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Abstract 

Purpose: The purpose with this study is to investigate how preschool teachers understand the 

concept the competent child and in what ways this understanding affects their role in 

children’s learning.  

Question at issue: What perspective on children do the contributing educationalists have? 

How do they define a competent child? Do such children exist and if so, are they always 

competent in all situations? What is the educationalists perspective on learning and 

knowledge? What is the preschool teacher’s view of their role as educationalists?  What do 

they consider as their most important tasks? 

Method: To execute this study I have made a qualitative research based on interviews with 

eight teachers from four different preschools.   

Main theories: I have built the theoretical part of this study based on four different 

perspectives on the concept the competent child according to the philosophies of Dion 

Summer, Jesper Juul and Reggio Emalia. I also describe different theories about learning, 

knowledge and educationalists as well as the preschools role in the development of child 

according to different well-known scientists and researchers.  

Summarized conclusion: The study shows that the interviewed preschool teachers chose to 

interpret the concept the competent child in three ways. The individual choice affects their 

expectations of the child and as such the way that they treat it. This shows that it´s important 

for all preschool teachers to constantly reflect on how they see and treat the children since this 

shapes them as they grow. 

Keywords: Perspective of children, the competent child, learning, knowledge, preschool, 

educationalists. 

Nyckelord: Barnsyn, det kompetenta barnet, lärande, kunskap, förskola och förskollärare.  
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Inledning 

Genom historien har uppfattningen av vad barn och barndom är förändrats. Man kan tala om 

ett paradigmskifte där man gått från att se barn som tomma kärl som vi som vuxna/pedagoger 

behöver fylla med kunskap till att tala om det kompetenta barnet (Sommer, 2005a:29; 

2005b:15; Jonstoij & Tolgraven, 2001:24). 

     Det kompetenta barnet är ett uttryck som är nära besläktat med Reggio Emilia – 

pedagogikens det rika barnet. Med det rika barnet menar man i Reggio Emilia ett barn som 

vill lära, veta och växa, ett barn som har hundra språk och som kan skapa sin egen kunskap 

(Jonstoij, 2000:24). Men barnet behöver för det en medkonstruktör, en vuxen som inte agerar 

kunskapsförmedlare eller beskyddare utan som ska fungera som en medforskare. (Dahlberg & 

Åsén, 2005:204; Åberg & Lenz Tagguchi, 2005:58; Gedin & Sjöblom, 1995;104-105) Tankar 

som återfinns i läroplanen för förskolan: 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter (Lpfö98:6). 

I senare forskning har man kommit fram till hur viktig förskolan är för barns lärande och 

framförallt det fortsatta, livslånga lärandet (Johansson, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009:37). Det här är resultat som borde leda till att alla pedagoger stannade upp och 

reflekterade över sin egen roll i mötet med de nyfikna, utforskande barnet. Hur ser jag som 

pedagog på min uppgift som en medforskande vuxen och vilken roll spelar det för barns 

lärande? Tar jag vara på de tillfällen som skapas av barnen för lärande och kunskapande i den 

dagliga verksamheten? Hur gör jag i så fall för att lyfta och synliggöra detta lärande?  

     Även användandet av ett begrepp som det kompetenta barnet kräver reflektion, vad lägger 

man egentligen i begreppet? Vad menar man när man benämner barn som kompetenta? Talar 

man om samma sak på olika förskolor eller ens inom den egna verksamheten? Och vilken 

barnsyn förmedlar läroplanen (Lpfö98)? Framstår barn som kompetenta även här? 

     Alla är dock inte enbart positivt inställda till att se barn som kompetenta, det riktas även 

kritik från olika håll mot att se barn som allt för kompetenta. Man menar att man lägger över 

för mycket ansvar på barnen och skapar stress och prestationsångest hos små barn och i 

förlängningen ”stökiga barn” (Brun Hansen, 2006:16–17; Hougaard, 2004:41–44). Frågan är 

om man verkligen talar om samma sak i de olika lägren? 
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Bakgrund 

Synen på barn och förskolan ur ett historiskt perspektiv 

I bakgrunden har jag valt att redogöra dels för synen på barn och barndom ur ett historiskt 

perspektiv och dels hur den svenska förskolans framväxt sett ut från 1800-talet och framåt, 

om än i en kort version. Detta utifrån en teori om att dagens förskola och dagens syn på barn 

som kompetenta är ett resultat av alla de tankar och idéer som genomsyrat förskolan och 

barndomsforskningen genom historien. Jag har också valt att göra en kort presentation av 

Reggio Emiliapedagogikens ursprung och dess definition av det rika barnet. 

 

Barndom i en västerländsk kontext 

Före 1700-talet existerade inte begreppet barndom, barn sågs istället som små vuxna 

(Granberg, 1998:166). Under perioder i historien ansågs riktigt små barn inte ens ha känslor 

eller förstånd. De troddes inte heller uppleva smärta på samma vis som en vuxen och då de 

föddes onda behövde ondskan drivas ut med hjälp av prygel (Granberg, 2000:44–45). 

Barndomsbegreppet sägs ha fötts genom den franska filosofen och reformpedagogen Jean 

Jacques Rousseau (1712-1778) (Granberg, 1998:165). Rousseau hade inspirerats av John 

Locke (1632-1704) som myntade begreppet tabula rasa, med det menade han att barn föds 

som oskrivna blad som fylls på genom erfarenheter. Rousseau tog dock begreppet ett steg 

längre och menade att barn föddes oskuldsfulla och goda. Han ansåg att barndomen var något 

mycket speciellt och en viktig period av människans liv. Det är då man står naturen nära och 

är ofördärvad av mänsklig påverkan (Holmdahl, 2000:22–24; Hartman, 2005:183). I hans 

verk Émile, eller om uppfostran som gavs ut 1762 skildras det fria, självständiga och 

förnuftiga barnet (Forssell, 2005:95). 

     Den stora massan barn fick dock aldrig uppleva den romantiska föreställningen av barnet. 

Seglivade traditionella bilder av barn som onda av sin natur och befläckade av arvssynd levde 

länge kvar (Heywood, 2005:47). Dessutom var de flesta barn sysselsatta av arbete för att bidra 

till familjens försörjning. Innan industrialiseringen på 1800-talet var de flesta barnen bosatta 

på landsbygden där man fick hjälpa till med sådana sysslor som man kunde klara av beroende 

av ålder. När så urbaniseringen tog fart på 1800-talet blev det allt vanligare att barnen tog 

jobb i någon av stadens fabriker (Heywood, 2005:183–189, 264).  
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Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en avgörande period för framväxten av den 

nya barndomen. Utifrån inlärnings- och psykodynamiska perspektiv forskade bl.a. Pavlov, 

Skinner, Freud, Piaget och Vygotskij för att få en bättre bild av barnet, dess utveckling och 

förmågor (Hwang & Nilsson, 2003: kapitel 2).  

     Dion Sommer talar om en svängning inom den barnpsykologiska synen på barn under 

1970-talet, detta på grund av resultaten av ny, internationell, empirisk forskning (Sommer, 

2007:15; 2005:29). Resultaten ledde dock inte till en gemensam syn på barn och barns 

inneboende förmågor utan istället utvecklades flera olika forskningsdomäner avskilda från 

varandra (Locus, 2005:57). Innan 1970-talet var den rådande synen på barn enligt Sommer, 

barnet som novis det vill säga nybörjare. Barnet föddes enligt detta perspektiv utan kunskaper, 

som en inkompetent person som måste tillägna sig de kunskaper det behöver för att nå målet, 

att bli en kunnig vuxen. Tillägnandet skulle ske genom erfarenheter och lärande. Efter 1970-

talet har barnsynen gått från att se på barn som en novis till att istället tala om det kompetenta 

barnet (Sommer, 2005:36,42) detta kanske främst sedan forskning visat på att foster redan i 

livmodern börjar upptäcka världen (Jonstoij, 2000:19). Under 1980-talet började man se även 

de yngsta barnen som kompetenta och synen på dessa barn som behövande och oförmögna 

byttes mot att man istället såg alla deras inneboende förmågor (Michélsen, 2005:18).  

 

Förskolans framväxt 

Förskolan är den del av det svenska utbildningssystemet som sist fick fasta former. Omsorg 

om de yngre barnen sågs länge som en privat angelägenhet vilket ledde till att varken staten 

eller kyrka engagerade sig i hur denna typ av omsorg såg ut. Det dröjde ända till 1900-talets 

mitt innan vissa kommuner satsade på omsorg för barn som inte ännu börjat skolan och inte 

förrän på 1960-talet blev det en statlig angelägenhet (Hartman, 2005:55).  

     Den svenska förskolan har sitt ursprung i barnkrubborna som uppkom i samband med 

industrialiseringen under 1800-talet. Dessa första institutioner för barnpassning inrättades som 

en typ av välgörenhet och byggde helt på bidrag och ideellt arbete. Verksamhet hade inga 

pedagogiska mål men barnen fick tillsyn, skydd och tre mål mat om dagen (Holmdahl, 

2000:155; Granberg, 1998:170–172).  



7 

 

     Via Kindergarten, en småbarnsverksamhet med pedagogiska ambitioner inspirerad av den 

tyske grundaren, filosofen och pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) (Hartman, 2005:56–

58) och Alva Myrdals (1902-1996) Storbarnskammare, som erbjöd pedagogisk verksamhet 

för barn från alla samhällsklasser (Granberg, 1998:173) ledde utvecklingen fram till 

barnstugeutredningen (Hartman, 2005:63). 

     Genom barnstugeutredningen som pågick mellan 1968 och 1972 började småbarnsårens 

pedagogik för första gången att betraktas som en viktig del av det allmänna 

utbildningssystemet. Utredningen ledde till tre övergripande målformuleringar som skulle 

fungera som en slags värdegrund för förskolan, som det nu kallades (Hartman, 2005:63).       

Målet var: 

 att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser att utveckla sina känslo- och 

tankemässiga tillgångar på ett rikt och mångsidigt sätt, 

 att på så sätt ge förutsättningar för barnen att utvecklas till öppna och hänsynsfulla människor med 

förmåga till inlevelse och samverkan med andra, och som också är i stånd till att komma fram till egna 

omdömen och problemlösningar, samt 

 att hos barnen lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som 

andras livsvillkor      

                                                                                                                           (Hartman, 2005:63) 

Metoden för att uppnå dessa mål vad dialogpedagogiken där den teoretiska basen hämtades ur 

tre olika forskningstraditioner: dynamisk psykologi med Erik H. Erikson (1902-1994), 

socialpsykologi med George H. Mead (1863-1931) och kognitionspsyklogi men Jean Piaget 

(1896-1980) (Hartman, 2005:63). Detta ledde till att det gavs helt nya förutsättningar för 

pedagogiskt arbete i förskolan, nu skulle barnet sättas i centrum och dess utveckling skulle 

ske genom att det bemöttes med respekt och lyhördhet. Barnet var nu en fullvärdig 

medmänniska och dialogen var det viktigaste redskapet i det pedagogiska arbetet. Man skulle 

nu tala med barnet inte till det (Hartman, 2005:62). 

     I slutet av 1980-talet togs ett politiskt beslut att låta kommunerna överta ansvaret för 

skolpolitikens genomförande. Staten skulle fortfarande ha ansvaret för övergripande 

målfrågor men utförandet i praktiken skulle kommunerna ansvara för. Efter att kommunerna 

tagit över det ansvaret behövdes det nya styrdokument och förskolan fick så år 1998 sin 

första, egna läroplan, Lpfö98 (Hartman, 2005:67–68). 
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Reggio Emilia  

Reggio Emiliapedagogiken härstammar från byn Cella i norra Italien där en grupp föräldrar 

efter andra världskriget var fast beslutna att bygga en förskola åt sina barn. Pedagogen Loris 

Malaguzzi som hade hört talats om och fascinerats av föräldrarnas målmedvetenhet begav sig 

till Cella för att betrakta deras arbete. Väl där blev han övertalad av byborna att stanna kvar 

och driva förskolan och räknas sen dess som grundare av Reggio Emiliapedagogiken 

(Dahlberg & Åsén, 2005:192–193). Carlina Rinaldi, samordnare av den pedagogiska 

verksamheten i Reggio Emilia menar dock att det inte finns något som heter Reggio 

Emiliapedagogik utan att det snarare handlar om ett förhållningssätt (I arbetet benämnt som 

Reggio Emiliafilosofin) Hon åsyftar att man i Reggio Emilia inte har ett statiskt arbetssätt 

utan att det stället handlar det om hur man förhåller sig till barn och deras lärande samt den 

egna rollen som medforskare i en föränderlig värld (Gedin & Sjöblom, 1995:103). Som jag 

nämnde i inledningen så talar man i Reggio Emilia om ”det rika barnet”, ett begrepp som 

myntades av Loris Malaguzzi. Med det menas ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett 

barn som kan skapa sin egen kunskap. Det är ett barn med inneboende kraft, ett barn med 

hundra språk (Dahlberg & Åsén, 2005:197). 

