriver vilka utmaningar det finns för samverkan mellan hem och förskola och nämner bland annat just 

detta ”Det som främst underlättar samverkan är att föräldern och förskolläraren/barnskötaren har en ge-

mensam referensram att utgå från. Den gemensamma referensramen kan innebära att föräldrar och perso-

nal delar tankemönster och språk samt att de har en samsyn på barn och förskoleverksamhet” (2007, s. 
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101). Vårdnadshavares roll i förskolan har under senare år stärkts på flera sätt. Relationen förskola-hem 

är egna målområden i Lpfö 98 och förslaget till ny läroplan och betonas med meningar som ”nära och 

förtroendefullt [samarbete]”, ”delaktighet”, ”[föräldrar ska ha möjlighet att] utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Lpfö 98 rev. 16, s. 13, Skolverket 2018, s. 11 – 12). 

Vårdnadshavares indirekta inflytande har dessutom blivit större i och med den ökade konkurrensen mellan 

förskolor i privat och kommunal regi, och de refereras ofta till som ”kunder” (se t. ex. Eidevald 2017, s. 

12). Hur de ser på barn och därmed väljer förskola är alltså en i högsta grad aktuell fråga. Barnsyn kan 

spela en avgörande roll för såväl valet av förskola som för samarbetet i förskolan. 

I föreliggande uppsats undersöker jag i en kvalitativ intervjustudie fem vårdnadshavares konstruktioner 

av förskolebarnet och hur dessa konstruktioner påverkar förväntningarna på förskolan.  

1.2 Begreppsdefinitioner 

Här följer definitioner av uppsatsens centrala begrepp.  

Jag har valt att skriva förskolebarnet snarare än barnet för att särskilja just det barn det talas om från 

exempelvis ett spädbarn eller ett skolbarn. De konstruktioner som tolkas in i intervjumaterialet framträder 

i samtal om förskolan och de barn som vistas där, kontexten är specifik och konstruktionerna behöver 

således inte nödvändigtvis inte gälla barn utanför den. Vårdnadshavarna talar om sitt eller sina barn och 

förskolebarnet i deras tal kan alltså vara ett specifikt barn i en specifik kontext, även om det naturligtvis 

också kan handla om en mer generell syn.  

Barnsyn används dels för att beskriva blicken på det ovan beskrivna förskolebarnet men också i vidare 

bemärkelse, till exempel om de dominerande diskurser som framträder i nuvarande och historiska 

styrdokument. Barnsyn är i ett konstruktionistiskt perspektiv något som hela tiden omskapas i en och 

samma person, i samspel med omvärlden (Lenz Taguchi 2013, s. 42). En och samma person kan alltså 

omfatta olika barnsyner och ge uttryck för dessa både i ord och handling. Detta innebär att två citat från 

samma vårdnadshavare kan tolkas som olika barnsyn.  

1.3 Synen på barn i styrdokumenten under den moderna 

förskolans framväxt, 1968 – 2018 

Efter andra världskriget gick fler och fler kvinnor ut i arbetslivet. För att denna utveckling skulle kunna 

fortsätta behövdes en utbyggnad av barnomsorgen, något som LO, TCO och den dåvarande socialdemo-

kratiska regeringen tog tag i 1968 genom att initiera Barnstugeutredningen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 
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2015, s. 39). Utredningen presenterades i två delar år 1972 och innehåller bland annat dåtidens teorier om 

barns utveckling, förslag till pedagogiskt program, detaljerad information om förskolans organisation och 

ett utbyggnadsprogram (1968 års barnstugeutredning 1972, 1968 års barnstugeutredning 1979 [1972]). 

Det är också i och med Barnstugeutredningen som begreppet förskola introduceras för att inkludera de 

verksamheter som dittills betecknats daghem (för heldagsverksamhet) respektive lekskola (för deltids-

verksamhet). Förskolans roll beskrivs så här ”Utredningen vill poängtera att en förskola som rymmer både 

hel- och deltidsverksamhet måste fungera som en serviceinstitution för hela familjen med uppgift att till-

godose både barns och föräldrars behov. Det är när förskolan fyller den tvåfaldiga uppgiften som den kan 

komma att betyda något positivt för barnens utveckling på sikt.” (1968 års barnstugeutredning 1972, s. 

20). Denna formulering anser jag väl sammanfattar hela utredningen, en omfattande genomgång av för-

skolans syfte för både barns utveckling och föräldrars behov samt hur en samhällsomfattande utbyggnad 

ska möjliggöras och organiseras. I Barnstugeutredningen klargörs också att förskolan vilar på 

utvecklingspsykologisk grund, med Piagets och Homburger Eriksons respektive stadieteorier som främsta 

bas, även om det noteras att stadieteorier ”[…] kan tyckas ha ett visst godtycke […]” (1968 års 

barnstugeutredning 1972, s. 39 -40). Förskolans övergripande mål formuleras i tre punkter som kan sam-

manfattas som följer: 

1. Ge varje barn goda förutsättningar att utvecklas känslo- och tankemässigt. 

2. Genom detta lägga grunden till att barnen utvecklas till ansvarstagande, självständigt tänkande 

människor. 

3. Grundlägga en positiv kunskapssyn för att förbättra egna och andras levnadsvillkor 

(1968 års barnstugeutredning 1972, s. 63) 

Utifrån dessa övergripande mål formulerades delmålen jaguppfattning – begreppsbildning – kommuni-

kation som huvudsakliga kompetensområden för förskolan att stödja barn i (ibid., s. 63 – 82). 

Barnstugeutredningen var alltså till stor del ett resultat av en samhällelig förändring, med nya behov av 

barnomsorg för att möjliggöra förvärvsarbete för kvinnor. Som framgår av det pedagogiska programmet 

är dock barnperspektivet i hög grad närvarande redan här, även om målen ska komma att förändras mycket 

under nästföljande decennier. Den konstruktion av barnet som framkommer i Barnstugeutredningen är, i 

enighet med utvecklingspsykologin, en människa i vardande, becoming. En formulering som sätter fingret 

på denna syn är följande, ur ett stycke där förskolans teoretiska grund sammanfattas ”I stället för att ett 

pedagogiskt program baseras på beskrivning av varje funktionsutveckling för sig, kan man då gå ett steg 

längre och försöka finna vad funktionsutvecklingen i ett sammansatt mönster leder till för gryende 
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"kompetens" hos barnet, dvs en kompetens som på sikt innebär att individen har en förmåga att utnyttja 

sina möjligheter optimalt.” (ibid., s. 59. Min kursivering). 

Utbyggnaden av förskolan tog fart. 1975 lagstadgades det om rätt till allmän förskola tre timmar per dag 

för alla landets sexåringar (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 39). Under 1970- och 1980-talen ökade 

förskoleplatser för alla åldrar stadigt men behoven ökade i ännu högre takt (ibid., s. 40). För att möta 

behoven tilldelades utbyggnaden extra statsbidrag, kommunerna tog över från staten och det blev möjligt 

för föräldrar att öppna kooperativt drivna förskolor (ibid.). 1985 föreslog socialminister Sten Andersson 

att förskola skulle erbjudas alla barn och inte bara de vars vårdnadshavare studerade eller 

förvärvsarbetade (Martin Korpi 2015, s. 43). Här sker alltså en tydlig markering av hur förskolans roll ska 

tolkas: som en pedagogisk institution av vikt för barnet självt, inte som barnpassning. 1987 kom ett nytt 

pedagogiskt program för förskolan, utformat av Socialstyrelsen som var tillsynsmyndighet för förskolan 

(ibid., s. 44). Här finns många formuleringar om vad barn behöver, ” Barnen måste få bästa möjliga för-

utsättningar att växa upp i detta mångskiftande och komplicerade samhälle. De behöver hjälp att få över-

blick, förstå och foga ihop en bild av tillvaron. De behöver känna att det även i en föränderlig tid finns 

djup förankring i ett kulturarv som de är delaktiga av. De behöver utveckla sin skaparkraft och förmåga 

att klara sin egen vardagstillvaro.” (Pedagogiskt program för förskolan 1987, s. 11). Stycket fortsätter i 

samma anda med att räkna upp sådant som barn anses behöva; lugn och ro, svar på frågor, gemenskap, 

sammanhang, stöd att utvecklas på olika sätt, hjälp att förstå samhällets grundvärderingar etc. (ibid.). 

Förskolans uppgifter sammanfattas i fyra punkter som betonar den planerade pedagogiska verksamheten, 

omsorg och lärande i samklang, det särskilt viktiga uppdraget gentemot barn i behov av särskilt stöd samt 

föräldrasamarbete (ibid., s. 12). Barns utveckling beskrivs i Pedagogiskt program för förskolan mer som 

en relationell, kontextbaserad process än tidigare, varför pedagoger anses behöva god insyn i barns olika 

livsvillkor (ibid., s. 19 – 20). Dock förklaras att utvecklingen sker i ”mer eller mindre” lagbundna stadier 

och pedagogerna uppmanas vara lyhörda för avvikelser från den normala utvecklingen (ibid.).  

Det börjar ske en förändring i synen på barnet och förskolan men ännu står styrdokumentet stadigt kvar i 

utvecklingspsykologin. Det barn som framträder i Pedagogiskt program för förskolan kan fortfarande för-

stås som ett barn som behöver stöd, omsorg och stimulans för att socialiseras, bli (se t. ex. Pedagogiskt 

program för förskolan 1987, s.21 – 22, 24, 47, 52 – 53). Samtidigt finns, som nämns ovan, flera 

formuleringar som betonar att utvecklingen är relationell och olika för alla barn. Innehållet i förskolans 

verksamhet blir också mer preciserat. Där ska ingå naturvetenskap, kultur och samhälle och ett temain-

riktat arbetssätt ska tillämpas. Innehållet ska utgå från barnens intressen (ibid., s. 26 – 40). Det lärande, 

varande barnet anas. 
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1996 föreslår regeringen med Göran Persson i spetsen att förskolan ska bli en del av utbildningsväsendet, 

”det livslånga lärandet”, och ansvaret flyttas över från socialstyrelsen till utbildningsdepartementet 

(Martin Korpi 2015, s. 65). Följande år kommer direktiv om att ett styrdokument för förskolan ska utar-

betas och 1998 kommer Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (ibid., s. 66 – 67). I Lpfö 98 finns få spår kvar 

av utvecklingspsykologiska tankar. Här skrivs om barns inflytande och meningsskapande, barn ska inte 

bara utvecklas och stödjas utan (vi som verkar i) förskolan ska också ta tillvara de förmågor som barnen 

har (Lpfö 98/10, s. 4). Alla barn ska få uppleva att vara ”[…]en tillgång i gruppen.” (ibid., s. 5). Formu-

leringar som ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft 

att söka kunskaper.” (ibid. s. 6) och ” De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, 

handla, röra sig och lära sig […]” (ibid., s. 7) markerar det idag välbekanta, Reggio Emiliainspirerade 

kompetenta barnet. Ett rationellt barn med avsikter och drivkraft. Borta är också detaljstyrningen, 

”huret”, som till stor del fanns i Pedagogiskt program, och omfånget har krympt från 86 till 16 sidor.  

2017 ger regeringen Skolverket i uppdrag att göra en översyn av förskolans läroplan med syfte att öka 

kvaliteten i undervisningen (Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan 2017, s. 1). Den nya 

revideringen av läroplanen är ännu inte antagen men jag har läst det slutgiltiga förslag som Skolverket 

lämnade över till Utbildningsdepartementet den 23/3 2018. Undervisning ingår i förskolans uppdrag enligt 

skollagen, men har hittills saknats som begrepp i läroplanen. Nu finns det med och definieras som ”[…] 

att stimulera och utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en 

lärandeprocess hos barnen.” (Skolverket 2018, s. 2). Även hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling 

har fått större plats i den reviderade läroplanen (ibid., s. 3). Barns inflytande, lärmiljöernas betydelse, 

samspel mellan barn och mellan barn och vuxna omskrivs som viktiga delar i barns utveckling och lärande 

(ibid., s. 5). I det stora hela känns mycket igen från Lpfö 98/10 vad gäller barnsyn. Skrivelser som de nyss 

nämnda kan tolkas som postmoderna idéer om kompetenta barn, barn som being och position, med många 

möjliga subjektspositioner (Bjervås 2011, s. 132). Med förtydligandet av undervisningsuppdraget och det 

globala ansvaret för hållbar utveckling kan en viss förskjutning mot eller inskärpning av den akademiska 

och politiska aspekten av förskolan utläsas. Sättet på vilket förskolebarnet skrivs fram tycks dock i allt 

väsentligt vara det samma. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här presenterar jag tidigare forskning med relevans för min studie. Dels forskning om barn och barndom 

som konstruktion men även om vårdnadshavares förväntningar på förskolan, vilka kan diskuteras i 

relation till bakomliggande barnsyn. Studierna har, utöver Sverige, genomförts i Norge, Island och 
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Finland. Då såväl den kulturella kontexten som barnomsorgen i de nordiska länderna har många likheter 

anser jag resultaten vara intressanta även över nationsgränserna. 

2.1 Vårdnadshavares syn på förskolan 

I en delstudie i projektet Barns tidiga lärande genomförde Sonja Sheridan, professor i pedagogik, en 

enkätstudie där 206 vårdnadshavares och 116 förskollärares syn på en bra förskola jämfördes. I resultaten 

framträder både likheter och skillnader i attityd, exempelvis instämmer 92,8% av förskollärarna helt eller 

delvis i påståendet Barns lärande ska dominera verksamheten i förskolan, motsvarande siffra för vård-

nadshavare är 59% (Sheridan 2009, s. 108). På frågan Lärare ska introducera barn i matematikens värld 

svarade knappt 18% av förskollärarna och hela 47,2% av vårdnadshavarna att de instämmer dåligt eller 

inte alls (ibid.). Här anas en skillnad i barnsyn mellan pedagoger och vårdnadshavare som tar sig uttryck 

i inställningen till lärandeuppdraget. De påståenden som både vårdnadshavare och lärare instämde mest i 

var Barn ska kunna uttrycka tankar och åsikter samt bli respekterade samt Lärare ska aktivt uppmuntra 

barns intressen och prövande av nya saker, där 99% av vardera grupp instämde helt eller delvis. Det 

vårdnadshavarna annars värderade högst var arbete med barnens sociala kompetens, kreativitet och lek 

(ibid.). 

Johanna Einarsdóttir, professor i utbildning för små barn (Prófessor í menntunarfræðum ungra barna), 

har genom gruppintervjuer undersökt vad isländska vårdnadshavare har för förväntningar på sina barns 

förskolor och hur dessa överensstämmer med den nationella policyn för förskolan. Resultatet visade att 

majoriteten av vårdnadshavarna främst ville att deras barn skulle trivas, leka och utvecklas socialt i för-

skolan, även om en mindre grupp efterfrågade mer planerade aktiviteter och önskade att förskolan skulle 

ha en mer skolförberedande karaktär (Einarsdóttir 2010, s. 237). Författaren drar slutsatsen att den 

socialpedagogiska traditionen dominerar vårdnadshavarnas syn på den isländska förskolan och att det 

också överensstämmer väl med den nationella policyn (ibid., s. 240).  

Pedagogikprofessor Solveig Østrem ledde den projektgrupp som sammanställde rapporten Alle teller mer, 

en utvärdering efter införandet av läroplan i norska förskolor. Där redovisas bland annat resultaten av en 

surveyundersökning där 1500 norska vårdnadshavare tillfrågats om deras kännedom om förskolans 

läroplan och vilka förväntningar de har på barnens förskolor. Majoriteten av vårdnadshavarna uppger att 

det viktigaste för deras barn i förskolan är 1. Att få leka med andra barn, 2. Att få omsorg och trygghet 

från de vuxna och 3. Att lära sig att umgås med andra människor (Østrem et al. 2009, s. 54). Minst viktigt 

av de alternativ som angavs rankades 8. Att barnet lär sig något som förberedelse inför skolan, 9. Att 
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barnet får vara med om olika kulturella aktiviteter och 10. Att förskolan har en läroplan (ibid.). Mönstret 

upprepas även i denna studie; lek, omsorg och socialisering prioriteras av vårdnadshavarna.  

2.2 Barn och barndom som konstruktion 

Lise-Lotte Bjervås, fil. dr i pedagogik, belyser i sin avhandling bland annat hur barn i förskolan 

konstrueras av pedagoger genom samtal om pedagogisk dokumentation (2011). Här framträder framför 

allt ett förskolebarn som är kompetent, ett barn som being, även om det också finns en bristdiskurs i 

samtalen (barnet som becoming) som framför allt är relaterad till ålder (Bjervås 2011, s. 131). Denna 

dubbla barnsyn förklaras med att den utvecklingspsykologiska diskursen är så stark i vår del av världen 

att den är nästan omöjlig att bortse ifrån (ibid., s. 203 – 204). Studiens resultat visar dock att det kompe-

tenta förskolebarnet och bilden av barnet som being dominerar talet pedagoger emellan, vinner den hege-

moniska kampen som författaren skriver (ibid.).  

Johan Liljestrand, lektor i pedagogik, och Annie Hammarberg, lektor i didaktik, synar i en artikel kon-

struktionen av förskolebarnet genom att studera dokumentationstavlor (documentation panels) på fyra 

förskolor (2017). De konstruktioner av barnet som artikelförfattarna finner kategoriseras i tre teman som 

alla visar upp ett kompetent barn; barnet som en bra kompis (good pal), barnet som självständig utforskare 

(autonomous investigator) och barnet som offentlig talare (public speaker) (Liljestrand & Hammarberg 

2017, s. 44 – 51). Den uppvisade bilden problematiseras genom frågan om dokumentationen i själva ver-

ket blir ett sätt att visa upp förskolans måluppfyllelse i relation till läroplanen. Vilka bilder av barnen visas 

inte upp i dokumentationen (ibid., s. 51 – 52)?  

Konstruktionen av det vanliga förskolebarnet studeras av fil. dr i psykologi Maarit Alasuutari och fil. dr 

i pedagogiskt arbete Anne-Marie Markström genom kvalitativa analyser av utvecklingssamtal (parent-

teacher conferences) i Sverige och Finland (2011). Här finns alltså vårdnadshavarna med, men studiens 

fokus ligger på de diskurser om barn och förskola som uttrycks av pedagogerna (Alasuutari & Markström 

2011, s. 521). Resultatet visar att utvecklingssamtalen är en praktik där barnen karakteriseras, kategorise-

ras och utvärderas. Det barn som konstrueras i samtalen, det vanliga förskolebarnet, talas fram i kontexten 

dagliga rutiner, relationen barn-vuxen samt kompisrelationer. Barnet är anpassat till förskolans verksam-

het. Dock tillägger författarna att även avvikelser från normen diskuteras i samtalen, ofta med förklaringar 

om varför det förhåller sig så och förhoppningar att det växer bort- en syn på barnet som becoming (ibid., 

s. 529 - 530). 
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Markström har också behandlat konstruktioner av förskolebarnet i sin avhandling. Genom observationer 

och intervjuer med barn, föräldrar och pedagoger samt ljudupptagningar från utvecklingssamtal 

undersöker författaren konstruktioner av såväl förskola som barn i förskola (Markström 2005, s. 17). I 

analysen av hur förskolebarn konstrueras är det föräldrar och pedagoger som kommer till tals. I analysen 

av det insamlade materialet synliggör författaren tre olika bilder av barn som hon valt att kalla Barn i 

ständig utveckling, Det individuella och kollektiva förskolebarnet samt Det normala förskolebarnet (ibid., 

s. 142 – 143). Resultatet visar att modernitetens essentiella barn omtalas i hög grad av både pedagoger 

och föräldrar, utveckling ses främst som en stegvis mognadsprocess och det talas om ”faser” och ”typiskt 

för den åldern”. Samtidigt finns en tro på att förskolekontexten gör skillnad och ”gör” förskolebarn, att 

barn i och med att de vistas på förskolan inordnas i en viss norm. Denna socialiseringsprocess verkar 

också ses som det viktigaste lärandet i förskolan (ibid., s. 150). Det ”normala”, eller ”önskvärda”, 

förskolebarnet som talas fram karakteriseras som socialt välanpassad, införstådd med regler och rutiner 

men också beredd att ifrågasätta och tänja dessa på ”rätt sätt”. De spänningar som författaren identifierar 

är mellan det essentiella och relationella, individen och kollektivet, barnet som ska förberedas inför skolan 

och samtidigt ”få vara barn” (ibid, s. 169 – 171). 