 

Syftebeskrivning 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur förskollärare förstår begreppet det kompetenta 

barnet samt hur denna förståelse påverkar deras roll i barns kunskapande. 

 

Frågeställning 

 Vad är ett kompetent barn enligt de deltagande pedagogerna? Finns de och är de i så 

fall kompetenta i alla situationer? 

 Vad är pedagogernas syn på lärande och kunskap? 

 Hur ser de på sin egen roll som pedagog? Vad är deras respektive förskolans viktigaste 

uppgifter? 
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Teori 

I detta avsnitt av studien kommer jag att utveckla den teoretiska bakgrund som jag påbörjade i 

bakgrundskapitlet. Detta genom att använda mig av litteratur som behandlar teorier med 

betydelse för analysen av mina intervjuresultat och i förlängningen för att besvara mina 

frågeställningar samt för uppfyllelsen av mitt syfte. 

 

Förskolan idag 

Dagens förskola och dess läroplan har sina traditioner hämtade från ett flertal olika 

pedagogiska tankegångar och psykologiska teorier. Som jag nämnde i bakgrunden så ses 

Fröbel som grundaren av den svenska förskolan och många av hans idéer är fortfarande lika 

aktuella idag som de var för nära 170 år sedan. Hans pedagogik hade två grundprinciper, 

självverksamhet och lek. Det var genom leken barnen skulle finna utryck för sina förmågor 

och känslor och leken var enligt Fröbel vägen till allt lärande. Pedagogens roll ansåg han var 

att vara en aktiv förebild. Idag talar man kanske främst om Reggio Emiliapedagogikens 

inflytande på förskolans verksamhet och läroplanen för den samma (Jonstoij & Tolgraven, 

2001:25). En pedagogik där man ser barnet som en aktiv forskare på jakt efter kunskap 

tillsammans med andra barn och medforskande vuxna (Dahlberg & Åsén, 2005:198–203).   

     Efter att förskolan fick en egen läroplan beskrivs den som första steget i den samhälliga 

utbildningen, daghemsbegreppet ersattes av begreppet förskola och det sattes upp mål att 

sträva mot även för de yngsta barnen (Michélsen, 2005:19). Enligt Lpfö98 ska förskolan vara 

ett komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för varje enskilt barn att 

utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö98:4). 

Förskolans främsta mål är med andra ord att främja barns lärande och att stödja dem i 

processen att skapa förståelse för omvärlden. I förskolan har barnen rätt att utveckla 

kunskaper inom de fyra kunskapsområdena fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet som 

är till nytta för dem både i nuet och i framtiden. Hur detta ska gå till säger dock inte 

läroplanen någonting om utan anger bara vad man ska sträva mot. Metoderna för att nå 
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kunskapen är det upptill pedagogerna själva att utforma vilket ställer höga krav på 

pedagogernas kompetens (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:21). Undersökningar har 

visat att pedagogernas kompetens och förhållningssätt är avgörande för en verksamhet med 

hög kvalitet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:44) 

 

Pedagogens roll 

Enligt Tove Jonstoij i boken Barn med rätt att lära har förskolans läroplan en grundsyn på 

barn, lärande och kunskap som är uppbyggd på en åsikt om att varje barn ska bemötas av 

pedagoger som ser deras möjligheter och som engagerar sig i det mellanmänskliga samspelet 

(Jonstoij, 2000:13). Elin Michélsen, psykolog och författare påpekar även att nyare forskning 

visar att pedagogens känslomässiga närvaro och lyhördhet för barnens behov spelar en 

avgörande roll för barns lärande (Michélsen, 2005:20). Det är enligt Ann Granberg, 

förskollärare och författare pedagogens uppgift att se, förstå och uppfatta barnens föresatser 

och möta varje barn på den övre gränsen av deras förmåga för att på så sätt stödja dem i deras 

utveckling (Granberg, 2000:46).  

      Enligt läroplanens riktlinjer så ska förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Som pedagog på en förskola är man 

en del av ett arbetslag som tillsammans strävar efter att försöka förse barnen med ett antal 

grundläggande värden. Det handlar om normer, ansvar, empatisk utveckling, förståelse för 

olikheter, att respektera personer och ting i sin närmiljö etc. Men det handlar också om att 

barnen har rätt att få utveckla sin nyfikenhet och lust att lära. Utöver det ska förskolan vara ett 

komplement till hemmet vilket också ställer höga krav på pedagogen som omvårdande och i 

kontakten med föräldrarna (Lpfö98:7-11). Den övergripande riktlinjen är att alla som arbetar i 

förskolan skall: 

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö98:10) 

I Reggio Emilia talar man om pedagogen som medforskande och att den stora utmaningen är 

att ta tillvara barns nyfikenhet och upptäckarlust. För att lyfta barnen i deras nyfikna jakt efter 

kunskap måste pedagogen vara aktiv. Att lyssna till barnens hypoteser, teorier och frågor och 

kommunicera med barnen och omvärlden är viktiga delar i pedagogens arbete. För att 

synliggöra barnens lärande och kunskapande, inte bara för pedagogerna utan även för barnen 
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själva och deras föräldrar arbetar pedagogerna också flitigt med pedagogisk dokumentation 

(Dahlberg & Åsén, 2005:202–207). Dokumentationen som bygger på observationer fungerar 

även som utgångspunkt för fortsatt forskande och kunskapande och används flitigt i den 

svenska förskolan (Lenz Taguchi, 1997:7).  

 

Barnsyn 

Varje tid, varje tankesystem och varje person har sin teori om vad ett barn är och även om vi 

inte satt ord på vad just vår egen barnsyn är så påverkar den vårt handlande i mötet med barn. 

Om vi föreställer oss barn som rika och kunniga så bemöter vi dem annorlunda än om vi ser 

dem som sårbara och i behov av ständig stöttning (Jonstoij & Tolgraven, 2001:24). 

     

Det kompetenta barnet eller kompetensbarnet? 

Jonstoij betonar att man under senare år i skolan och förskolan alltmer har börjat tala om ”det 

kompetenta barnet” ett uttryck som är nära besläktat med Reggio Emilias uttryck ”det rika 

barnet”. Det vill säga ett barn som är aktivt, kompetent och som ivrigt engagerar sig i världen, 

ett barn som kan och vet i motsats till den tidigare bilden av barn som fattiga och behövande. 

Begreppet har fötts ur all den nya kunskap man fått om barn och deras lärande genom den 

omfattande psykologiska och pedagogiska forskning och speciellt spädbarnsforskningen, som 

pågått de senaste åren (Jonstoij, 2000:18–24). Dion Sommer, professor i utvecklingspsykologi 

menar enligt Jonstoij att man tidigare sett barns utveckling ur tre antaganden som ansågs vara 

självklara. De var: Utveckling kan delas upp i stadier, Den beskrivna utvecklingen är 

universell, Utveckling kan delas upp i stadier (Jonstoij, 2000:18). 

     Nutida kritik av de trappstegsbundna utvecklingsteorierna säger att allt mänskligt lärande 

har ett livslångt perspektiv och att det aldrig är för sent att skaffa sig ny kunskap. Förr såg 

man etablerade teorier som något som gällde globalt och i alla tider, nu menar Sommer och 

många med honom att den tiden är förbi. ”Alla teorier (alltså även psykologiska) måste göras 

sannolika genom tvärkulturell och historisk forskning, om man ska kunna hävda deras 

universalitet” (Jonstoij, 2000:18). Forskarna menar att vad som varit sant i en viss tid, på en 

viss plats inte är en självklar sanning i till exempel 2000-talets Sverige. Ett nyckelbegrepp 

inom barnforskningen har därav blivit kontext det vill säga man måste studera barnen i ett 
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visst sammanhang för att finna svar på en viss fråga. Att studera människor kliniskt som man 

gjorde i den tidiga forskningen kan inte hjälpa oss att förstå hur personen skulle fungera 

utanför den miljön (Jonstoij, 2000:18–19). Johansson och Pramling Samuelsson menar dock 

att utvecklingspsykologin inte helt har spelat ut sin roll utan bara fått en underordnad roll 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:14). Något även Sven Persson, docent i pedagogik 

framhåller och pekar på att pedagoger fortfarande relaterar till ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv när de ser på barn (Persson, 2008:101). 

     Även inom Reggio Emilia-pedagogiken talar man om en global förändring i synen på barn 

vilket kan symboliseras av följande uttalande gjort av Loris Malaguzzi, Reggio Emilias 

grundare och förskolechef; De definitiva sanningarnas tid är slut den värld som omger våra 

barn är komplex (Gedin & Sjöblom, 1995:103). 

     Jonstoij lyfter fram att förskolans läroplan har hämtat mycket inspiration ur Reggio 

Emilias tankar om barnet som de alltså menar är ett rikt barn. Det är ett kompetent barn som 

kommer till förskolan och inte ett tomt ark. Det är ett barn som har förmågan att uttrycka sig 

på många olika sätt och det är det barnet vi vuxna måste se men vi saknar helt enkelt 

förmågan att förstå och tolka dess uttryck (Jonstoij, 2000:22). Jonstoij påpekar vidare att 

användandet av ett begrepp som det rika, eller det kompetenta barnet i förskolan ger 

betydelsefulla konsekvenser för hur man utformar sin verksamhet. Vad hon menar är att man 

inte kan använda sig av dessa begrepp utan att det förändrar ens sätt att se och bemöta barn på 

(Jonstoij, 2000:26). 

     Det råder dock delade meningar om vad ett kompetent barn är. Inom psykologin talar man 

om kompetensbarnsperspektivet, vilket innebär att man ser barns ”enastående potentialer för 

lärande och utveckling” (Sommer i Locus, 2007:69). Man anser här att alla, barn som vuxna 

är noviser inom vissa områden då ingen kan vara kompetent och kunnig inom alla regioner 

och att lärande är något som sker genom hela livet. Dion Sommer menar att man genom att 

använda uttrycket ”det kompetenta barnet” riskerar att lägga över förmågor på barnet som det 

ännu inte behärskar. Att det föder en tro att barn i absolut bemärkelse har medfödda förmågor 

som gör att det själv kan interagera med sin omgivning och fatta egna beslut. Detta menar 

Sommer ger vuxenvärlden en oklar roll, om barnet är så kompetent vilken roll spelar då den 

vuxne i barnets fostran och lärande (Sommer, 2005b:20)? 
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     Inom kompetensbarnsperspektiv ser man vikten av att ha en vuxen förebild som hjälper 

barnet framåt. Något som ställer höga krav på de vuxna som finns runt barnet då det är de som 

ska hjälpa barnet att utveckla sina potentialer på bästa sätt (Sommer i Locus, 2007:69–70).  

Sommer har sammanställt fyra centrala punkter gällande psykologins kompetensbegrepp: 

 Kompetens handlar inte om den autonoma, starka, självständiga individ som är kompetent i absolut 

mening. Däremot lär sig och utvecklas barn, därför att de backas upp, stöds och vägleds av människor 

som ägnar dem omsorg. 

 Barns ”självbestämmande” och ”ansvar för det egna lärandet” kan inte legitimeras med 

utvecklingspsykologins föreställning om kompetensbarnet. Barnet kan heller inte avkrävas ”ansvar för det 

egna lärandet”, vilket är underförstått i självförvaltningspedagogiken. 

 Kompetensbarnet har i utvecklingsmässig bemärkelse inte någon jämbördig eller kamratlig relation till 

vuxna. Förhållandet mellan barn och vuxna är asymmetriskt, det vill säga ojämnt i den bemärkelsen att 

vuxna bör vara auktoritativa – inte auktoritära eller eftergivna – i förhållande till barn. 

 Vuxna delegerar successivt (”i små bitar”) självbestämmande och auktoritet till barn när deras kompetens 

med tiden är utvecklad för det. 

                                                                                                                    (Sommer i Locus, 2007:69–70) 

      

Sommer vill förtydliga att det paradigm som berör det kompetenta barnet främst handlar om 

att kommunikationen mellan vuxna och barn har förändrats och alltså inte att vuxnas roll har 

försvagats. Något som missförståtts av många. Tvärtom är enligt Sommer det optimalt för det 

aktiva och kompetenta barnet ”att bli påverkat av aktiva, empatiska, kompetenta vuxna som 

tar på sig ansvaret för att ta hand om, fostra och lära barnet något”. Vuxna personer menar 

han spelar en viktig roll både direkt och indirekt som omsorgsgivare, fostrare och som 

ledsagare in i den omgivande kulturen. Viktigt är också att förhållandet mellan barn och 

vuxna alltid måste vara asymmetriskt (subjekt – objekt) då barnets relativt lilla 

kompetenskapital gör att det aldrig kan ses som jämbördig med den vuxne (Sommer, 

2005b:83). 

     Ett annat begrepp, myntat av Sommer är det resilenta kompetensbarnet. Med det menar 

han att barnet har en inneboende förmåga till elasticitet, spänst, tålighet och anpassning. Detta 

i motsats till den gamla synen på det bräckliga ”novisbarnet” som var beroende av 

vuxenvärlden, ömtåligt och sårbart (Sommer, 2005a:38; Michélsen, 2005:23–24; Jonstoij, 

2000:24; Löfdahl, 2004:28–29). Novisbarnet hör samman med synen på barnet som en tabula 

rasa, det var de vuxnas uppgift att fylla det tomma arket, det var de som skapade barnet. I och 

med det samtidigt rådande stadietänkandet hade man dessutom en föreställning om att barnet 
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var extra sårbart under utvecklingen. Detta då det gällde att det kunde tillgodogöra sig de 

kunskaper som varje skede bjöd innan det var försent, innan det inlärningsstadiet var över. Nu 

är givetvis inte det kompetenta barnet osårbart och inte heller är det en liten vuxen utan ett 

barn som föds med förmågor och lust att lära och utvecklas i samspel med de vuxna (Jonstoij, 

2000:24).  

     Jesper Juul, dansk familjeterapeut har blivit välkänd och omdebatterad genom sin syn på 

barn och representerar här ytterligare ett perspektiv på begreppet det kompetenta barnet. Hans 

åsikt är att vi begått ett fundamentalt misstag då man utgått från barn som icke fullvärdiga 

människor från födseln. Med utgångspunkt i synen på barnet som ett tomt kärl menar han att:  

Vi har betraktat barn som ett slags asociala halvmänniskor som först och främst skulle utsättas för en 

massiv påverkan och manipulation från oss vuxna och som för det andra skulle uppnå en viss ålder innan 

det kunde anses vara jämlika, riktiga människor (Juul, 1995:11) 

Juuls åsikt är istället att barn från födseln är sociala och mänskliga och behöver för att 

vidareutveckla dessa kvaliteter få umgås med vuxna som kan lyfta dessa (Juul, 1995:11).  

     Enligt Margrethe Brun Hansen, dansk förskollärare och psykolog använder Juul begreppet 

”det kompetenta barnet” för att uppmärksamma två kompetenser. Den ena är att barns 

reaktioner i samspelet med vuxna alltid är kompetenta och meningsfulla och den andra 

kompetensen är barns förmåga att ta personligt ansvar – men under förutsättning att de får 

stöttning av de vuxna i dess närhet (Brun Hansen, 2006:15). Att barn ska ta personligt ansvar 

kan låta som en allt för svår uppgift men Juul delar upp ansvarsbegreppet i förutom det 

personliga ansvaret även i något han kallar det sociala ansvaret. Det sociala ansvaret står som 

symbol för det ansvar vi har för våra medmänniskor, samhället och världen. Det personliga 

ansvaret är det ansvar vi har för vårt eget liv vilket inbegriper hur vi tar hand om vår fysiska, 

psykiska och andliga hälsa samt vår utveckling. Juul menar inte att barn är kompetenta att 

fatta egna beslut om allt som rör deras person men att de med stöd av en vuxen måste ges rätt 

att ta egna beslut om vissa saker. Det kan vara till exempel om det är varmt eller kallt eller om 

något smakar eller luktar illa (Juul, 1995:127,138–139). 

     Juul eftersträvar ett jämlikt förhållande mellan vuxna och barn (subjekt-subjekt) men för 

den skull ska vuxna inte släppa allt ansvar, vissa normer, gränser och ramar måste finnas. 

Dessa regler ska dock inte bygga på gamla, auktoritära synsätt utan på respekt menar han 

(Juul, 2006:20–25).  
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Har den nya barnsynen gett nya perspektiv på barndom? 

Ja, tittar man på forskningsresultat som främst bygger på en mångfasetterad internationell 

barn- och utvecklingspsykologisk forskning så är svaret jakande (Sommer 2005b:43).  Den 

nya synen på barn står dock inte utan kritiker. 

     Vad dessa kritiker främst vänder sig mot är att man genom att använda sig av ett begrepp 

som det kompetenta barnet lägger över förmågor på barnen som de inte mäktar med. En 

farhåga de med andra ord delar med Sommer (Sommer, 2005b:20). Bent Hougaard, dansk 

barnpsykolog går till och med så långt som till att påstå att barn per definition är 

inkompetenta och ju yngre barn desto tydligare anser han att det är. Med det menar han 

naturligtvis inte att barn föds helt utan kompetenser om denna kompetens är i betydelsen av 

egenskaper, det vill säga biologiska medfödda sådana (Hougaard, 2004:20). En åsikt som 

även delas av Brun Hansen som menar att dessa medfödda kompetenser är: Motoriska 

kompetenser (att kunna behärska och använda sin kropp), Intellektuella kompetenser (att 

kunna förstå och att lära sig uttrycka sig språkligt och kroppsligt), Sociala kompetenser (att 

kunna samverka med andra och kunna fungera i grupp), Emotionella kompetenser (att kunna 

uttrycka känslor och efter hand förstå egna och andras, att utveckla empati) (Brun Hansen, 

2006:14). 

     Hougaard (2004:54–55) har starkt kritiserat Jesper Juul för hans teorier om barns 

inneboende ansvarskänsla. En kritik som inte delas av Brun Hansen. Hon anser istället att Juul 

ofta missuppfattas, att många fått hela kompetensbegreppet om bakfoten, något Juul själv 

uppmärksammat i flera intervjuer (Brun Hansen, 2004:15). Hougaard menar att om man utgår 

från att barn föds med en ansvarskänsla så börjar man vid målet istället för att börja från 

början. Att känna ansvar är något som växer fram under barndomen menar han (Hougaard, 

2004:54–55). Men som jag tidigare tagit upp så skiljer Juul mellan vad han kallar det sociala 

ansvaret och det personliga och han menar inte att barnet i alla lägen är mogna att fatta egna 

beslut. Han beskriver det som att barn vet vad de har lust med men oftast inte vad de har 

behov av och där spelar den vuxne en viktig roll genom att via kommunikation och tydlighet 

ge barnet hjälp i sitt beslutsfattande (Juul, 1995:157). Så tvärt emot vad Hougaard tror så är de 

överens om att barn inte ska ges frihet att fatta alla sina egna beslut. 

     Dock är man oense om huruvida förhållandet vuxen – barn ska se ut. Dion Sommer 

förespråkar som jag tidigare tagit upp ett förhållande mellan vuxen och barn som Subjekt – 
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objekt. Ett ställningstagande som jag tolkar delas av såväl Hougaard (2004:20) och Brun 

Hansen (2006:42–46). Jesper Juul (2006:20–25) och Reggio Emiliafilosofin (Dahlberg & 

Åsén, 2005:205) har istället en syn på förhållandet som subjekt – subjekt. Utgångspunkten för 

samtliga är dock att barn är i behov av vuxna förebilder för att utvecklas (Sommer, 2005b:83; 

Juul, 1995:11; Hougaard, 2004:20; Brun Hansen, 2004:16–17, Dahlgren & Åsén, 2005:202).  

 

Kunskap 

Inom utbildningsväsendet har kunskap setts som något självklart och förgivet taget. Första 

gången som kunskapsbegreppet på allvar diskuterades var i 1992 års läroplansbetänkande, 

Skola för bildning. Man kom här fram till att man ville särskilja fyra olika former av kunskap, 

de fyra f:n: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Gustavsson, 2002:23). Jonstoij 

menar att det blivit extra viktigt för pedagoger att reflektera över vad kunskap och lärande är 

och vilken roll dessa spelar i den egna praktiken. Detta då vi lever i en ny tid med snabba 

förändringar och en snabb utveckling vilket gör att det är ytterst viktigt att personalen hela 

tiden fyller på med ny, färsk kunskap. Vad som var sant när pedagogerna själva gick i skolan 

är kanske inte ens giltigt längre, ta bara exemplet med antal planeter i solsystemet (Jonstoij, 

2000:32–35). I läroplanen för förskolan har man uppmärksammat detta och följande går att 

läsa om förskolans uppdrag gällande kunskap och lärande: 

 

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 

begreppen kunskap och lärande. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98:6). 

 

I Reggio Emilia insåg man tidigt hur samhällets förändringar påverkar synen på barn och 

kunskap. Loris Malaguzzi sa att om man vill lära känna barnen så måste man också lära känna 

deras värld, en värld som ständigt förändras:  

Vi kan inte stå inför ett modernt barn och se ett barn från en annan tid. De definitiva sanningarnas tid är 

förbi, den värld som omger våra barn är komplex (Gedin & Sjöblom, 1995:103). 
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 Malaguzzi menar att förskolans personal måste vara medvetna om och hålla sig uppdaterade 

om vad som händer i barnens värld, en värld som är i ständig förändring och att synliggöra 

den i verksamheten (Gedin & Sjöblom, 1995:103). 

     Förskolans läroplan har som jag tidigare tagit upp hämtat mycket inspiration från Reggio 

Emilias filosofi (Jonstoij & Tolgraven, 2001:25) där man grundar sin syn på lärande och 

kunskap med en utgångspunkt i barnens egna erfarenheter, tankar och teorier. Tillsammans 

med medforskande pedagoger och kamrater konstruerar barnen kunskap genom att utforska, 

lösa problem, ställa hypoteser och skapa teorier. Teorier som ses som lika ”sanna” som 

vetenskapens (Dahlberg & Åsén, 2005:200).  

     Viktigt i Reggio Emilias filosofi är också att barn föds med en mängd uttryck och 

förmågor där känsla, logik, skapande, teori och praktik vävs samman. För att ta vara på dessa 

förmågor krävs det att barnen får möjlighet att använda sig av så många uttryckssätt som 

möjligt och att de bemöts som subjekt, av inspirerande och medforskande vuxna (Dahlberg & 

Åsén, 2005:198:199; Jonstoij, 2000:24–25). Att arbeta i projekt eller efter teman är ett vanligt 

sätt i Reggio Emilia att arbeta utifrån en helhetssyn på kunskap och dels som ett sätt att 

strukturera och organisera vardagen. Dessa utgår alltid från något som fascinerat eller 

intresserat barnen och arbetet pågår under en längre tid och varierar i omfång. Projekten ska 

utmana barnen och ha en prägel av äventyr. Det ska vara lustfyllt och spännande att lära 

(Dahlberg & Åsén, 2005:205; Jonstoij, 2000:45–45). 

 

Lärande   

Ann Granberg, förskollärare och författare beskriver i boken Småbarns utevistelser (2000) 

barns lärande och utveckling som ständigt pågående processer som påbörjas redan vid födseln 

och förmodligen ännu tidigare. Barn drivs av en önskan att förstå världen och aldrig senare i 

livet lär man sig så mycket som under livets tre första år (Granberg, 2000:52). En uppfattning 

som delas av Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan som i boken Lärandets 

grogrund (2006) diskuterar det livslånga lärandet som de menar påbörjas vid födseln. När ett 

barn föds äger det förmågan att uppfatta, och kommunicera med, sin omvärld och genom de 

erfarenheter barnet gör anpassar det sig till den omgivande kontexten (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 2006:9).  Förskolan har en viktig roll i barns livslånga lärande, något som 

läroplanen uppmärksammar: 
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Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar (Lpfö98:4). 

Barns lärande går från det kända till det okända vilket betyder att allt lärande är baserat på de 

erfarenheter som barnet gör med hjälp av sina medfödda förmågor (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009:37; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:30). Genom att 

lägga nya erfarenheter till de gamla skapar barnet förståelse av sin omvärld (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006:9). Men det räcker inte med att bara låta barnen möta en mängd 

nya erfarenheter utan de måste också få chansen att skapa mening, förståelse och kunnande 

utifrån dessa och här spelar pedagogen och förskolan en viktig roll (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009:22). För även om det är barnet som ska spela huvudrollen i 

sitt eget lärande så är lärandet en social process som är beroende av andra aktörer. Barnet är 

beroende av vuxna och andra barn för att kunna prestera mer än vad de skulle ha gjort på egen 

hand (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:112–113). Även förskolans läroplan framhåller 

att barn måste få utveckla sina kompetenser tillsammans med andra; 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra/…/ 

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper (Lpfö98:6). 