Det finns alltså en hel del studier som rör vårdnadshavares kunskap och åsikter om förskolan, i relation 

till pedagoger eller styrdokument. Resultaten är snarlika i de publikationer jag funnit; förskolans roll som 

social arena anses viktigast. När det kommer till barnsyn är det framförallt pedagoger och 

förskolepraktiker (till exempel dokumentation) som undersökts, med undantag för Markströms avhand-

ling där också föräldrar finns med. I dessa studier skiljer sig bilderna åt. Olika konstruktioner verkar 

samexistera trots att de motsäger varandra, till exempel en utvecklingspsykologisk diskurs och en social-

konstruktionistisk. Markströms resultat visar att bilden av det essentiella barnet dominerar medan Bjervås 

resultat tyder på att det kompetenta barnet vinner den hegemoniska kamp som hon beskriver.   

Föreliggande studie kan ses som ett bidrag till att sammanlänka dessa olika undersökningsområden. Vård-

nadshavares förväntningar ses här som avhängiga de konstruktioner av förskolebarn som de rymmer, på 

samma sätt som tidigare studier ser pedagogers barnsyner som direkt kopplade till hur de gör förskola i 

praktiken.  

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för (social)konstruktionism, det teoretiska perspektiv jag valt för 

att analysera empirin. Här beskrivs också hur konstruktionismen påverkat barn- och barndomsforskningen 
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och därefter följer en presentation av de olika vedertagna begrepp för konstruktioner av barn som används 

i resultat/analysavsnittet. 

3.1 Konstruktionism  

Intervjuerna kommer att analyseras ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Konstruktionism, eller social-

konstruktionism, är en teori av flera inom det som brukar benämnas postmoderna perspektiv (Thomassen 

2007, s. 130 – 133, 205 – 208). Gemensamt för de postmoderna perspektiven är en kritik mot modernite-

tens starka tro på förnuftet och strävan mot en absolut, objektiv sanning (ibid., s. 132 – 133). Istället finns 

inom postmoderniteten en övertygelse om att kunskap om världen är socialt konstruerad, en av människor 

skapad ”sanning” som endast är giltig i en viss kontext (Dahlberg, Moss & Pence 2002, s. 35 - 36). Kon-

struktionism sammanfattas av Lenz Taguchi mycket kort som att man ser allt som föränderligt och att vi 

alla, såväl medvetet som omedvetet, deltar i denna förändring (2013, s. 29). Att anamma ett 

konstruktionistiskt synsätt innebär alltså att öppna upp för förändringen. Med detta följer möjligheter till 

alternativ, men också risker för att ett visst synsätt kommer att dominera inom ett fält och skymma sikten 

för alternativen. På så vis finns alltid ett maktperspektiv att beakta inom konstruktionismen. (Lenz 

Taguchi 2013, s. 30). Med Foucaults terminologi handlar det om olika diskurser, olika sätt att tala om 

(eller konstruera) fenomen (Thomassen 2007, s. 135 – 137).  

Vivien Burr menar att socialkonstruktionism är mångfacetterat och svårt att definiera, men att den som 

har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv accepterar någon eller några av dessa grundantaganden: 

• En kritisk blick på förgivettagen kunskap 

• Att vår kunskap om världen är bunden till en viss historisk och kulturell kontext 

• Kunskap skapas och återskapas genom sociala relationer, framför allt genom språklig interaktion 

• Kunskap och sociala handlingar hänger ihop, sättet vi konstruerar vår värld bestämmer hur det är 

möjligt att agera för olika människor i olika situationer 

(Burr 2015, s. 2 – 5, min översättning och sammanfattning) 

Språket intar en särställning inom konstruktionismen, ”When people talk to each other, the world gets 

constructed.” som Burr uttrycker det (2015, s. 11). Annan mänsklig interaktion och sociala praktiker är 

andra arenor där världen konstrueras men den största delen av socialkonstruktionistisk forskning fokuserar 

på språk, talat och skrivet (ibid., s. 28). Synen på språk är influerad av Wittgenstein, som motsatte sig att 

språk ”bara” är en representation för ting och företeelser som existerar i världen. Istället, menade han, är 

språk en social praktik som används olika beroende på sammanhang (ibid., s. 55). Språk och tanke hänger 
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oupplösligen ihop eftersom språket av nödvändighet är en förutsättning för tanken (ibid., s. 71). Att vara 

en objektiv forskare ses inom konstruktionismen som en omöjlighet, då ingen människa kan kliva ur sin 

egen förförståelse. Istället bör man vara medveten om sin egen subjektivitet och hur den påverkar 

forskningsprocessen (ibid., s 172). 

3.2 Barn och barndom i ett konstruktionistiskt perspektiv 

Vad gäller barnet och barndomen skriver Dahlberg, Moss och Pence att det ur postmodernt perspektiv 

inte existerar några sådana absoluta begrepp, ”I stället finns det många barn och många barndomar, och 

varje barn och barndom konstrueras av hur vi ”förstår barndomen och vad barn är och borde vara”.” (2002, 

s. 67). Författarna menar att vår konstruktion av barnet blir mycket betydelsefull då den påverkar vilka 

institutioner vi skapar för barn och hur vi formar det pedagogiska arbetet (ibid., s. 68). ”Vi” i detta sam-

manhang är inte närmare definierat, då författarna konstaterat att barn och barndom konstrueras i många 

olika former så är det knappast ett ”vi alla” som åsyftas. Författarna lyfter fram några olika konstruktioner 

av barnet: 

Barnet som natur  

Det naturliga barnet ses som ”färdigt”, eller ”förprogrammerat”, biologiskt predestinerad att vara på ett 

visst sätt personlighets- och kunskapsmässigt. Utvecklingen handlar om mognad, kontexten och relation-

erna är underordnade (Dahlberg et al. 2002, s. 71). 

Barnet som oskyldigt 

Detta är det oförstörda, Rousseauanska barnet som i största möjliga mån ska skyddas från den korrumpe-

rande civilisationen. Barndomen ses som en utopisk tid och barnet bör få möjlighet att finna sin inre natur 

genom introspektion och frihet (Dahlberg et al. 2002, s. 70 – 71).  

Barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent 

Detta barn konstrueras som något av motsatsen till barnet som natur; blankt och tomt, redo att fyllas med 

innehåll. Ett barn som ska bli en produktiv vuxen med de kunskaper och värderingar som efterfrågas i 

samhället (Dahlberg et al. 2002, s. 68 – 70). 

Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur 

I kontrast till de ovanstående konstruktionerna som alla stammar ur modernitetens tro på ett essentiellt 

barn, har det under senare år framträtt alternativa barnsyner. Istället för ett biologiskt, förutbestämt och, 

ur konstruktionistiskt perspektiv, passivt och beroende barn konstrueras ett kompetent, meningsskapande 



11 

 

barn. En människa i sin egen rätt. Barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur är ett subjekt 

som utvecklas och utvecklar i relation med sin omvärld och en tillgång i samhället som ska lyssnas till 

(Dahlberg et al. 2002, s. 74 – 78).  

De barn som Liljestrand och Hammarberg fann i de konstruktioner av barnet som kom till uttryck på 

dokumentationstavlor kategoriserade författarna som följer (2017): 

En bra kompis 

Barn framställs som generösa, respektfulla, goda kamrater som agerar enligt Lpfö:s mål på området nor-

mer och värden (Liljestrand & Hammarberg 2017, s. 44 – 46). 

En självständig forskare 

Konstruktionen av detta barn visar ett nyfiket, undersökande barn som är delaktigt i utformandet av akti-

viteter inom främst natur- och teknikområdet. Det är också ett reflekterande barn som är medvetet om sina 

egna lärprocesser (ibid., s. 46 – 49) 

En offentlig talare 

Dokumentationen visade också barn som talade eller uppträdde inför gruppen. Barnet som offentlig talare 

korrelerar inte till något specifikt mål från Lpfö utan bygger snarare på pedagogisk tradition och visar hur 

barnen anpassar sig till en samhällsnorm, menar författarna (ibid., s. 49 – 51). 

En mer grundläggande barnsyn presenteras av Prout med begreppen being/becoming, en konstruktion som 

han förvisso kritiserar som en alltför förenklad dikotomi (2005, s. 66 – 67). Being i betydelsen varande, i 

kontrast till becoming, vardande, ofärdig, är ändå relevanta begrepp att inkludera i analysen av olika sätt 

att se på barn. Bjervås använder också being/becoming men även begreppen person/position, det vill säga 

konstrueras barnet enligt modernitetens ideal som en konstant person med vissa förmågor och begräns-

ningar eller, i postmodern anda, som en individ med många möjliga subjektspositioner beroende på sam-

manhang (2011, s. 132, 154)?  