Förskolans pedagogiska verksamhet ska vara utformad på ett sådant sätt att varje barn ska få 

tillfällen att utveckla alla sina kompetenser och det är pedagogens ansvar att detta sker genom 

ett samspel mellan barn och pedagog som ska bygga på lek, utforskande och kommunikation 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:114). Förskolans läroplan förmedlar en syn på 

lärande att det ska ske i många olika former: 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga och tänka själva, att handla, 

röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinneliga och estetiska. (Lpfö98:6) 

En tanke som även den kan ses som inspirerad av Reggio Emilias filosofi som starkt motsätter 

sig den metodfixerade synen på lärande. Ett lärande där målet är att få barnen att inhämta så 

mycket fast kunskap som möjligt på så kort tid som möjligt. Istället ger man barnen 

möjligheten att tänka och handla själva för att på det viset också erövra makten över sina egna 

lärprocesser (Dahlberg & Åsén, 2005:200). Tillsammans med andra barn och vuxna lär de 
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genom att få använda sig av alla de inneboende förmågor och uttryck de fötts med (Dahlberg 

& Åsén, 2005:198).  

 

Lek  

Granberg anger att där det finns barn finns det lek och att barn har lekt i alla tider. Hon menar 

att barn genom leken skaffar sig kunskap och bearbetar världen och att de genom lekens 

sammanflätande av fantasi och verklighet gör verkligheten begriplig (Granberg, 2000:58).      

     Docent Sven Persson lyfter i sin forskningsrapport Forskning om villkor för yngre barns 

lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem (2008) fram att forskning om barns lek i 

förskolan visar att lek är ett av de viktigaste inslagen i barnens värld och i förskolans 

verksamhet. Allt sedan Fröbelpedagogiken gjorde intåg till dagens läroplan har man ansett att 

leken är grundläggande för barns utveckling. Inom utvecklingspsykologin såg man tidigare 

leken som en arena för social, emotionell och kognitiv utveckling. Under 1990-talet tog 

lekforskningen dock en annan riktning och man fokuserade nu på barns lärande genom leken. 

Lek och lärande ses som sammanhängande vilket ställer nya krav på förskolans verksamhet 

och pedagoger (Persson, 2008:65). 

     Sven Persson har i sin rapport tolkat lekforskaren Birgitta Olofsson som menar att 

förskolepersonal ofta uppfattar leken som något som ska lämnas fri från inblandning av 

vuxna. Ett förhållningssätt som enligt Olofsson kan leda till att barnen inte leker i samma 

utsträckning. Vidare menar hon att pedagogens roll är att främja barns lek genom att till 

exempel erbjuda spännande lekmiljöer och att vara aktivt deltagande i leken. Olofsson 

förklarar vidare att en vanlig uppfattning bland förskolepersonal är att de genom att delta i 

leken ska komma att dominera och störa den. Granberg betonar dock att barn behöver lekande 

vuxna som uppfattar och svarar på deras signaler och som med sin fantasi är redo att ge sig in 

i barnens lekvärld. Pedagogen har i leken en viktig roll som inspiratör och förebild (Granberg, 

1998:119)  

Metod 

I Detta kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens metod, förberedelser och intervjuernas 

utformning och utförande. Utöver detta presenteras förskolorna som deltagit i studien och de 
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utvalda informanterna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande studiens relevans och 

giltighet samt en kortare metodreflektionsdel. 

     Jag har i detta arbete valt att använda mig av en kvalitativ forskningsansats där jag genom 

litteraturstudium samt via semistrukturerade intervjuer ämnat få svar på mina frågeställningar. 

Den kvalitativa metoden härstammar ur humanvetenskapen och de vetenskapsteoretiska 

inriktningarna fenomenologin och hermeneutiken (Stukát, 2005:32) där fenomenologer främst 

intresserar sig för hur människor konkret upplever sin livsvärld, det vill säga den värld hon 

eller han lever i. Hermeneutiker intresse ligger dessutom i hur mening kan tolkas och förstås 

ur texter och ur språket men även i en vidare mening. (Kvale & Brinkmann, 1997:28)  

En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade 

aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta personer – i kontrast 

till ”teknifierade” sätt att studera människolivet (Kvale & Brinkman, 1997:28) 

Valet att utföra en kvalitativ undersökning var medvetet då metoden innebär att man får 

empirisk kunskap om informanternas tankar och erfarenheter av ämnet i fråga (Kvale & 

Brinkmann, 1997:17). Metodvalet har gynnat mitt syfte då jag fått genomtänkta och 

personligt formulerade svar av mina informanter. Larsson menar att just möjligheten att sitta 

öga mot öga med de man intervjuar är en av de stora fördelarna med metoden. En annan 

fördel är också att man kan ställa följdfrågor om något är extra intressant eller be om ett 

förtydligande om det är något man inte förstår. Det finns ju självklart också potentiella risker 

med metoden, till exempel kan man inte med säkerhet garantera att det informanten säger 

under intervjun är vad de verkligen anser om ämnet i fråga. En annan risk är den så kallade 

intervjueffekten, det vill säga att den intervjuades svar beror på vem som ställer frågorna. Det 

kan också inträffa att jag som intervjuare påverkar mina informanter genom att låta mina egna 

tankar och fördomar lysa igenom (Larsson, 2008:27). Detta var dock något jag noga aktade 

mig för och vad gäller mina informanters svar så är jag av den fasta åsikten att de svar de 

lämnade var ärliga. 

 

Intervju 

I studien valde jag som jag nämnt tidigare att använda mig av så kallade semistrukturerade 

intervjuer (Stukát, 2005:39). Vilket innebar att samma frågor ställdes till samtliga informanter 

och där de intervjuade gavs stort utrymme att brodera ut sina svar och tala fritt runt frågor 
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som behandlade deras syn på barn, det kompetenta barnet, kritik emot detta, lärande, kunskap 

och pedagogens och förskolans roll. I snitt varade varje intervju i ca 45 min och de 

informanter som medverkade i min undersökning var motiverade och engagerade av ämnet, 

vilket gjorde att det skapades intressanta samtal kring de behandlade ämnena. Stukát 

poängterar att just genom att ge de intervjuade ett stort talutrymme så ökar man chansen att få 

fram ett spännande material (Stukát, 2005:37).   

     För att få ett antal förbestämda frågor besvarade använde jag mig av en intervjuguide som 

stöd vid intervjuerna (Stukát, 2005:39). Intervjuguiden utformades så att frågorna svarade upp 

mot mitt syfte med arbetet. Frågorna behövde dock inte besvaras i en viss ordning främst på 

grund av att begreppen som behandlas i undersökningen är så tätt sammankopplade vilket 

ledde till att informanterna oftast kom in på områdena automatiskt. Ett annat viktigt syfte med 

intervjuguiden och de förbestämda frågorna var att jag vid den senare analysen skulle ha ett 

jämförbart material med svar som var relevanta för min undersökning (Stukát, 2005:39).  

     Intervjuerna utfördes på respektive förskola och i lokaler som valdes av informanterna 

(Stukát, 2005:40). Lokalerna valdes dock inte utifrån bekvämlighetssynpunkt utan vi fick helt 

enkelt sitta där det fanns plats. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att jag 

senare skulle kunna analysera inte bara vad som sagts utan också hur det sagts, med vilka 

tonfall, fanns det tvekan eller sades det med ett skratt? Jag förde också vissa 

minnesanteckningar i fall tekniken skulle krångla men valde att till största delen fokusera på 

respondenten istället för på pappret framför mig. Den kvalitativa forskningsintervjun kan ses 

som en form av samtal mellan två eller fler personer med ett gemensamt intresse (Kvale & 

Brinkmann, 1997:18) vilket jag anser inbegriper ögonkontakt och interaktion. 

 

Etiska ställningstaganden 

I enlighet med de etiska reglerna från vetenskapsrådet (2006) avseende principer för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning har jag gjort vissa, etiska överväganden inför och 

under intervjuerna. Vetenskapsrådet har fyra grundläggande krav för individskydd när det 

gäller forskning: informationskravet, vilket innebär att de som berörs av studien ska 

informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst 

avbryta intervjun. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i undersökningen själva 

bestämmer över sin medverkan och att de har rätten att avbryta sin medverkan utan att senare 
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utsättas för påtryckningar. Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn till deltagarnas 

anonymitet tas om man inte kommit överens av något annat. Det fjärde kravet är 

nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast får användas i forskningen 

(www.hsfr.se; Stukát, 2005:131–132).  

     För att uppfylla dessa krav sände jag, innan jag bokade in mina intervjuer, ett brev till ett 

flertal rektorer i Södertälje kommun med en förfrågan om de var villiga att delta i min 

undersökning. I brevet bad jag om tillstånd att få intervjua personal från respektive rektors 

förskolor men det innehöll även information om undersökningens syfte och 

användningsområde. I början av varje inspelning av intervjuerna informerade jag 

informanterna om att intervjuerna är helt konfidentiella och att de när som helst hade rätt att 

avbryta samarbetet. Jag upplyste dem även om och att allt inspelat material kommer att 

raderas efter publicering (http://www.vr.se). 

 

Relevans och giltighet 

Då min undersökning utgår från åtta pedagogers uppfattningar om de olika fenomenen kan 

inte materialet anses vara fullt generaliserbart. Dock anser jag att jag uppnått en godtaglig 

bredd genom att de åtta pedagogerna dels kommer från olika rektorsområden och dels arbetar 

på förskolor med olika inriktningar. Eventuellt har även deras spridning i åldrar bidragit till ett 

mer generaliserbart material. Undersökningen ska ses som en fingervisning om vilken 

barnsyn och syn på sitt uppdrag pedagoger i förskolan har.  

     Studiens reliabilitet, det vill säga hur pass tillförlitlig den är bör i och med att den utgår 

från endast 8 intervjuade personer anses vara relativt låg. Men att uppnå en mätbar exakthet är 

inte studiens syfte, jag har inte varit ute efter att finna en odiskutabel sanning utan om 

uppfattningar och tankesätt kring de specifika fenomenen (Stukát, 2005:125)  

 

     Studiens validitet, det vill säga om man undersökt det man angett som 

undersökningsområde, är direkt beroende av reliabiliteten; om reliabiliteten är låg är sannolikt 

även validiteten det (Stukát, 2005:125). Dock anser jag att studiens validitet är relativt hög i 

det avseendet att de intervjufrågor jag hade komponerat var direkt relaterade till studiens 

frågeställningar. Förvisso finns det som jag angivit ovan alltid risker med att göra en 

http://www.hsfr.se/
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kvalitativ studie men jag anser att intervjustudien bör ha en relativt hög validitet (Stukát, 

2005:125; Larsson, 2008:27). 

 

Urval av respondenter 

 Urvalet gjordes för att få en så mångfacetterad bild som möjligt, därför valde jag att göra 

mina intervjuer på fyra olika förskolor i fyra olika rektorsområden. Medverkan var helt 

frivillig, så kallad självselektion (Larsen, 2009:77), det vill säga att pedagogerna själva tog 

kontakt med mig via e-mail efter att de fått en förfrågan via intresserade rektorer.  I boken Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) redogör Stukát utifrån en metodik 

skapad av Jan Trost för ett antal beaktansvärda variabler som kan tänkas ha betydelse när man 

gör sitt urval och för vilken typ av svar man får. Detta kan till exempel vara kön, ålder och 

utbildning (Stukát, 2005).  Då det är relativt svårt att få tag i personer som är villiga att bli 

intervjuade, inte för att de inte vill utan för att det helt enkelt inte finns tid att avvara så har 

inte möjligheten att välja fritt funnits. Jag fick dock ett så stort antal intresserade att jag kunde 

välja rektorsområden som gav mig den spridning jag ville ha och i viss mån pedagogisk 

inriktning. Det visade sig också när jag kom ut på förskolorna att jag haft tur gällande 

ålderspridningen som ligger mellan ca 25-55 år.  Jag har i min undersökning valt att enbart 

intervjua förskollärare då det är mitt syfte att jämföra pedagogers syn, vilket i mitt arbete 

betyder personer med en förskollärarutbildning eller motsvarande. 

 

Förskolorna 

Två av förskolorna i undersökningen har en uttalad Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, 

dessa förskolor kallas i arbetet för förskola A och B. På den tredje förskolan, förskola C, säger 

sig personalen plocka valda delar ur Reggio Emilia-pedagogiken men vill inte kalla sig 

”Reggio-inspirerade”. Inte heller den fjärde förskolan, kallad D har någon uttalad Reggio 

Emiliainriktning. Intervjuerna har skett med två pedagoger från varje förskola. På tre av 

förskolorna, B, C och D skedde intervjuerna individuellt men på förskola A valde 

pedagogerna att intervjuas tillsammans vilket vi inte kommit överens om tidigare men som 

jag heller inte ansåg mig kunna säga nej till. Jag inser att pedagogerna på förskola A genom 

att intervjuas tillsammans gavs andra förutsättningar än övriga informanter och att deras 
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utsagor inte är helt jämförbara med de andras svar. Detta eftersom de gavs möjlighet att 

reflektera över de frågor som ställdes tillsammans och kan ha påverkats av den andres svar.   

 

Informanterna 

På grund av att jag i mitt arbete intervjuade sju kvinnor och endast en man och med tanke på 

att det endast finns ett fåtal män som arbetar som förskollärare i den aktuella kommunen har 

jag låtit samtliga informanter få kvinnliga namn. Detta för att inte bryta mot 

konfidentialitetskravet. För att förenkla läsningen har jag även valt att låta de fiktiva namnen 

ha samma begynnelsebokstav som den förskola de arbetar på. 

     Pedagogerna på förskola A har jag valt att kalla Anna och Alma, de är båda utbildade 

förskollärare och blev klara 1995 respektive 1996. De har tidigare arbetat på en annan 

förskola i samma rektorsområde men har på grund av omflyttningar relativt nyligen börjat på 

förskola A. Anna har arbetet här i ca 10 mån och Alma i ca ett år. 

     Pedagogerna på förskola B kommer i arbetet att kallas Berit och Britta. Berit är 

nyexaminerad lärare för yngre åldrar vilket gav henne kompetens att arbeta som förskollärare, 

lärare och fritidspedagog. Hon har arbetat på förskolan i nio månader. Britta blev färdig 

förskollärare 1994 och var med och startade upp förskolan för lite drygt ett och ett halvt år 

sedan. 

     På förskola C träffade jag de två pedagogerna Christina och Carin. Christina blev färdig 

förskollärare 1989 och har arbetat på förskolan sedan den öppnades 2008. Carin blev färdig 

lärare mot yngre åldrar våren 2009 och har arbetat på förskolan sedan dess. 

     På förskola D arbetar Doris och Disa. Doris blev klar förskollärare 1992 och har arbetat på 

förskola D i nio år. Disa är utbildad mellan- och högstadielärare och blev färdig år 2000. Hon 

har arbetat på förskolan sedan 2004. 

 

Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna i förhållande till uppsatsens teman barnsyn, 

syn på det kompetenta barnet, kunskap och lärande samt syn på pedagogens och förskolans 
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roll för barns lärande. De verbala utsagorna från informanterna kommer att relateras till den 

litteratur som redovisats i teoridelen samt förskolans läroplan, Lpfö98. 

 

Barnsyn - Det kompetenta barnet 

Jag inledde varje intervju med att fråga informanterna om deras barnsyn och vad de menar att 

ett kompetent barn är. Om de anser att barn är kompetenta och om de i så fall är det i alla 

situationer. Doris från förskola D funderade ett litet tag innan hon svarar: 

Ja min barnsyn… barnet är ju inte ett tomt ark, så är det ju inte. Jag tror att man ska lyssna på barnen 

framförallt /…/ lyssna in vad de barnen har för intressen /…/ Just att man försöker snappa lite vad de 

pratar om (Doris, förskola D). 

Doris ger ingen riktig definition av vad hennes barnsyn är, hon bekräftar istället vad den inte 

är och hur hon anser att man bör bemöta barnen. Genom att påstå att barn inte är tomma ark 

kan man dra slutsatsen att hon ställer sig bakom tanken om barn som kompetenta. På en direkt 

fråga om hur hon ser på det kompetenta barnet svarar hon: 

Jag tror att det är också just det här som jag sa… att man lyssnar till barnet, alltså mera att de också har en 

nyfikenhet… De vill lära sig, ut efter sina intressen och inte så mycket efter vad jag vill lära dem (Doris, 

förskola D). 

Doris uttrycker tankar om det kompetenta barnet som går att hitta såväl i läroplanen för 

förskolan och som i Reggio Emilias filosofi. Hon talar om det nyfikna barnet, ett barn som 

utifrån sina egna intressen vill lära sig. I intervjun gav Doris ett exempel ur den egna 

verksamhet, där tema rymden utgick från några pojkars intresse: 

… det var så roligt för när jag tog upp det ämnet, som de tyckte var så roligt, det blev sånt uppsving! 

Förstår du? Det var så kul att se skillnaden på när jag har ett ämne som jag vill jobba med som de kanske 

inte alls är intresserade av mot när jag tar ett ämne som de verkligen har pratat om och man hör hur de 

liksom är så fascinerade! Vi gick in på nätet, letade där och de hittade, alltså det var himla… De var så 

aktiva och liksom så glada, förstår du? Man ser liksom en helt annan spira när man gör så (Doris, förskola 

D). 

Hon konstaterar att barnen, när de själva fick vara delaktiga och fick ha medbestämmande 

visade ett helt annat intresse än de gjort vid tidigare teman som utgått från ämnen som 

pedagogerna valt. Genom att låta barnen välja ämne för temat och dessutom vara med och 

styra arbetet mot nya områden blev lärandet lustfyllt och inspirerande, vilket läroplanen 
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förespråkar. Utöver detta gavs de även delaktighet i sitt eget lärande. Bjervås menar att just att 

få känna sig delaktig är en viktig del av att uppleva sig själv som kompetent (Bjervås, 

2003:69). Vidare är det arbetssätt som Doris beskriver också ett tillvägagångssätt som 

stämmer väl överens med det som Dahlberg och Åsén tidigare i arbetet beskrev som typiskt 

för Reggio Emiliafilosofin. Där utgår man från ett tematiskt arbete där barnen själva ges 

möjlighet att tänka för att på det viset erövra makten över sina egna lärprocesser (Dahlberg & 

Åsén, 2005:200).  

     På frågan om barn är kompetenta i alla situationer svarar Doris att de flesta barn är 

kompetenta på något vis, att barn är bra på olika saker och att dessa kompetensområden utgår 

från deras intressen. Att utgå från barnens egna intressen är en viktig utgångspunkt för barns 

lärande enligt förskolans läroplan: 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall 

stimuleras (Lpfö98:5) 

Att ha utgångspunkten i barnens intressen anser även Carin är viktigt i arbetet med det 

kompetenta barnet som hon menar är en liten människa, en fullvärdig person med en massa 

viljor och kunskaper. Hon ser barnet som jämlikt med henne själv, någon hon inte ska köra 

över bara för att hon är vuxen. Det kompetenta barnet är enligt Carin ett barn fyllt med 

mycket kunskap, något man inte får förringa eller glömma bort. På frågan om barn alltid är 

kompetenta svarar Carin att alla barn har något de är bra på och att de därför alltid kompetenta 

på något vis eller i vissa situationer. En åsikt som delas av samtliga informanter.  

     Även Alma från förskola A beskriver ett barn som en liten människa fylld med kunskap. 

En individ som ska bemötas med respekt, något även hennes kollega Anna håller med om och 

tillägger att barn behöver lyssnande vuxna som ser och förstår vad de försöker göra. På frågan 

om vad ett kompetent barn är svarar Alma att alla barn kan, att man inte kan se dem som 

tomma kärl längre som man gjorde förr. Anna nickar instämmande men tillägger att hon inte 

tror att barn kan allt, att man behöver lära dem till exempel tekniker som att bygga eller att 

skapa. Ett uttalande som enligt min tolkning inte går ihop med synen på det kompetenta 

barnet som Reggio Emiliafilosofin förespråkar vilken är den pedagogiska grund som förskola 

A lutar sig mot. Reggio Emilias filosofi grundar sig, som jag tidigare tagit upp, tvärtemot på 

en syn där barn är sökande efter sin egen kunskap och där pedagogens roll är att vara 

medforskande. Att visa barn hur något går till strider mot denna filosofi där pedagogen istället 
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ska inspirera och vara delaktig i barnets utforskande. Inte visa på hur saker fungerar eller hur 

något bör göras (Dahlberg & Åsén, 2005:204).  

     Gällande om barn alltid är kompetenta så anser Anna och Alma att barn till exempel inte är 

kompetenta nog att välja vad och huruvida de vill äta eller när de ska gå och lägga sig, något 

Jesper Juul har diskuterat att barn visst skulle kunna om de bara gavs ansvaret (Juul, 

1995:127, 138-139). En åsikt som Juul inte delar med Sommer och som han även kritiserats 

för av Hougaard (Sommer, 2 005:69–70; Hougaard, 2004:54–55). Anna och Alma menar 

precis som kritikerna av kompetensbegreppet att man ibland tagit begreppet lite väl långt och 

lagt över ansvar på små barn som de inte klarar av att axla. En åsikt som de delar med Berit. 

     Berit, en av de två pedagogerna som intervjuades på förskola B, en förskola med uttalad 

Reggio Emilia-inriktning uppger att hon har en barnsyn som bygger på att barn har en 

inneboende önskan att lära. Hon beskriver barn som ständigt sökande efter kunskap:  

”De vill utforska nya saker, de vill lära sig, de frågar mycket och… och liksom håller på och vrider och 

vänder på allting och tittar på detaljer, alltså på saker” (Berit, förskola B) 

En barnsyn som hänger ihop med hennes syn på det kompetenta barnet som hon menar är ett 

nyfiket barn som vill upptäcka och som tycker att det är roligt att lära. Åsikter som 

överensstämmer med synen på det rika, forskande barnet i Reggio Emilia och läroplanen för 

förskolan (Jonstoij, 2000;24; Lpfö98). 

      Berit anser dock att man måste tänka kritiskt när man ska använda sig av, vad hon kallar, 

renodlad pedagogik som i det här fallet handlar om Reggio Emilia. Även Berit riktar kritik 

mot att små barn utsätts för ständiga valsituationer, något hon tror kan vara jobbigt för barnen. 

En åsikt hon alltså delar med Anna och Alma men även med Juul, Hougaard och Brun Hansen 

såväl som med Sommer (Juul, 1995:11,127,138–139; Hougaard, 2004:54–55; Brun Hansen, 

2006:13; Sommer, 2005b:20). Visst medbestämmande anser Berit att barnen ska ha rätt till 

men menar att vuxna i många fall är mer kompetenta att fatta vettiga beslut, speciellt i 

situationer där barnen utsätts för fara.  En åsikt som också delas av ovan nämnde personer 

som understryker, som vi tidigare sett, hur viktigt det är att barn stöttas av en vuxen i sina val 

och sitt ansvarstagande (Dahlgren & Åsén, 2005:202; Juul, 1995:11; Sommer, 2005b:83).  

     Berit nämner projektarbete som ett tillfälle då barn kan få vara med och bestämma, men 

inte hela tiden och dessutom tycker hon att man som vuxen kan gå in och styra in dem på 
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sådant som är intressant. Vilket får mig att undra för vem? En intressant iakttagelse under 

analysen är att man på förskola B ser relativt olika på barns kompetens då Britta å andra sidan 

menar att man i arbetet med projekt ska låta barnen styra hela verksamheten. Hon ser barnen 

som en annan individ som hon samspelar och delar sina tankar med. Någon hon lär sig 

tillsammans med. Hon förstår att det kan kännas jobbigt att släppa den gamla rollen som 

pedagog, den där vuxna skulle leda barnen på rätt väg och att istället lita till barnen. Men att 

lita på barnen är enligt Britta att se barnen som kompetenta.  

     Britta anser att barn är kompetenta i mer eller mindre alla situationer men att det måste 

ställas rimliga krav på dem. Barn kan fatta egna beslut men kanske inte om flera olika saker 

samtidigt. Naturligtvis behöver vuxna bryta in och hjälpa barnen att fatta beslut ibland, men 

det menar hon har inte med kompetens att göra utan att vi har samlat på oss erfarenheter 

genom livet. Britta ger ett exempel för att tydliggöra vad hon menar: 

… visst de kanske inte kan ta beslut om fem till tio olika saker på en gång, men vill du ha ett glas? Vill du 

ha det röda glaset eller det blå glaset? Vi ska gå ut, det är kallt nu, vi tar på oss vantarna. Nä! Jo, men du 

får välja, de röda vantarna eller de blå? De får ta beslutet men det är det här som krävs. De är kompetenta 

att välja så jag tror att man måste använda hjärta och huvud faktiskt, att man inte går in och gastar att nu 

ska vi ha vantar utan att man. Nämen vill du inte ha vantar, då lägger vi vantarna i fickorna så får du sätta 

på dig dem när du tycker att det är kallt. Jag vet ju av erfarenhet, som inte barnet gör men det har ju inget 

med kompetens att göra utan mer om erfarenheter från Way back! (Britta, förskola B). 

Det ansvar som Britta här talar om är vad Jesper Juul kallar ett personligt ansvar, det vill säga 

ett ansvar för sådant som påverkar oss personligen (Juul, 1995:138). I det här fallet handlar 

det om att själv få avgöra om man behöver ha vantar på sig eller inte. Britta tycker att det är 

viktigt att barn får ta eget ansvar då hon anser att det förbereder dem för skolstarten: 

… Skolan nu är ju väldigt fri, barnen styr mer och då måste vi ju också ge dem den, alltså den 

kompetensen ganska tidigt att faktiskt våga och vilja ta det ansvaret. För annars om vi vuxna ska styra 

hela deras barndom enda tills de börjar skolan då blir det en chock sen när de ska börja göra egna val, 

börja bestämma själva och ta konsekvenser. Alltså det tror inte jag är bra! (Britta, förskola B). 