Dessa barnsyner skiljer sig åt i flera hänseenden. Några är stora, generella och andra mer specifika. Några 

har rötter inom moderniteten, andra inom postmoderniteten. Jag har valt just dem för att de ger en god 

bredd av referenser att analysera intervjuerna mot.  
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med uppsatsen är att ge nya perspektiv på samarbetet förskola-hem genom att belysa olika kon-

struktioner av förskolebarnet hos vårdnadshavare. Vilka olika bilder framträder och hur kan dessa tolkas 

i termer av förväntningar på förskolan? Utifrån syftet formuleras följande forskningsfrågor: 

1. Hur konstrueras förskolebarnet av vårdnadshavare? 

2. Vilka konsekvenser har vårdnadshavares konstruktioner av förskolebarnet för deras förväntningar 

på förskolan? 

Fråga 1 kommer att besvaras genom en noggrann genomgång av intervjumaterialet, där citat tolkas och 

analyseras i syfte att förstås som uttryck för olika barnsyn. För att besvara fråga 2 kommer de 

konstruktioner som tolkats i materialet att ges uttryck i termer av förväntningar som vårdnadshavarna kan 

tänkas ha på förskolan. 

Med konstruktion avses här en barnsyn, ett sätt att tänka om och förstå barn som grundas i våra erfaren-

heter, dominerande samhälleliga diskurser och val vi gör (Dahlberg et al. 2002, s. 67 – 68). Konstruktionen 

av barn kan ställas mot det essentiella barnet, det vill säga idén om många möjliga barn i olika kontexter 

mot idén om att barn är något statiskt och absolut (ibid.). 

5. METOD 

Här redogör jag för metodval, urval, datainsamling och materialbearbetning. Därefter följer en 

presentation av de personer jag intervjuat, en diskussion om studiens validitet samt ett stycke om etiska 

överväganden. 

5.1 Val av metod och datainsamling 

I valet av metod behöver man överväga på vilket sätt studiens syfte bäst uppnås och forskningsfrågorna 

bäst besvaras. Patel och Davidson påpekar att utföraren också behöver ta med i beräkningen hur mycket 

tid och medel som finns att disponera (2011, s. 53). I och med att mina frågeställningar kräver verbala, 

snarare än numeriska, svar så lämpar sig en kvalitativ metod bäst (ibid., s. 53 – 54). Den metod jag använt 

mig av för att besvara forskningsfrågorna är kvalitativa, enskilda intervjuer med vårdnadshavare. Anled-

ningen till detta är att det är just de kvalitativa aspekterna jag anser vara av intresse; hur uttrycker sig 

vårdnadshavare om sina barn och deras behov? Vad önskar de att deras barn ska få vara med om under 

sin förskoletid? Förändras synen under tiden barnen går på förskolan? Jag valde att genomföra 
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intervjuerna med en låg grad av strukturering och relativt låg grad av standardisering, det vill säga mesta-

dels öppna frågor och stort utrymme för oplanerade frågor och följdfrågor, då jag ville låta 

respondenternas tankar och uppfattningar styra vilken riktning intervjuerna tog (Patel & Davidson 2011, 

s. 75 – 77). Intervjuerna ägde rum mellan den 26/3 och 10/4 2018. Platsen för intervjuerna valdes av 

respondenterna och de genomfördes i fyra fall hemma hos respondenterna och i ett fall på ett café. 

Samtalen tog mellan 35 och 50 minuter och spelades in för att möjliggöra noggrann genomgång. Inför 

analysen transkriberades de ordagrant.  

5.2 Urval 

Initialt vände jag mig till en webbsida, riktad till föräldrar i en kommun i Mellansverige, och efterlyste 

intervjupersoner med ett eller flera barn som gått minst ett år i förskolan. Utifrån de svar jag fick där 

gjorde jag ett urval baserat på driftsform (privat förskola, kommunal förskola, föräldrakooperativ). Jag 

intervjuade fem vårdnadshavare med barn på fem olika förskolor lokaliserade i olika områden och drivna 

på olika sätt, för att öka förutsättningarna för en spännvidd i respondenternas uppfattningar. Resultaten 

kan alltså sägas representera en viss bredd, även om de inte är generaliserbara för hela gruppen ”vård-

nadshavare till förskolebarn” (Patel & Davidson 2011, s. 59).  

5.3 Presentation av intervjuade vårdnadshavare 

Mia har ett barn, 4,5 år, som går på privat förskola. Intervjun genomfördes 2018-03-26.  

Kristina har två barn, 3,5 respektive 2 år, som går i kommunal förskola. Intervjun genomfördes 2018-03-

29. 

Wilhelmina har ett barn som snart fyller fem år och går på kommunal förskola. Intervjun genomfördes 

2018-03-29.  

Miriam har tre barn, 12, 5 och 4 år. Barnen har gått på tre olika förskolor, varav en privat, men nu går de 

två yngsta på en kommunal förskola. Intervjun genomfördes 2018-04-03.  

Albin har två barn, 8 och 5,5 år. Båda barnen har gått (och går) på samma förskola, som drivs av ett 

föräldrakooperativ. Intervjun genomfördes 2018-04-10. 

5.4 Materialbearbetning 

Som jag nämnde ovan transkriberades intervjuerna ordagrant. Efter transkriberingen lästes textmaterialet 

ett flertal gånger. Då jag fann många intressanta formuleringar kring barn och barns behov ändrade jag 
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mina initiala frågeställningar något och skiftade fokus från synen på förskolan till synen på förskolebarnet 

och dess behov. Vid följande genomläsningar kategoriserades respondenternas svar utifrån olika kon-

struktioner av vad ett förskolebarn är och vad det behöver. Vid svårtolkade utsagor har jag gått tillbaka 

till det inspelade materialet för att lyssna på hur respondenten uttryckt sig med röstläge, pauser, tvekan, 

intonation etc. Definitionerna av konstruktionerna är författarens och de baseras på respondenternas 

ordval och resonemang. De barnsyner som presenteras är alltså tolkade ”utifrån” och representerar inte 

nödvändigtvis respondenternas egna medvetna syner på barn och barndom. Istället handlar det om 

barnsyner som konstrueras i den kontext intervjusituationen innebär, och uttrycks på ett sätt som 

respondenten kanske själv är omedveten om. Metoden att tolka vilken barnsyn som omfattas genom analys 

av en individs kommunikation och praktik i ett sammanhang har valts utifrån det konstruktionistiska 

perspektiv som anlagts i studien (jfr. Lenz Taguchi 2013, s. 41 – 45, 67 – 68). I anslutning till intervjuerna 

fördes anteckningar bestående av idéer, frågor och reflektioner som uppkom under intervjuerna, något 

som Patel & Davidson rekommenderar och som jag funnit mycket hjälpsamt vid analysarbetet (2011, s. 

120). Detta förfarande mynnade ut i tolkningar av fyra olika teman, konstruktioner av förskolebarnet.  

5.5 Validitet och generaliserbarhet  

I kvalitativa studier går det inte att enkelt separera begreppen validitet och reliabilitet, då materialet tolkas 

för att nå en förståelse av exempelvis en uppfattning snarare än att mäta något, som är fallet i kvantitativa 

studier (Patel & Davidson 2011, s. 105 – 106). Istället används ofta validitet som samlingsbegrepp för den 

kvalitativa studiens kvalitet och trovärdighet, inte bara hur empirin samlats in utan för att värdera hela 

forskningsprocessen. För att nå god validitet bör texten vara tillgänglig och forskningsprocessen beskriven 

på ett sådant sätt att läsaren själv kan följa hur författarens resonemang är uppbyggt (ibid.). I arbetet med 

uppsatsen har jag ämnat vara så tydlig och transparent som möjligt i beskrivningar av tillvägagångssätt; 

teori, metod och analys. I bearbetningen av intervjumaterial har transkribering skett ordagrant och både 

ljud- och textmaterial har gåtts igenom flera gånger för att minska risken för feltolkning (jfr. Patel & 

Davidson 2011, s. 107). De citat som finns med i uppsatsen är utvalda som tydliga exempel på uppfatt-

ningar som genomsyrat intervjuerna. Jag anser att de ger en god grund till de tolkningar som gjorts och 

att detta blir begripligt för läsaren. I och med ovan beskrivet tillvägagångssätt menar jag att studien kan 

sägas ha en god validitet.   

Vad gäller generaliserbarhet av studiens resultat gör jag inga anspråk på att visa en fullkomlig bild av 

vårdnadshavares konstruktioner av förskolebarnet. Däremot menar jag att själva resultatet att vårdnads-

havare uttrycker en mångfald olika konstruktioner, som kan omtolkas till ett spektrum av förväntningar 
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på förskolan, är viktigt och intressant. För att samarbete och kommunikation med hemmen ska fungera på 

bästa sätt, vilket ligger i samtliga förskoleanställdas intresse och vi också är ålagda att arbeta för, är med-

vetenheten om olika barnsyn oerhört viktig att ha med sig. Våra respektive konstruktioner av 

förskolebarnet påverkar vad vi gör med barnen, hur vi talar om och med dem, vad vi anser att de behöver, 

hur vi tänker att de lär och utvecklas. Patel och Davidson skriver att kvalitativa studier sällan är 

generaliserbara från den studerade gruppen till en större befolkningsgrupp men att de kan ge en förståelse 

av ett fenomen och variationer av det i en viss kontext (2011, s. 109). I ljuset av detta anser jag att studien 

är ett viktigt bidrag till forskningsfältet och äger viss generaliserbarhet genom att resultatet visar en vari-

ation, även om inte de specifika konstruktionerna kan sägas vara generella. 