I en jämförelse mellan Brittas och Berits åsikter kring det kompetenta barnet samstämmer 

Brittas mer med de teoretiker jag nämnt tidigare i kapitlet än vad Berits gör. Detta tolkar jag 

som att de har olika syn på barn och framförallt kanske ett annorlunda förhållningssätt. Där 

Berit intar en mer ledande roll i arbetet med barnen (subjekt – objekt), tankar som alltså 

återfinns hos Sommer, Hougaard och Brun Hansen medan Britta istället ser på sitt förhållande 
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till barnen som jämlikt (subjekt – subjekt) och därmed delar uppfattning med Juul och Reggio 

Emilia filosofin (Sommer, 2005b:83; Hougaard, 2004:20; Brun Hansen, 2006:20–25; Juul, 

2006:20–25; Dahlberg & Åsén, 2005:205). 

 

Pedagogers olika syn på det kompetenta barnet 

Disa från förskola D tar själv upp under intervjun att synen på det kompetenta barnet varierar 

inom personalstyrkan. Hon berättar att hennes chef anser att allt material ska finnas 

tillgängligt för barnen då hon tycker att barnen är kompetenta att klara av det ansvaret, en 

tanke som återfinns i Reggio Emiliafilosofin. Detta håller dock Disa och hennes kollegor inte 

med om fullt ut så på avdelningen har man valt att ha till exempel målarfärg synligt för barnen 

men inte placerade så att de kan nå dem själva. Disa tillägger: ”När alla barnen är på 

avdelningen då måste vi ju ta bort pärlorna…” 

     Christina från förskola C menar tvärt emot att alla barn visst klarar av ansvaret att ha allt 

material tillgängligt. På hennes avdelning, som är en ett- till femårsavdelning så har man valt 

att ha allt material i barnens egen nivå. Under en snabb titt på avdelningen efter intervjun 

möter jag ett litet barn på ett och ett halvt år med handen full av paljetter som hon sprider över 

golvet. Pedagogerna skrattar och Christina säger: ”Hon är ny här, hon lär sig snart… det gör 

de alltid”. Förskola C är den förskola där man valt att plocka vissa delar ur Reggio Emilias 

filosofi och att ha allt material tillgängligt för barnen är en av dessa.  

      Även när det gäller omsorgen av barnen uttrycker Disa och Christina olika åsikter. 

Christina säger under vår intervju att de på deras avdelning inte daltar med barnen vilket hon 

menar är att gå och bära runt på dem. Daltande leder enligt Christina till att barnen blir små, 

att de ges en uppfattning att de inte kan klara av saker själva. Ett uttalande som kan tolkas 

som motsägande till läroplanen som tydligt förklarar att förskolan är ett komplement till 

hemmet och att omsorg om barnen är en viktig del av arbetet i förskolan. Med det vill jag inte 

likställa omsorg med att gå och bära runt på barnen utan jag reagerar mer på ordet daltande 

som för mig har en hård och negativ klang. 

     Disa anser istället att det är viktigt för de här små barnen att ha en trygg famn att landa i 

även om hon också menar att det inte får gå till överdrift. Hon säger: 
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Vi har haft en del problem tidigare genom att vi haft lite olika syn på det här med barns kompetens. Vad 

ska jag säga… en del är lite mer mormorstypen, som tar hand om och skyddar mot allt. Men det har blivit 

bättre och det tror jag beror på att vi läst mycket om det, vi har utvecklats i tänkandet (Disa, förskola D). 

Disa tar här upp ett viktigt ämne som det går att finna belägg för både i läroplanen och som 

stämmer med det resonemang som Loris Malaguzzi förde, nämligen att pedagogerna ständigt 

måste reflektera över sin egen roll såväl som att alltid hålla sig uppdaterade gällande ny 

forskning och kunskap (Gedin & Sjöblom, 1995:103; Lpfö98:6). Genom att de på förskola D 

har läst litteratur som behandlar det aktuella ämnet har de lyckats komma varandra närmare i 

tänkandet kring det kompetenta barnet. Något som Disa säger sig uppleva som mycket 

positivt då det underlättar om man har en någorlunda gemensam barnsyn inom arbetslaget.  

Hennes egen tolkning är att man måste tro på att barn kan och att man låter dem vara med och 

påverka sin vardag. Disa uttrycker dock att hon har svårare att se denna kompetens hos de 

minsta barnen på avdelningen och fortsätter:  

Vad de kan är ju begränsat ändå, men ändå att de får pröva. Allt som de kan klara av får de testa, som att 

klä på sig, bre en smörgås eller välja vad de vill göra. Att man tror på att de klarar av det (Disa, förskola 

D). 

En kompetens som Anna från förskola A precis upptäckt: 

Jag har ju jobbat med de lite äldre barnen förut och nu jobbar jag med ett- till tvååringar och det är… där 

ser man det ju extra tydligt, när de… ja liksom när de lär sig, när de kommer på… Ja det är jättekul! De 

kan så otroligt mycket… fascinerande! (Anna, förskola A). 

 Disas uttalande om att hon har svårt att se de allra yngsta barnens kompetens tolkar jag som 

att hon i enlighet med Brun Hansen, Juul och Sommer anser att barn föds med en del 

grundläggande, medfödda kompetenser som kan växa och utvecklas med hjälp av en vuxen 

(Brun Hansen, 2006:14, Juul, 1995:11; Sommer i Locus, 2005:69–70). Att hon skiljer på de 

medfödda kompetenserna och det jag tolkar att hon ser som ”riktiga” kompetenser, det vill 

säga det barnen klarar av eller är på väg att klara av. Disa menar vidare att man ibland måste 

dela upp barngruppen för att kunna tillgodose alla barns behov. Detta gör att man kan urskilja 

en typ av stadietänkande likt det trappstegsbundna utvecklingsperspektiv som Sommer tar upp 

och som han menar har kritiserats i senare forskning men som Johansson och Samuelsson 

framhåller fortfarande används ute i förskolorna (Jonstoij, 2000:18; Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003:14 ). Detta är något Christina inte håller med om. Hon anser tvärtom att 
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den åldersheterogena gruppen lyfter lärandet och att barnen ges möjlighet att lära av varandra, 

vilket jag tar upp i nästa kapitel. 

 

Sammanfattning 

      Samtliga deltagande pedagoger säger sig, som jag tidigare nämnt, se barn som 

kompetenta. Vad de sen lägger i ordet kompetens varierar, det handlar om allt från att barn 

har rätt att få göra sin röst hörd till att vara med och ta ansvar för sitt eget lärande. Att det 

finns olika tolkningar av vad kompetens innebär överensstämmer med Sommers resonemang 

angående olika tolkningar av begreppet (Sommers, 2005a:43-45).  Sommer menar vidare att 

ingen kan vara kompetent i alla situationer, något mina informanter håller med om när de 

framhåller att alla barn är kompetenta på något vis eller i vissa situationer. Överhuvudtaget är 

man i undersökningen relativt överens gällande barnsyn och synen på det kompetenta barnet. 

Diskussionen kom i de flesta fall att beröra huruvida barn klarar av att ta eget ansvar och om 

det ställs för höga krav på dagens barn. Samma slags resonemang som alltså förs av 

förespråkare såväl som kritiker av begreppet. I undersökningen har det framgått att det oftast 

är det större skillnader i tankar mellan pedagoger från olika förskolor än mellan pedagoger 

som arbetar på samma förskola, om än marginella. Ett undantag är Berits och Brittas syn på 

det kompetenta barnet där det finns en betydligt större spännvidd mellan deras åsikter än 

mellan övriga pedagoger som alltså alla är relativt överens.  

 

Lärande  

Det livslånga lärandet 

På frågan rörande pedagogernas syn på barns lärande svarade fem av åtta informanter att barn 

lär hela tiden, i alla situationer. Ett ständigt pågående lärande som Granberg och Pramling 

Samuelsson och Sheridan alltså menar börjar redan vid födseln och förmodligen ännu tidigare 

(Granberg, 2000:52; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:9) Dock var det bara tre av 

pedagogerna som tog upp det livslånga lärandet under intervjuerna. Detta trots att man på 

första raden under förskolans uppdrag i läroplanen kan läsa att ”Förskolan skall lägga 

grunden för det livslånga lärandet” (Lpfö98:4). Jag väljer dock att inte tolka detta som att 

övriga pedagoger inte håller med om att barns livslånga lärande börjar redan vid födseln eller 
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att de inte ser sig själva och förskolan som viktiga för det samma. Detta då de flesta 

framhåller förskolans roll för det fortsatta lärandet och kunskapandet då de talar om 

förskolans uppgift. Jag tolkar det istället som att man menar samma sak men formulerar sig på 

olika vis. 

 

Lära tillsammans 

Under intervjuerna med Christina och hennes kollega Carin som arbetar med en 

åldersheterogen barngrupp framkommer det att man ser just barnens chans att lära av varandra 

som en av fördelarna med blandade åldersgrupper. Christina anser att arbetet med denna 

grupp är den bästa förutsättningen för det kompetenta barnet. På frågan hur hon tänker då, 

svarar hon: 

Därför att vi inte ser åldrarna på barnen utan vi ser var barnen befinner sig. Är man två år så kan man 

befinna sig på en fyraårsnivå och man ska få göra det. Man kan… om man är en sexåring som vill leka 

med en tvååring så är det inga problem, det är inga konstigheter. Man får vara precis där man befinner sig 

(Christina, förskola C). 

Hon fortsätter: 

”Psykologin säger ju att… att ett barn som är jättekunnigt och ett barn som är mindre kunnigt, att i deras 

möte sker ett enormt utbyte. Och det är inte bara så att det mindre barnet lär sig utan det andra barnet, han 

måste kunna förklara och det leder ju till ett lärande även för honom… Ja ett utbyte helt enkelt” 

(Christina, förskola C). 

Även Carin tycker att det fungerar bra i den åldersblandade gruppen och ser hur barnen lär av 

varandra: 

Åh Gud vad svårt… lärande? Lärande… Ja det sker ju hela tiden, man lär sig något nytt hela tiden och det 

är här vi måste vara med och stödja detta. Men barnen lär också mycket av varandra, de små lär av de 

stora och de stora genom att förklara (Carin, förskola C). 

Christina och Carin beskriver här ett lärande som bygger på barns samspel, ett lärande som 

såväl Reggio Emiliafilosofin som läroplanen för förskolan uppmärksammar, ”Lärande skall 

baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra” 

(Lpfö98:6). Uttalandet stöds också av Pramling Samuelssons & Sheridans resonemang om att 

en mer kompetent kamrat kan utgöra ett stöd i barnets lärande och kunskapande. Att de 
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tillsammans med andra, vuxna såväl som barn kan prestera mer än de hade klarat av på egen 

hand (Dahlberg & Åsén, 2005:200; Pramling Samuelssons & Sheridans, 2006:112–113). 

     Fem av åtta av de intervjuade pedagogerna tar upp att barn lär tillsammans med andra och 

ser alltså lärandet ur, vad jag tolkar, ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att kunskap och lärande ses som någonting barnet tillförskaffar sig 

genom ett samspel med omvärlden (Dysthe, 2003:32). Dock var det endast tre pedagoger som 

uppgav att de själva lärde sig något tillsammans med barnen.  

 

Ett lustfyllt lärande 

Det var även fem av åtta pedagoger som svarade att barn lär när de upplever situationen som 

rolig eller lustfylld. Under parintervjun med Anna och Alma svarar Anna snabbt att barn lär 

sig hela tiden, något Alma också håller med om och tillägger att barn lär när det är lustfyllt 

och när det är roligt. Anna fortsätter, ”Jag tror att de lär sig när de känner sig lyckade och när 

det känns meningsfullt… och när de har kul”. Att lärande ska ske under lustfyllda former och 

att barn ska få möjlighet att få känna sig lyckade är uppfattningar som överensstämmer med 

läroplanen för förskolan och som delas av de flesta författarna i teoridelen. 

     Andra återkommande åsikter är att barn är nyfikna och att de vill lära sig. Disa beskriver 

sin syn på barns lärande: ”Nyfikenhet, de vill lära sig! Att lära sig något nytt ger sådan glädje, 

att man lyckats sätta på sig överdragsbyxorna är ju världens största grej”. Tankar som jag 

tidigare tagit upp att Doris från samma förskola uttrycker, ”… de har en nyfikenhet, de vill 

lära sig utifrån sina egna intressen…”. Att barn är nyfikna och vill lära har man tagit vara på 

vid utformningen av läroplanen och är också grundläggande i Reggio Emilias filosofi 

(Lpfö98:5; Dahlgren & Åsén, 2005:197).  

 

 

Lärande lek? 

Under intervjuerna beskrev pedagogerna barns lärande utifrån olika lärandesituationer främst 

då man delat upp barngruppen i små, oftast åldershomogena grupper för att utföra olika 

planerade aktiviteter. Samtliga fyra pedagoger från de uttalat Reggio Emiliainspirerade 
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förskolorna tog dessutom upp arbete med olika projekt och teman som en bra arbetsform för 

att inspirera barnen till lärande. En metod som även läroplanen förespråkar men som ingen av 

de övriga pedagogerna berörde under intervjuerna. Som jag tog upp i diskussionen om 

barnsyn så har dock förskollärarna på förskola B lite skilda uppfattningar om hur det arbetet 

ska se ut. Något som överraskade mig var att trots att pedagogisk dokumentation är ett viktigt 

redskap inom Reggio Emilia filosofin så är det bara Berit som nämner den som ett stöd i 

arbetet med barnens lärande. Å andra sidan var det endast en person utöver Berit som tog upp 

vikten av att använda sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande i 

verksamheten. Detta trots att det är ett vanligt arbetsverktyg i svenska förskolor (Lenz 

Taguchi, 1997:7).   

    Som jag nämnde i teoridelen så har man inom lekforskningen sedan 1990-talet fokuserat på 

barns lärande genom leken och kommit fram till att lek och lärande är tätt sammanflätade och 

därför har leken kommit att ses som ett av de viktigaste inslagen i barnens värld och i 

förskolans verksamhet (Granberg, 2000:58; Persson, 2008:65). Något läroplanen tagit fasta 

på:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i skolan (Lpfö98:6) 

Därför var det något oväntat att enbart två av åtta pedagoger tog upp lekens betydelse för 

barns lärande under intervjuerna. Trots allt så har det länge varit stort fokus på barns lärande 

genom lek. Dessutom har leken en framträdande roll i läroplanen för förskolan samt att lek är 

den absolut dominerande aktiviteten i svenska förskolor. Detta gör att jag upplever det lite 

förvånande att inte alla pedagoger tog upp lekens stora betydelse för barns lärande och 

kunskapande.  

 

Barns fria lek 

Disa som arbetar på en småbarnsavdelning på förskola D är snabb att svara att hon anser att 

barn måste få vara barn, att de ska få leka och använda sin fantasi. Barn ska få göra det de vill 

menar hon och inte styras så mycket. Styrning finns det nog av ute i samhället anser hon och 

kritiserar hetsen att barn ska växa upp allt för fort och klara av så mycket själva.  
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Jag vill att de ska få vara barn och utvecklas i sin takt. Barn kan, de ska försöka själva… självklart med 

stöd… men pröva (Disa, förskola D)  

Ett uttalande som kan ses som lite tvetydigt då hon först säger att barn ska få vara barn och 

leka utan någon större styrning, vilket man kan tolka som att hon vill att barnen ska få lämnas 

i fred i sitt lekande. Detta i enlighet med Mauritzson och Säljö som hävdar att pedagoger 

ibland ser leken som en enbart lustfylld aktivitet som ska lämnas ifred (Mauritzson & Säljö, 

2003:169). Men å andra sidan så talar hon sedan om att barn kan och att de utvecklas genom 

att ges tid och stöd. Jag tolkar detta med utgångspunkt i hennes tidigare uttalande angående de 

yngsta barnens kompetensnivå att hon anser att man hetsar fram lärande hos små barn som 

inte är mogna för det. Att de borde få lämnas i fred i leken och ges tid att själva upptäcka 

världen när de är mogna och då få stöd i sitt kunskapande.  

     En annan möjlig anledning till att som pedagog håller sig utanför leken är som Granberg 

beskriver att man känner en osäkerhet inför att blanda sig i barns lek. Att man tror att man 

kommer att dominera och förstöra leken. Granberg framhåller dock tvärt emot att barnen är 

beroende av vuxna i leken (Granberg, 1998:119). Kanske finns det dessutom en tro hos vissa 

pedagoger att leken automatiskt ska leda till lärande och kunskapande men som tidigare tagits 

upp så lär barnen i en sociokulturell kontext där andra barn, inspirerande vuxna och 

spännande miljöer har en avgörande roll för barns lärande (Granberg, 1998:119; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006:112–113). 

     Kanske är det tron att barnens lek ska lämnas ostörd av pedagogerna som gör att sex av 

åtta pedagoger inte tar upp leken som en lärandesituation under intervjuerna? Kanske ser de 

inte lek som ”riktigt lärande” utan det är något man måste skapa lärandesituationer för att 

uppnå. Doris, som var den andra pedagogen som nämnde leken tar inte heller upp den fria 

leken när hon talar om lärande utan om lek som initieras av pedagogerna för att man behöver 

träna på något speciellt. Vuxnas roll i leken är det dock ingen av de intervjuade som berör. 

Kunskap 

Kunskap – ett icke entydigt begrepp 

På frågan vad kunskapsbegreppet betyder för de intervjuade pedagogerna framkom att det inte 

är ett entydigt begrepp vare sig för den enskilde pedagogen eller för pedagogerna som grupp. 

Disa och Christina hade båda svårt att precisera vad kunskap är och svarar:  
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Allt från de små vardagskunskaperna till… ja, jag tycker mycket av kunskap är att vara intresserad (Disa, 

Förskola D).  

Allt, allt, allt! Från det lilla till det stora… ja allt!  (Christina, förskola C). 

Disa och Christina gav alltså liknande svar där kontentan är att de ser kunskap i allt man gör 

och i alla situationer. Så även om de inte specifikt uttrycker att detta inbegriper fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet så får man väl anta att de kanske menar det. En skillnad 

i deras uttalanden är att Disa styr in sitt resonemang på att kunskap har med intresse att göra, 

att den kunskap man tillskaffar sig bygger på vilka intressen man har. Ett resonemang som 

man kan finna stöd för hos flertalet intervjuade pedagoger som anser att barns kunskapande 

ska bygga på sådant som intresserar barnen för att på så vis uppnå ett lustfyllt lärande.  

      Britta från förskola B försöker sig på en beskrivning av vad kunskap betyder för henne där 

hon resonerar kring kunskapens och lärandets beroende av varandra: 

Jamen kunskap och lärande, alltså lärande sker ju och så blir det en kunskap som man bär med sig. Det är 

ju också det här, kunskap är ju ett mål av lärandet, hur ska man säga? Jamen kunskapen kan ju vara att nu 

klarar jag den här situationen, ok, nu vet jag vad det här ordet betyder. Så lärandet och kunskap, det är 

egentligen samma sak men olika… ja ord eller det är kanske mer tyngd i det… Lärandet är vägen dit och 

kunskapen är det man sedan spar (Britta, förskola C). 

Britta kopplar samman lärande och kunskap och menar att lärandet sker i de aktiviteter vi 

ägnar oss åt, att det är två nära besläktade begrepp som åtskils av att begreppet kunskap väger 

lite tyngre. Det är kunskapen vi bär med oss efter att vi lärt oss. 

 

Kunskap, ja vad är det? 

Anna och Alma från förskola A, har förmånen av att kunna diskutera med varandra under 

intervjun och fyller på åt varandra därför väljer jag att skriva ut hela resonemanget; 

”Kunskap?” Båda funderar ”… ja vad är det? Det man kan.” (skratt) ”Vad det är? Det är 

sådant man fyller på med. Kunskap… kunnande… Ja vad är det?”  

Anna: ”Men alltså jag blir så fascinerad av det här med att lära sig innantill eller utantill 

menar jag, min mamma hon kan ju Jacobs eller vad han nu, Isaks alla söner och, och alla 

floder här och där alltså som hon har lärt sig utantill, alltså det sitter ju fortfarande, alltså sitter 

så djupt. Det sitter ju i henne, alltså jag kan ju inget sådant… Så det kan jag bli så fascinerad 
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av ibland… det kanske inte var så dumt det där rabblandet ändå och… eh, ja 

multiplikationstabellen kan man ju… men ja så jobbar man ju inte nu för tiden…”  

Alma: ”Jo…” 

Anna: ”Det är ju en sorts kunskap…” 

Alma och Anna i mun på varandra: ”Jo men multiplikationstabellerna använder man ju!” 

(Fakta) 

Anna: ”Det är ju en sorts kunskap (Alma: ja) Sen är det väl färdigheter liksom som man… att 

man vet hur man gör vissa saker, att man vet hur man använder grejer.” (Färdighet) 

Alma: ”Kunskap… man blir aldrig fullärd. Det finns alltid att lära och det känns bra, att man 

aldrig är fullärd.” 

Anna: ”Ju mer man vet desto mindre tycker man att man kan.” 

Alma: ”Ja, egentligen.” 

Anna: ”Men det är ju också kunskap att kunna använda sig av kunskapen eller vad man ska 

säga. Man kan använda den för att lösa problem eller för att… Eh… ja…” 

Alma: ”Att lära vidare!” 

Anna: ”Ja, att lära vidare… att man kan lägga ihop sina kunskaper och erfarenheter så att det 

kan bli någonting nytt av det… eller det låter lite… ja men något sådant.” 

     Jag valde att ha med hela dialogen mellan Alma och Anna då den enligt min åsikt är ett 

utmärkt exempel på att det finns en osäkerhet kring vad begreppet kunskap innefattar. Men 

också att kunskap är ett så stort begrepp att det blir svårgripbart, något som tydligt 

framkommer i dialogen genom den osäkerhet som pedagogerna visar upp. Som jag tidigare 

nämnt så är kunskap ett icke entydigt begrepp med flera bottnar vilket enligt min tolkning kan 

leda till, som i dialogen mellan Alma och Anna till att man blir osäker på sin egen tolkning. 

Anna framför under samtalet flera goda exempel på kunskap, till exempel är hon genom att 

tala om faktakunskap och färdigheter inne och nosar på de fyra f:n som läroplanen för 

förskolan förespråkar: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpfö98:6). Under den 

gemensamma reflektionen kan man uppfatta hur de två pedagogerna genom att lyssna till 

varandra hela tiden kommer lite längre i sitt resonemang och att de trots osäkerheten kring 
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begreppet hjälps åt att försöka få en bättre förståelse kring det samma. Vikten av reflektion tas 

upp i läroplanen (Lpfö98:6) och poängteras av även av bland andra Jonstoij som ju menar att 

reflektion är en nödvändighet i vårt snabbt föränderliga samhälle (Jonstoij, 2000:32–35) 

      

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Två av pedagogerna, Berit och Doris menar att lärande och kunskapande sker utifrån mognad, 

det vill säga att har ett utvecklingspsykologiskt tänkande kring det samma. Berit säger under 

intervjun att: 

Men själva lärandet tror jag också att… det är ju fortfarande åldersbundet om man tänker på 

utvecklingspsykologin, det är något jag känner att man tagit bort lite som borde finnas kvar. Det här att 

det fortfarande finns som normen för lärandet. Jag tycker inte alls att man kan förkasta den helt när man 

har börjat med den, alltså att den ändå måste finnas för att, för att se det normala barnet, barnets 

utveckling och lärandet. Att det ändå finns så att man kan se att okej det här barnet… kanske vi måste 

hjälpa på det här sättet, för att det inte lärt sig riktigt allt som man behöver (Berit, förskola B) 

Berit uttrycker här en syn på lärande ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där barns 

lärande sker stegvis och som dessutom sker i förhållande till barnets ålder. Samma tänkande 

som enligt Jonstoij och Sommer kritiseras av nyare forskning då de lutar sig mot 

forskningsresultat som säger att det aldrig är försent att lära nytt (Jonstoij, 2000:18) Jag kan 

inte heller tycka att det är tankar som går hand i hand med tanken om det kompetenta barnet i 

den bemärkelsen att det är ett rikt barn som skapar sin egen kunskap tillsammans med andra. 