5.6 Forskningsetisk diskussion 

Beroende på vilken typ av forskning som görs och hur den genomförs behöver utföraren göra olika 

forskningsetiska överväganden för att säkerställa en god balans mellan olika intressen som kunskap, in-

tegritet och risk (Vetenskapsrådet 2017, s. 7). I detta fall, då jag använt intervjuer som metod för datain-

samling, är frågan om respondenternas integritet i fokus (Patel & Davidson 2011, s. 63). För att värna om 

detta har jag följt riktlinjerna i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhälls-

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet u.å.). Där finns fyra huvudkrav som jag redogör för i korthet 

nedan och beskriver hur jag tagit hänsyn till dem i min studie. 

1. Informationskravet 

Alla som deltar i studien ska informeras om dess syfte, vilka villkor som gäller för deltagandet 

samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas (Vetenskapsrådet u.å., s. 7). 

Jag skickade ut ett informationsbrev till samtliga respondenter innan intervjuerna (se bilaga 1). När 

materialet var insamlat och jag bestämde mig för att ändra mina frågeställningar något så kontaktade jag 

ånyo de personer som deltagit för att informera om detta och kontrollera om de fortfarande var villiga att 

medverka. 

2. Samtyckeskravet 

Deltagare i en studie ska samtycka till deltagande och har rätt att avbryta sin medverkan utan att 

riskera negativa följder eller någon typ av påtryckningar (Vetenskapsrådet u.å., s. 9 - 11). 

I informationsbrevet (bilaga 1) är detta beskrivet. Samtliga deltagare lämnade skriftligt samtycke 

(digitalt). 
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3. Konfidentialitetskravet 

Om studien innefattar etiskt känslig information ska löfte om tystnadsplikt undertecknas. Enskilda 

individer ska inte kunna identifieras. (Vetenskapsrådet u.å., s. 12 – 13). 

Samtliga respondenter, deras barn och de verksamheter som beskrivs i studien har fått fingerade namn. 

Jag har också valt att inte offentliggöra i vilken kommun studien utförts. Varken jag eller någon av de 

personer som intervjuats har dock bedömt att någon information framkommit av så känslig karaktär att 

ett avtal om tystnadsplikt behövt undertecknas.  

4. Nyttjandekravet 

Den information som insamlats får enbart användas i forskningssyfte, till skillnad från exempelvis 

kommersiella syften (Vetenskapsrådet u.å., s. 14).  

Inga personuppgifter eller annan information kommer att användas av mig eller tredje part utanför studien. 

De etiska aspekterna av forskningsprocessen är naturligtvis fler än ovanstående. Vetenskapsrådet listar i 

God forskningssed också bland annat sju regler att förhålla sig till i forskningsprocessen, som även känns 

igen från livet utanför uppsatsskrivandet. Det handlar till exempel om att tala sanning, granska utgångs-

punkterna för studien, vara transparent i forskningsprocessen, inte vålla andra skada, etc. 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8).  Jag har gjort mitt bästa för att visa god forskningssed även i dessa och andra 

aspekter, genom att läsa ovan refererade skrifter och metodlitteratur, vara noggrann i mitt arbete samt 

använda mig av mitt sunda förnuft.  

6. RESULTAT/ANALYS 

I det här avsnittet redogör jag för de olika konstruktioner av förskolebarnet jag tolkat i intervjumaterialet. 

Citat som utgör exempel på olika barnsyn tolkas, delas in efter olika teman och analyseras sedan med 

hjälp av begrepp ur konstruktionistisk teori. Därefter följer en diskussion om hur dessa konstruktioner kan 

tänkas påverka vårdnadshavarnas förväntningar på förskolan.  

Jag kallar de teman jag urskilt: 

• Den oföränderliga, ett barn med ”kärna”, färdigt med specifika egenskaper och förmågor 

• Den nyfikna, kunskapande som har agens och driv och behöver utmanas av sin omgivning 

• Den sociala, flockdjuret, vars primära behov är socialisationsprocessen (främst med andra barn) 

• Den lekande som är och bör vara fri från prestationskrav och måsten  
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Dessa teman har jag valt då det i intervjumaterialet funnits flera exempel på formuleringar som kan tolkas 

i termer av en sådan bakomliggande barnsyn. Konstruktionerna representerar fyra tydliga kategorier, 

kvalitativt skilda genom hur de framställs i termer av behov, hur de formas och hur och vad de lär. I 

följande stycke presenteras de närmare och analyseras med hjälp av de vedertagna begrepp som beskrevs 

i teoridelen.   

6.1 Konstruktioner av förskolebarnet 

6.1.1 DEN OFÖRÄNDERLIGA 

Det konstanta, färdiga barnet framträder på flera ställen i intervjun med Miriam. I följande exempel be-

rättar hon om när hennes mellanbarn började på förskola: 

Jo det… jag vet inte, alltså hon ville inte äta, men det var ju såhär att när hon började då var hon precis ett år 

och hon fyllde ett år på dagis, alltså på förskolan. Och, alltså, hon verkade inte funka så bra i förskolan Nallen 

men jag kan inte förklara varför. Alltså hon var bara… hon var inte sig själv. Alltså Johanna är ett barn från 

början som är överallt och ingenstans. Och helt plötsligt har du ett barn som bara sitter och tittar i en månad, då 

känner du att någonting inte stämmer riktigt. Hon satt i en liten ring och liksom lekte med en dinosaurie, och 

det är inte mitt barn!  (Miriam 2018-04-03) 

Miriam uttrycker hur hon upplevde Johannas första tid på förskolan. Hon kan inte sätta fingret på vad det 

var men något var fel och hon kände inte igen sin dotter. I nästa citat berättar Miriam om de utvecklings-

samtal hon varit på: 

Och sedan så på själva utvecklingssamtal så… brukar de berätta allt möjligt som jag redan vet, alltså… vi har 

väldigt stabila barn. Och det är det som gör att de har inte så jättemycket att säga. […] De brukar säga att de är 

duktiga och så till mig (ohörbart) lite stolt över, men jag vet hur de är. (Miriam 2018-04-03) 

Här uttrycker Miriam att hon ”redan vet” allt vad pedagogerna förmedlar på utvecklingssamtalen. Miriam 

verkar mena att barnen är, och alltid har varit, på ett visst sätt oavsett om det är hemma eller i förskolan.  

Utifrån ovanstående citat tolkar jag en konstruktion av den oföränderliga. Då Johanna började på sin 

första förskola, som de valde att byta ifrån, blev hon förvisso annorlunda och jag tolkar Miriams tal som 

att det var en anomali, ett avsteg från den person Johanna egentligen ”är”, vilket föranledde oro. I resone-

manget om utvecklingssamtalen använder Miriam ordet ”stabila” för att markera en oföränderlighet i 

barnens personligheter, något som laddas positivt av henne själv både i egen utsago och i hennes förståelse 

av pedagogernas syn på barnen. Barnens förmågor samlas (”de är duktiga”) och förläggs till dem som 

personer och inte till det sammanhang de befinner sig i. Formuleringar som ”hon är ett barn som…” eller 
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”hon har alltid varit…” förekommer frekvent i intervjun med Miriam. Även Mia uttrycker sig vid flera 

tillfällen på liknande sätt; ”[…] det jag gick väldigt väldigt mycket på är att jag vet hur Wilma är […] hon 

är väldigt framåt och tar för sig och sådär.” säger Mia då hon berättar om hur de tänkte i valet av förskola. 

”[…] hon är en sån typ av barn.” lägger hon till lite senare i samma resonemang. Genomgående är det 

positiva egenskaper som omtalas som oföränderliga. Detta barn kan förstås genom begreppen being och 

som person. I den meningen kan den oföränderliga läsas som kompetent, en individ med agens, ett stabilt 

subjekt (Bjervås 2011, s. 155). Samtidigt kan det tolkas genom begreppet det naturliga barnet, som 

dekontextualiserat och biologiskt determinerat och därmed också, sett ur ett postmodernt perspektiv, 

isolerat och ”fattigt” (Dahlberg et al. 2002, s. 71 – 72, 74). Att tala om en individ som ett enhetligt subjekt, 

person, kan alltså verka förstärkande och bekräftande men utesluter också en mängd andra möjligheter i 

olika relationer och kontexter (Bjervås 2011, s. 132). När Miriam beskriver Johanna som ett barn som 

”[…] från början […] är överallt och ingenstans.” och de bägge yngsta barnen som duktiga, stabila och 

att hon ”vet hur de är” kan det förstås som ett uttryck för en barnsyn med rötter i moderniteten snarare än 

postmoderniteten. 

6.1.2 DEN NYFIKNA, KUNSKAPANDE 

På frågan om vad hon önskar att hennes barn ska få uppleva på förskolan svarade Mia så här: 

Ja men det är nog mycket den här lusten att liksom… på ett sätt så vet jag att om jag utgår från mig själv så har 

jag alltid tyckt att matte aldrig har varit någon liksom stor grej och jag… jag hade nog inte förstått innan jag 

började läsa till lärare själv hur… hur mycket matte det egentligen är runt omkring oss hela hela tiden. Och min 

egen lust för matte var ju då väldigt väldigt låg och den har ju höjts nu då med tanke på att jag märker att det är 

så mycket roligt med matte liksom. Så jag tror att det handlar om den här lusten med att liksom, att lära och 

lusten att veta mera. Och den ser jag ju i henne också, hon är ju liksom så här ”ja men hur gör man det?” och 

”hur ska vi göra?” och hon kan så himla mycket! Det är liksom, då förstår jag att det är så mycket som kommer 

därifrån som, som inte vi lär henne hemma som liksom kommer därifrån så att… Som sagt var; lusten för att 

lära sig mer, det är nog det… för som sagt man märker ju hur pass, hur pass mycket, hur pass intressant det är 

att få fram nya grejer. Så det är nog det jag… jag önskar att hon får men även att jag tycker att hon får för de är 

väldigt väldigt duktiga på att liksom väcka… alltså hon kan ju komma hem och berätta ”Åh, nu har vi gjort ett 

experiment mamma! Vi tog bubbelvatten och ett russin och vet du vad som hände? Det dansade!” (skrattar) 

liksom, så det är… och det är så enkla medel liksom. (Mia 2018-03-26) 

Mia beskriver hur hon önskar att dottern ska få med sig en positiv kunskapssyn och bli utmanad och 

uppmuntrad i sin nyfikenhet. Hon jämför med sin egen resa, hur hennes ögon öppnades först i vuxen ålder 

för att matematik kan vara roligt och lustfyllt.  



19 

 

Mias konstruktion av barnet kan förstås som nyfiket och delaktigt. Här talas relationen barn-förskola fram, 

det är i den kontexten som mycket av dotterns kunskapande sker. I och med betoningen av kontext kan 

begreppet position användas för att förstå Mias barnsyn. Blir dottern utmanad, erbjuden möjligheter, så 

öppnas nya möjliga subjektspositioner för henne (Bjervås 2011, s. 132). Mia refererar också till sig själv 

på liknande sätt då hon talar om hur hennes lust till matematik höjts då hon fått uppleva ”att det är så 

mycket roligt med matte”, omständigheterna ger möjligheter. Den nyfikna, kunskapande kan också förstås 

genom begreppet självständig forskare. Detta barn karakteriseras av nyfikenhet på sin omvärld och utövar 

genom detta inflytande på vilka aktiviteter som genomförs i förskolan, och därmed sitt eget lärande 

(Liljestrand & Hammarberg 2017, s. 46). Mia beskriver hur dottern ställer frågor (”ja men hur gör man 

det?”) och uttrycker glädje och förundran över upptäckter hon gjort (att russinet ”dansade”), vilket kan 

tolkas som att barnet själv är drivande och medveten i de lärprocesser hon är inbegripen i. Lite senare i 

intervjun återkommer Mia till hur hon upplever att hennes barn blir utmanat på förskolan när hon säger 

”[…] man märker att det är så mycket som… som intresserar henne och som väcks liksom utav dem. Som 

inte vi… tillgodoser på samma sätt här hemma och som vi kanske egentligen inte ska göra heller.”. Här 

betonas åter hur förskolekontexten ger nya möjligheter för det enskilda barnet. Citatet kan tolkas som 

avseende ett slags positiv växelverkan, genom den nyfikenhet som väcks skapas förutsättningar för barnet 

att utöva inflytande på vad som ska ske i verksamheten. Liljestrand och Hammarberg menar att den 

självständiga forskaren är ett önskvärt barn som pedagoger framhäver i dokumentationer och därmed 

exkluderar de barn som inte ryms i diskursen, de som inte visar den önskade nyfikenheten (2017, s. 49). 

Mias tal kan också tolkas genom begreppet being, och den nyfikna, kunskapande som en meningsskapande 

och rationell individ. Sammantaget kan Mias barnsyn i citatet ovan tolkas som ett exempel på barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Dahlberg, Moss och Pence beskriver ett ”rikt” barn som 

konstruerar kunskap i samspel med vuxna och, inte minst, andra barn (2002, s. 77 – 78). Mia poängterar 

att dottern visserligen är nyfiken men också att ”de”, pedagogerna, ”är väldigt väldigt duktiga på att liksom 

väcka…” vad jag tolkar som intresse och nyfikenhet. En betoning av kunskapsskapandets relationella 

dimension.  

6.1.3 DEN SOCIALA 

Flera av respondenterna tog upp vikten av att vara del i en gemenskap. Så här uttryckte sig Wilhelmina 

angående om de funderat på alternativ till förskola: 

Men jag har alltid tänkt att typ från tre år eller så, alltså när de börjar behöva den här grupp… eller, jag upplever 

att hon behöver den här gruppkänslan, och då hade jag inte velat ha henne hos dagmamma, så i sådana fall 

skulle det ha varit… Jag tänker att de… alltså vi har hela tiden tänkt att kanske då någonting annat fram till typ 
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såhär två-tre år. Men därefter vill jag inte ha hos en dagmamma. Den här åldersspridningen som det blir, att det 

kanske är en sexåring och en tvååring och en ettåring, jag… det tror jag inte på. Att när man är så stor behöver 

man… jag har upplevt hela tiden att hon har behövt utbyte av de som är lite äldre. Eh, hon har pratat väldigt 

tidigt och… räknat och… alltså såhär, att de jämnåriga har inte utmanat henne. Inte att, inte socialt, alltså hon 

har behövt de jämnåriga också, men jag har gillat att det har varit en blandad grupp, att de har kunnat anpassa, 

eh, lite. Men, när hon blir stor, så tror jag inte på att hon bara ska vara med småbarn liksom. Så därför tror jag 

på förskolan också. Mer. Och förbereda för skolan. (Wilhelmina 2018-03-29) 

Dagbarnvårdare kan vara bra för de yngsta barnen, men från två-tre år behöver barn något annat, gruppen 

och utmaning av äldre kompisar. 

Albin är inne på samma tema när han funderar över vad han vill att barnen ska vara med om på förskolan: 

Eh, och att de ska liksom… ja men vara en del i gemenskapen, att de ska lära sig… gemenskap liksom. (Albin 

2018-04-10) 

Också Kristina nämner socialiseringsaspekten då hon berättar om hur de tänkte i valet av förskola: 

Jag har inte varit sån här att jag tycker att nån viss pedagogik är viktigare eller att man ska jobba på ett visst 

sätt på så vis. För jag har hela tiden varit lite i det här syftet att, eller i tanken att jag inte tänker att förskolans 

primära syfte är att lära mina barn att läsa eller räkna, att det är det som är fokus, utan att de ska kunna fungera 

i en social miljö som är den viktigaste delen av det lärandet, liksom. (Kristina 2018-03-29) 

Det primära lärandet i förskolan är enligt Kristina att anpassas socialt, inte att lära sig räkna eller läsa.  

Dessa tre citat kan förstås som att barnet i första hand konstrueras som en social varelse, och förskolan 

blir en arena för möten. Den sociala är mer komplicerad att tolka genom de vedertagna konstruktionerna. 

Wilhelmina utvecklar tankegången i termer av ålder (”när man är så stor behöver man….”) och nämner 

också socialisation som förberedelse inför skolan. Detta resonemang kan förstås som gällande mognad 

genom begreppet barnet som becoming. Allt eftersom barnet växer formas det mot den fullödiga människa 

det kommer att bli och i denna process ingår socialisationen, som det lilla barnet inte behöver på samma 

sätt. Även Albins och Kristinas tal kan tolkas med begreppet becoming även om de inte lika tydligt ut-

trycker socialisationen som mognadsprocess. De båda använder ordet lärande (”lära sig gemenskap” 

respektive ”[att fungera i en social miljö] är den viktigaste delen av det lärandet”) vilket kan förstås som 

att socialisationen är en del (den viktigaste delen?) i just ett tillblivande. Å andra sidan kan respondenter-

nas utsagor tolkas som ett sätt att understryka relationernas stora betydelse, och citaten kan då tolkas 

genom begreppet barnet som medskapare av kunskap, identitet och kultur. Ytterligare ett exempel på talet 

om relationernas betydelse är när Kristina resonerar om förskolans fördelar gentemot dagbarnvårdare: 
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”[…] man har sin… sin plats på något vis, som en stor familj. Och att du liksom både får… ja men barn 

att leka med i samma ålder men i olika åldrar.”. Här nämns inte lärande eller utmaningar utan fokus ligger 

på de viktiga relationerna, som jämförs med en familj. ”Kunskap, identitet och kultur konstitueras och re-

konstitueras i relationer – de är sam-konstruerade.” skriver Dahlberg, Moss och Pence (2002, s. 90. 

Författarnas kursivering). I ljuset av en sådan tolkning blir den sociala inte i första hand ett barn på väg 

att mogna in i en identitet utan ett som blir till i gemenskap med andra. Dessa båda tolkningar ger väldigt 

olika bilder av vilket barn som beskrivs. Det de har gemensamt är behovet av gruppen, anledningarna till 

varför skiljer sig åt. Talet om åldersaspekten och lärandet av gemenskap gör att tolkningen genom 

begreppet becoming kan antas ligga närmare respondenternas barnsyn. Citaten kan också tolkas genom 

begreppet en bra kompis. Att fungera socialt är högt värderat och en av de kompetenser som ofta framhävs 

i förskolors dokumentation, en önskvärd färdighet att äga (Liljestrand & Hammarberg 2017, s. 44 – 46).  

6.1.4 DEN LEKANDE 

En annan barnsyn som återkom var den om det fria, lekande barnet. I följande citat kontrasteras förskole-

barnet mot skolbarnet, som underförstått beskrivs som tyngt av måsten och regler. Miriam uttryckte sig 

så här när vi talade om undervisningsbegreppet: 

Alltså… jag ser undervisning som en lektion, skollektion. Det är kanske fel, för det är inte samma undervisning 

säkert, men jag tycker att det är för tidigt. Man ska låta barnen leka! Och liksom kanske ta lite matte och lite 

bokstäver emellan men kalla inte det för undervisning och… och ställa inte för höga krav. För det är den tiden 

som barnen har att leka. Så jag tycker inte om, personligt. Det tycker jag… nej. Så jag kan inte tänka mig att 

man ska ta allt lektid, eller allt, kanske inte allt men… mycket lektid bara för att undervisa. (Miriam 2018-04-

03) 

Begreppet undervisning är för Miriam starkt förknippat med skolan och hör inte hemma i förskolan. För-

skolebarnet behöver leka, slippa krav och måsten.  

Albin var mer positiv till undervisning men på förskolans villkor: 

Mmm… det är väl bra, tycker jag. Det är väl bra att förbereda, om det görs på ett bra… bra sätt liksom. På ett 

lekfullt sätt. Tycker jag. Så att det inte blir för mycket skola, liksom, för tidigt, så tycker jag att det är okej. 

(Albin 2018-04-10) 

Det är bra med undervisning men inte med skollik sådan, det ska vara lekfullt. 

Miriams och Albins tal kan tolkas genom termen barnet som oskyldigt. Barnet förstås då som alltigenom 

gott och i behov av skydd mot den tuffa omvärlden. Den fria leken, skapande och en skyddad miljö ger 
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det oskyldiga barnet goda betingelser (Dahlberg et al. 2002, s. 70 – 71). ”För det är den tiden som barnen 

har att leka.”, säger Miriam, och syftar på tiden innan skolstart. Att hon bestämt menar att undervisning 

inte bör inkräkta på lektid kan tolkas som en markering av en sådan ståndpunkt.  Detta återkommer senare 

i hennes tal, med en ännu tydligare kontrastering mot skolan: ”De har den tiden att leka, sedan försvinner 

den där tiden och sedan har man, i ettan och tvåan har man läxor, har man massa annat så har man inte så 

mycket tid att leka.”. Den kravlösa tiden i ett barns liv är kort, menar Miriam. Albins utsaga kan också 

förstås genom begreppet barnet som oskyldigt, ”ett bra sätt” är ”ett lekfullt sätt”, skolan är ingalunda något 

eftersträvansvärt utan något som inte passar förskolebarnet. Istället är det leken och det lekfulla som är 

dess rätta element. Med begreppet barnet som kunskaps- identitets- och kulturreproducent kan vi förstå 

den motsättning Albin och Miriam ser mellan den lekande i förskolekontext och ett skolbarn. Med en 

sådan utgångspunkt blir (skol)barnet ett oskrivet blad, en passiv mottagare av färdig kunskap och 

kulturella värderingar (Dahlberg et al. 2002, s. 69). Undervisning verkar förstås av respondenterna som 

något som förmedlas till ett passivt barn och därför ska det, om det ska göras, göras lekfullt enligt Albin 

och helst helt undvikas enligt Miriam. Kontrasten mellan det oskyldiga, fria, lekande barnet och det 

passiva, ofria, undervisade barnet blir förståelig genom de båda vedertagna konstruktionerna. Om 

undervisning istället förståtts som ett relationellt fenomen och den lekande kunnat förstås som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur hade sannolikt inte denna motsättning uttryckts i 

intervjuerna.  

6.2 Förväntningar på förskolan? 

Att omfatta en barnsyn innebär samtidigt att skapa sig en syn på vad barn behöver. Hur kan vi utifrån 

ovanstående konstruktioner av förskolebarnet förstå vårdnadshavarnas barnsyner i termer av förvänt-

ningar på förskolan? Vilka konsekvenser detta kan få för förskolan och för oss som verkar i förskolan 

diskuteras i kap. 7. 

Den konstruktion som jag tolkat ur Miriams citat i kap. 6.1.1 benämns den oföränderliga. Med en sådan 

syn på barn, som individer med fast identitet och inneboende färdigheter, är det troligt att förväntningarna 

på förskolan ligger mer i att barnet ska få förutsättningar att utveckla sin inneboende potential än att ut-

mana och öppna nya möjligheter. Utveckling kan då ses som något som sker helt naturligt oavsett om-

ständigheter (Dahlberg et al. 2002, s. 71). Förskolans roll blir att fungera som en trygg och rolig plats för 

detta skeende, inte helt olik idén bakom barnträdgårdarna. Det kan tolkas som att förväntningarna i lägre 

grad rör det specifika innehållet i förskoleverksamheten då det inte antas göra någon större skillnad för 

barnet i fråga. Pedagogerna har inte så mycket att säga på utvecklingssamtalen, menar Miriam, vilket kan 
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förstås som ett uttryck för detta. Hon är stolt över hur bra det går för barnen och viss om att de utvecklas 

som de ska ändå, det finns inga spår av bekymmer över de innehållsfattiga utvecklingssamtalen i Miriams 

ord.  

Med en syn på barn likt konstruktionen kallad den nyfikna, kunskapande kan tvärt om innehållet förmodas 

vara av stort intresse för vårdnadshavarna. Ser man sitt barn som nyfiket och redo att skapa kunskap i 

relation med andra så är man troligen också intresserad av hur förskolan förvaltar denna nyfikenhet. Det 

kan naturligtvis ske i olika hög grad och ta sig olika uttryck men dessa vårdnadshavare kan tolkas som 

pålästa, frågvisa individer med höga förväntningar på verksamheten. Mia berättar i positiva ordalag om 

ett experiment som genomförts på förskolan och hur hennes barn upplevt det. Ett sådant exempel kan 

förstås som karakteristiskt för vårdnadshavare med en liknande barn- och kunskapssyn. Naturvetenskap 

och matematik anses annars relativt ofta av vårdnadshavare som något underordnat i förskolan (se t. ex. 

Sheridan 2009, s. 108 samt kap. 7.1 nedan). När barns lärande ses som en relationell process, barnet som 

medskapare av kunskap, identitet och kultur, snarare än något förprogrammerat, blir aktiva, kunniga 

pedagoger och stimulerande pedagogiska miljöer också viktiga för barnets utveckling. Förväntningarna 

från vårdnadshavare kan antas omfatta såväl detta som det innehåll förskolan erbjuder.  

Konstruktionen den sociala kan tolkas vidare i termer av höga förväntningar på förskolan som sociali-

serande och i någon mån fostrande verksamhet. När respondenterna talar om att ”lära sig” gemenskap och 

att förbereda inför skolan kan det förstås som att inte passivt vara i en grupp utan att erövra kunskap om 

hur man är i en grupp. Liljestrand och Hammarberg beskriver hur en bra kompis framställs i förskolors 

dokumentation, läroplanstexter om bland annat normer och värden tillsammans med bilder av barn som 

samarbetar eller hjälper varandra (2017, s. 44). Förväntningar som sammanhänger med den sociala kan i 

denna tolkning till exempel vara konflikthantering, demokratisk och moralisk fostran och empati. Hur 

förväntningarna ska infrias på förskolan är svårt att utläsa; räcker det med att vara del av gemenskapen, 

socialiseras in av gruppen, eller krävs en aktiv pedagog? Pedagogen omtalas inte i något av citaten, däre-

mot nämns äldre barn som utmaning och behov av Wilhelmina. I enighet med tolkningen av den sociala 

genom begreppet becoming kan förväntningarna från vårdnadshavarna förstås som socialisation genom 

mognad, en naturlig process (Bjervås 2011, s. 36 – 37). Då blir förskolans roll, likt i ovanstående tolkning 

kring den oföränderliga, att helt enkelt vara en arena, en trygg plats där socialiseringsprocessen kan 

utspelas.  

Om vårdnadshavare omfattar en konstruktion lik den lekande finns troligen både förväntningar och önsk-

ningar om vad förskolan ska göra och vad den inte ska göra. Förskolan som en plats för den fria leken och 
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det fria skapandet samt som skyddad zon mot en korrupt omvärld är en, något tillspetsad, bild av de 

förväntningar som kan tolkas ur en sådan konstruktion (jfr Lenz Taguchi 2013, s. 61). Lenz Taguchi drar 

paralleller till att många förskolor stänger ute populärkultur (ibid.). Det är dock inget som kommer till 

uttryck i intervjuerna, det är bara skolan och det skollika som framstår som hotfullt. De förväntningar som 

ligger i linje med konstruktionen den lekande är naturligtvis att leken får ta stor plats men också att om-

sorgsfrågor är högt prioriterade. Vårdnadshavare med denna barnsyn kan också förstås som bärare av en 

kritisk hållning mot skollikt innehåll som aktiviteter inom matematik, litteracitet, naturvetenskap och även 

IKT inom förskolan. Dahlberg, Moss och Pence beskriver idén om hur barnet genom introspektion ska 

lära känna sin sanna natur, i fria uttrycksformer (2002, s. 70 – 71). Den idén stämmer väl överens med 

hur förväntningarna på förskolan kan förstås hos bärare av konstruktioner liknande den lekande. 

7. DISKUSSION 

Nedan sammanfattar jag vad studien gett för resultat, hur forskningsfrågorna besvarats, och diskuterar 

detta i relation till tidigare forskning och egna reflektioner. Jag sätter också in resultaten i ett förskolesam-

manhang; vilka konsekvenser har det för verksamheten? Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

Syftet med studien var att ge nya perspektiv på samarbetet förskola-hem genom att belysa vårdnads-

havares konstruktioner av förskolebarnet och hur dessa konstruktioner kan tänkas påverka deras förvänt-

ningar på förskolan. Frågorna som formulerades utifrån syftet var: 

1. Hur konstrueras förskolebarnet av vårdnadshavare? 

2. Vilka konsekvenser har vårdnadshavares konstruktioner av förskolebarnet för deras förvänt-

ningar på förskolan? 

7.1 Resultaten i ett större perspektiv: tidigare forskning 

De resultat som framkommit visar på en bredd av konstruktioner som kan förstås genom olika etablerade 

begrepp. Jag har valt att kalla de fyra konstruktioner som tolkats i intervjuerna för den oföränderliga, den 

nyfikna kunskapande, den sociala och den lekande. Hur dessa barnsyner relaterar till vilka förväntningar 

som finns på förskolorna är svårt att säga med bestämdhet men jag har ovan argumenterat för ett antal 

olika tolkningar. De barnsyner och förväntningar som framträder i intervjuerna korresponderar till stor 

del med andra undersökningar som involverat vårdnadshavare. I Einarsdóttirs studie visar resultatet att 

social gemenskap och lek anses vara det viktigaste i förskolan, läroplanens övriga mål talas det mindre 

om (2010, s. 235 – 238). Liknande resultat kom fram i Østrem et al., tre i topp för vårdnadshavarna var 

lek med andra barn (81%), omsorg och trygghet från vuxna (80%) samt lära sig att umgås med andra 
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(77%), procentsatserna motsvarar andel föräldrar som anser påståendet som mycket viktigt (2009, s. 54). 

Dessa resultat går igen i de konstruktioner som blev synliga i denna studie och benämns den lekande och 

den sociala. Den sistnämnda kan jämföras med den konstruktion Markström kallar det individuella och 

kollektiva förskolebarnet, som förväntas socialiseras i förskolan av pedagoger, andra barn och 

institutionen som sådan (2005, s. 151). I den av Markström beskrivna konstruktionen ingår dock fler 

aspekter än de som framkom under mina intervjuer, bland annat en bristdiskurs som förlägger problem i 

barnen (ibid.). Resultaten av Sheridans studie visade på en mindre men betydande andel (15,6%) föräldrar 

som är skeptiska mot att leken ska dominera i förskolan (2009, s. 108). Några sådana tendenser kunde jag 

inte finna i intervjuerna, leken nämndes av samtliga respondenter som viktig, självklar och, om något, 

hotad.  

Den konstruktion som benämns den oföränderliga, som i analysen förstås som ett essentiellt barn, påmin-

ner om den konstruktion Markström finner hos både pedagoger och föräldrar och kallar barn i ständig 

utveckling (2005, s. 143 - 150). Mycket av talet om detta barn handlar om mognad, ålderstypiskt beteende 

och ”faser”, normal utveckling ses som lagbunden även om förskolekontexten verkar anses spela en roll 

i hur fort utvecklingen sker (ibid., s. 147). Den oföränderliga omtalas som varande, växande oberoende 

av kontext. Parallellerna dem emellan finns i den i grunden utvecklingspsykologiska synen på utveckling.   

Den nyfikna, kunskapande har tolkats som en konstruktion av ett kompetent förskolebarn genom begrep-

pet barnet som medskapare av kunskap, identitet och kultur. Jag menade i inledningen att diskursen om 

det kompetenta barnet är den som åtminstone teoretiskt dominerar i dagens förskola (s. 1). Vårdnadsha-

vare med en sådan barnsyn skulle i så fall känna igen sig i förskolans praktik. I studierna om pedagogers 

konstruktioner av barn visar resultaten dock en tvetydig bild. Bjervås finner att det kompetenta barnet 

dominerar talet, även om andra diskurser också existerar (2011, s. 131, 155 – 156). Markström ser också 

en samexistens av motsägelsefulla barnsyner men jag förstår hennes resultat som att det essentiella barnet 

och talet om barn som ”not yets” har övertaget. Liljestrand och Hammarberg menar att det kompetenta, 

självständiga barnet visas upp i dokumentationen på förskolorna de studerat men att valet av att visa upp 

den diskursen görs av den vuxna, som tar makten att välja och därmed välja bort de barn som inte passar 

in i den (2017, s. 51 – 52). Det vanliga förskolebarnet som det framträder i Alasuutari och Markströms 

studie förväntas i synnerhet inneha social kompetens, och agera köns- och ålderstypiskt (2011, s. 530 – 

532). Den nyfikna, kunskapande är kanske snarare en konstruktion som ligger nära hur pedagoger, enligt 

förskolans läroplan, borde se på barn än något annat.  
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7.2 Resultaten i ett större perspektiv: konsekvenser för förskola 

och pedagoger 

Vad betyder då resultaten av undersökningen för förskolan och för mig som pedagog? Som nämnts tidi-

gare har vikten av gott samarbete mellan hem och förskola förtydligats under senare år (Sandberg & 

Vuorinen 2007, s. 8). Vårdnadshavares inflytande har också ökat i rollen som kunder i valet av förskola. 

Många kommuner har resultaten från brukarundersökningar som enda jämförelseverktyg mellan förskolor 

på sina hemsidor, vilket innebär att ”kundnöjdhet” blir en mycket viktig ekonomisk faktor. Samtidigt har 

vi läroplan, skollag och lokala styrdokument som reglerar hur förskoleverksamhet ska bedrivas. Att alltid 

gå vårdnadshavare tillmötes är därför inte ett alternativ. Med tanke på hur olika förväntningar det finns på 

vad förskolan ska erbjuda bara i denna lilla studie vore det dessutom praktiskt omöjligt.  

Det resultaten kan säga oss är snarare att de olika förväntningar, krav och önskemål som vi möter i för-

skolan faktiskt har en grund. De kommer ur en viss förförståelse, en barnsyn, och i och med det en över-

tygelse om att det är det bästa för barnen. Om en vårdnadshavare till exempel ifrågasätter att förskolan 

ska bedriva undervisning kan det ha sin grund i att hen ser på förskolebarn som lekande. Det är mer än ett 

tyckande, och bör inte bemötas som ett sådant. Sandberg och Vuorinen diskuterar kommunikation och 

social kompetens för pedagoger och menar att ”Det är därför viktigt att vara medveten om att världen ter 

sig olika för olika människor och att man utvecklar en insikt om att det inte finns ett rätt sätt att se på 

världen utan flera.” (2007, s. 108). Den mångfald av konstruktioner av förskolebarnet som finns bland de 

vårdnadshavare vi möter i förskolan kräver lyhördhet och förståelse från oss som verkar i förskolan.  

7.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt resonerar jag kring de metoder jag använt mig av och vad som hade kunnat göras 

annorlunda. 

Valet att göra enskilda intervjuer gjordes utifrån en övertygelse om att det skulle ge det bästa underlaget 

för att besvara mina forskningsfrågor. Allteftersom arbetet fortskred, dessa frågor förändrades något och 

min teoretiska utgångspunkt blev klarare har jag också ändrat åsikt i frågan om detta. Om jag skulle göra 

om uppsatsen hade jag valt att göra gruppintervjuer för att låta deltagarna sinsemellan väcka tankar, ut-

veckla sina resonemang och tydliggöra ståndpunkter. Som intervjuare finns jag själv alltid med och på-

verkar de svar jag får genom de frågor jag ställer och hur jag reagerar med instämmanden, följdfrågor etc., 

men denna påverkan hade också troligen blivit mindre vid gruppintervjuer.  
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I och med förskjutningen av fokus från förskolan till förskolebarnet hade jag också valt att formulera 

delvis andra frågor i den intervjuguide jag använde mig av. Dock var min utgångspunkt från början att ha 

en låg grad av standardisering i intervjuerna, vilket gjorde att jag under intervjutillfällena till stor del 

ställde frågor utifrån vart samtalen ledde och inte kände mig begränsad av intervjuguiden. Även urvalet 

av respondenter skulle jag ha gjort annorlunda om jag varit klar över de slutgiltiga frågeställningarna 

innan intervjuerna. Vilken driftsform förskolan har är mindre viktigt när fokus ligger på barnsyn. Istället 

hade jag fokuserat på respondenterna själva och sökt en bredd i till exempel ålder, utbildningsnivå, kul-

turell bakgrund. 

Analysförfarandet har varit intressant. Eventuellt hade det varit värdefullt att använda sig av en specifik 

analysmetod, exempelvis någon form av diskursanalys. Utifrån de frågor jag ställt anser jag dock att till-

vägagångssättet jag valde fungerade tillfredsställande.  

8. VIDARE FORSKNING 

Under arbetet med en uppsats behöver man ständigt tänka på att begränsa sig, tiden och resurserna räcker 

inte till för alla idéer. Det finns därför många uppslag till vidare undersökningar. De forskningsområden 

som kanske skulle vara mest intressanta är dels att fortsätta fördjupa sig i den mångfald av konstruktioner 

av förskolebarnet som finns hos vårdnadshavare genom att göra nya intervjuer i fokusgrupper. Då skulle 

det också finnas möjlighet att bredda urvalet av respondenter, vilket jag resonerar om i metoddiskussionen 

ovan. En annan idé är att i förskoleverksamheter undersöka mer konkret hur olika barnsyn påverkar sam-

arbetet mellan hem och förskola. Genom intervjuer och/eller observationer skulle då kommunikation och 

samarbete kunna analyseras med barnsyn som utgångspunkt. Ett tredje undersökningsområde, besläktat 

med det förra, är att studera konflikter mellan vårdnadshavare och pedagoger med samma utgångspunkt.  
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BILAGA 1, INFORMATIONSBREV 

 

 

Stockholm 2018-04-10 

 

Information om vårdnadshavares syn på ”förskolebarnet” och dess behov 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista 

termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om hur vårdnadshavare ser på barn i förskolan och deras behov.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja intervjua dig. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och kommer att spelas in (endast ljud). 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Erika Wallbom 

Telefonnummer: 

E-post: 

Handledare: 

Thomas Backlund 

E-post:  



 

 

BILAGA 2, INTERVJUGUIDE 
 

Vad heter du? 

Hur många barn har du som går/har gått i förskola? 

Hur många förskolor har det/de gått i? 

Vilken förskola går ditt/dina barn i? Drift? 

 Hur ser samverkan/samarbete ut mellan förskola och föräldrar? 

Hur valde du/ni förskola? 

 Vad var viktigt (nära/pedagogik/barngrupp…) 

Hur ser du på det idag, är det fortfarande viktigt eller är det andra saker du skulle 

undersöka? 

Vad visste du om förskola i allmänhet innan ditt första barn började? 

 

Beskriv ett typiskt samtal vid hämtning! 

Vilka frågor brukar du ställa? 

Beskriv i stora drag hur ett utvecklingssamtal låter: vad tar pedagogerna upp? Vad undrar du/ni? 

  - 

Vad önskar du att ditt barn ska få uppleva på förskolan? 

Hur anser du att dessa behov blir tillgodosedda? 

Är det något du helt vill ta bort eller ha mindre av? 

 

Känner du till förskolans läroplan?  

Har du läst den? 

Vet du att det kommer en ny under 2018? 

Vad tänker du om begreppet undervisning i förskolan? 