Ändå uppger Berit i början av vår intervju att hon valt att arbeta på den aktuella förskolan just 

på grund av att de arbetar mot Reggio Emilias filosofi. En filosofi som förespråkar att barn 

ska ges möjlighet att i sitt eget tempo utvecklar sina inneboende förmågor i samspel med 

omgivningen (Dahlberg & Åsén, 2005:200). Berit talar också om det normala barnet vilket 

enligt min tolkning betyder att hon utgår från någon slags norm baserad på ett 

utvecklingspsykologiskt synsätt. En norm som det känns som vi frångick för länge sedan och 

som inte stöds av läroplanen för förskolan som tvärtom förespråkar alla barns rätt att 

utvecklas efter sina egna förutsättningar, 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i 

förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. (Lpfö98:4) 



39 

 

Som jag tidigare tagit upp så anser Johansson & Pramling Samuelsson att man inte helt har 

frångått ett utvecklingspsykologiskt synsätt och det visade sig under intervjuerna att Berit inte 

är den enda av pedagogerna som tänker i de här banorna (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2003:14). Även Doris talar om barns lärande, kunskapande och utveckling i form av 

utvecklingsnivåer. Med det menar hon att det finns vissa saker som barnet ska ha klarat av 

innan de slutar förskolan för att komma vidare i sin utveckling och för att inte uppleva 

skolstarten som jobbig. Det kan till exempel vara att de ska kunna räkna, skriva sitt namn och 

sitta still och lyssna. Doris påpekar dock att det är viktigt att alltid försöka jobba med 

svagheterna på ett roligt sätt. Även Berit har den annalkande skolstarten i tankarna när hon 

diskuterar barns utveckling utifrån ett stadietänkande. Både två vill att barnen ska ha med sig 

nödvändiga kunskaper när det är dags att börja skolan. Att de inte ska komma oförberedda 

och stöta på onödiga problem, vilket tyder på att de har barnens bästa i åtanke även om just 

stadietänkandet kan ses som ett föråldrat perspektiv som går tillbaka till det Sommer kallar 

novisbarnet istället för att se det resilenta kompetensbarnet (Sommer, 2005a:38). Jag 

återkommer till detta resonemang när jag redovisar och diskuterar resultaten från frågan 

gällande förskolans roll. 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna i undersökningen är alla överens om att kunskap är ett begrepp som är svårt att 

beskriva. Som jag tidigare tagit upp så är det ett begrepp som ofta ses som något självklart 

och som man därför kanske inte reflekterat så mycket över. Några pedagoger ser till exempel 

kunskap i allt, Britta ser det som produkten utav det man lär sig medan Berit och Doris 

kommer in på utvecklingspsykologiska teorier. Utifrån de genomförda intervjuerna går det 

därför inte att dra andra slutsatser än att människor har väldigt olika syn på kunskap och att 

det därför precis som läroplanen förespråkar behövs att man i arbetslaget ständigt reflekterar 

över detta begrepp. 

Pedagogens roll 

Pedagogerna som ställde upp i studien är alla medvetna om att deras handlingar och 

förhållningssätt har stor betydelse dels för trivseln på förskolan men framförallt för barns 

kunskapande och lärande. Rollen som förebild togs under intervjuerna upp av fyra av de åtta 

informanterna som betonar att barn gör som man gör och inte som man säger. Något som är 
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viktigt att ha i åtanke när man arbetar med barn så man tänker på vad man säger och vad man 

gör, vilket också uppmärksammas i värdegrunden för förskolan. ”Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö98:3). Disa beskriver 

sin roll som pedagog: 

Att man är en bra förebild och att man har en verksamhet där barnen kan utvecklas /…/ Min roll är ju inte 

bara att lära dem det är ju så mycket annat, som att skapa trygghet och en grupp som trivs tillsammans. 

Liksom att det funkar här, att alla känner sig trygga och glada… Det är nästan det absolut viktigaste 

(Disa, förskola D). 

Disa tar här upp begrepp som lärande, trygghet, glädje och att hon arbetar för att skapa en 

fungerande barngrupp. Det är begrepp som alla går att finna flertalet gånger i läroplanen för 

förskolan och som uppkommer i flera av mina intervjuer.  

     Andra gemensamma uttalanden som rör pedagogens roll är att man måste vara lyhörd för 

barnens behov och lyssnande. Något Doris ser som viktigt:  

… En av mina främsta uppgifter är att lyssna på barnen, lyssna in vad de har för intressen. Jag ska inte 

lära dem så mycket längre utan mera utgå från deras behov /…/ Inte så mycket att jag ska sitta och 

predika någonting och lära ut, utan lyssna mer vad de vill göra liksom (Doris, förskola D). 

Doris för ett resonemang som för tankarna till Sommers förklaring av det paradigm som berör 

det kompetenta barnet som han främst menar rör en förändring gällande kommunikationen 

mellan vuxna och barn (Sommer, 2005b:83). Att lyssna till barnen är också en av Reggio 

Emiliafilosofins hörnstenar vilket gör att den ibland kallas lyssnandets pedagogik (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Dahlberg och Åsén menar att viktiga delar i pedagogens arbete är att 

lyssna till barnens hypoteser, teorier och frågor och att kommunicera med barnen och 

omvärlden (Dahlberg & Åsén, 2005:202).  

     Anna och Alma tar upp boken Lyssnandets pedagogik (2005) skriven av Ann Åberg och 

Hillevi Lenz Taguchi under intervjun. Anna säger att det är en bok som inspirerade dem och 

som fick dem att tänka i nya banor, att vara lyhörda och lyssna efter vad det är barnet säger 

och vill. ”Sen är det ju inte alltid man kan tillgodose barnens önskningar men att man i varje 

fall ser barnet” fortsätter Anna.  

     Flertalet intervjuade pedagoger påtalar att man måste se på barnen som kunniga med 

massor av kompetenser och med potential att hela tiden utveckla fler. Disa säger: 
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Förr var det mycket mer styrt och man tog bara hand om barnen vi jobbar mycket mer med lärande nu. Vi 

ser att de kan, fast de är så små. De lär sig jättemycket så det är viktigt att man inte bara ser dem som små 

och söta (Disa, förskola D). 

Britta menar också att det är viktigt att lita på att barn kan: 

Ett kompetent barn är att lita på att barn kan. Att jag har lärt mig någonting annat, det är ju inget som 

säger att det är det rätta. / Att hela tiden visa att jag litar på att du kan fixa det här, du kan faktiskt stärker 

deras självkänsla (Britta, förskola B). 

Även Christina från förskola C tycker att det är viktigt att se att barn kan. På frågan om 

hennes barnsyn säger hon  

Att tro att barnet är en kunnig människa med oerhört mycket kompetenser som kan en massa saker./ Ja, 

sen är det ju lite individuellt också, jag ser ju en ettåring som kompetent, de kan! (Christina, förskola C). 

Christina påpekar även att det är viktigt att man som pedagog hela tiden utmanar barnen, att 

man höjer ribban så att alla barn oavsett ålder ges en chans att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Något även Granberg (2000:46) anser vara viktiga pedagogiska föresatser, 

hon menar att man i mötet med det lärande barnet måste se och förstå vad det är som håller på 

att ske. Hon menar att det är pedagogens uppgift att möta barnet på den övre gränsen av deras 

förmåga för att på det viset främja dess utveckling. Ett resonemang som även finns att hitta i 

läroplanen för förskolan 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 

och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. / Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå från barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i 

lärandet (Lpfö98:9) 

Läroplanen ger här en tydlig fingervisning om hur den pedagogiska verksamheten ska vara 

utformad. Utforskande, nyfikenhet och lust ska utgöra den pedagogiska grunden och barnens 

intressen och erfarenheter ska fungera som utgångspunkt. Barns nyfikenhet är som jag tagit 

upp tidigare ett återkommande ämne under mina intervjuer. Fyra av de åtta pedagogerna 

menar att barn har en inneboende, medfödd nyfikenhet som man måste ta vara på och hjälpa 

till att utveckla. För detta krävs det att man som pedagog är medforskande och närvarande. 

     Alma och Anna reflekterar under intervjun kring deras roll som lyhörda och närvarande 

pedagoger. Under diskussionen kommer de in på det lärande som sker under de dagliga 
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rutinerna i förskolan och pekar då speciellt på till exempel matstunder och på- och avklädning 

som de anser måste få ta lite tid. Att vi inte stressar i onödan utan ser dessa stunder som 

lärandesituationer, 

… Vi har pratat lite om det här med matematik, som i tamburen så finns det ju många tillfällen till det… 

Med två, ett par skor eller strumpor, fem fingrar eller tio eller många sådana… att man ser det som en 

sådan situation och inte bara en transportsträcka ut, utan att man liksom använder sig av det. Jag tror vi är 

dåliga på det faktiskt. (Anna, förskola A). 

Att se vad barnen är intresserade av och använda sig av detta i lärandet och att ställa rätt sorts 

frågor är återkommande teman under intervjuerna. Berit talar precis som Alma och Anna om 

de dagliga rutinerna som tillfällen för lärande och tar även hon upp matstunden som ett bra 

tillfälle. Berit framhåller också vikten av att se vad barnen företar sig och att prata med barnen 

om vad de till exempel bygger eller ritar. Att man som pedagog finns där och uppmuntrar 

deras kunskapande. 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna i min studie anser att det är viktigt att man ser barnen som kunniga och 

kompetenta. Hälften av informanterna menar också att det är viktigt ha en medvetenhet om 

hur man påverkar barnen i det dagliga mötet då man fungerar som en förebild vilket innebär 

att barnen tar efter allt man gör och säger. Pedagogens roll är också enligt informanterna att 

skapa en trygg verksamhet där barnen kan växa och utvecklas. För att detta ska ske så krävs 

det att man är lyhörd och lyssnande, att man kan se och ta vara på det lärande och 

kunskapande som ständigt sker. Barnens nyfikenhet och lust att lära lyftes fram i intervjuerna 

likväl som att det är pedagogens uppgift att ta vara på den nyfikenheten och lusten att lära och 

låta dessa utvecklas under lustfyllda former. 

 

Förskolans roll 

När det gällde förskolans roll var de intervjuade pedagogerna relativt överens. Förskolans 

viktigaste uppgift är enligt de medverkande pedagogerna att förbereda barnen för övergången 

till skolan och man ser förskolan som viktig för barns utveckling. Disa svarade följande under 

hennes intervju: 
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Alltså vi har ju målen i läroplanen att utgå ifrån som vi försöker bryta ner… Jag tycker att det är bra med 

allmän förskola för jag tror att det är bra för barnen, i lagom mängd naturligtvis. Man känner att de 

utvecklas enormt mycket här. De får lära sig vara en grupp, att vänta på sin tur. Jag tror det är viktigt för 

dem, det blir svårt för dem annars när de kommer till skolan och har varit hemma med mamma och är van 

att vara jag, jag, jag… (Disa, förskola D). 

Disa beskriver förskolan som viktig för barns utveckling men hon ger framförallt en 

generaliserad bild av barn som inte går i förskola. Dessa beskriver hon som egoistiska, de är 

vana att få sin vilja fram och får på så sätt svårt att anpassa sig till det kollektiva som 

förskolan är representerar. Ett resonemang som skulle kunna jämföras med Hougaards 

(2004:41), som kallar dessa barn jag först-barn och Juuls (1995:156) som menar att föräldrar 

som i välvilja och av kärlek till sina barn ger dem allt de vill ha skapar barn som aldrig blir 

nöjda och som inte kan anpassa sig i samhället. Dock talar de om barn i allmänhet och inte 

bara barn som inte går i förskola.  

     Även Doris, Christina och Berit poängterar hur viktig förskolan är för barns skolgång. 

Berit, Doris och Disa menar även att en angelägen uppgift för förskolan är att se till att barn 

fungerar i olika sociala samspel. Christina menar att en viktig uppgift är att få barnen att tycka 

att det är roligt att lära och att de får prova på många saker under tiden i förskolan. Hon vill att 

de barn de skickar iväg till skolan ska ha med sig mycket kunskap men framför allt vill hon 

att de vågar. Barn som vågar prova nya saker och som vågar fråga. 

      Av dessa pedagogers uttalanden kring barns förberedande inför skolstarten kan man utläsa 

det stadietänkande jag tidigare tog upp. Strävan är att skicka iväg barnen till skolan med så 

mycket kunskaper som möjligt, de ska vara förberedda så de inte får det svårt och barn som 

halkat efter ska få särskilt stöd. Sommer och många forskare med honom menar alltså att 

stadietänkandet är förlegat men jag har svårt att se att man skulle kunna uppfylla läroplanens 

(Lpfö98) krav på att förbereda barnen inför den annalkande skolstarten utan att ha något slags 

stadietänkande. Ett stadietänkande som används i den senare skolgången genom mål att uppnå 

och strävandemål. Detta medför att pedagogerna ställs inför en komplex situation där man å 

ena sidan ska låta barnen utvecklas efter egen förmåga, det kompetenta barnet som ska 

utvecklas genom lek och det lustfyllda lärandet. Men där man å andra sidan ska se till att de 

kommer förberedda till sexårsverksamheten vilket enligt de intervjuade pedagogerna innebär 

att de ska kunna hålla ordentligt i en penna, skriva sitt namn, räkna och så vidare. Min 

tolkning är att man som förskollärare ställs inför två skilda budskap som bygger på två skilda 
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traditioner och frågan delar den intervjuade gruppen pedagoger i två läger. Två pedagoger 

diskuterar inte alls barnens lärande i förskolan som en förberedelse till skolan utan för livet 

och det livslånga lärandet medan de övriga sex pedagogerna var inriktade på det 

skolförberedande arbetet. 

     Britta ser längre än till bara övergången till skolan och talar istället om att förskolans roll 

är att introducera barnen till livet genom att de ges möjlighet att prova på saker. Att de får lära 

utan att vuxenvärlden lägger sig i för mycket: 

Att introducera dem till livet tänkte jag säga… Ja, alltså jag kan känna så! Att göra dem nyfikna på livet, 

att de hittar glädjen med att ha den här nyfikenheten… Att lära, att skapa och vara och… Nyfikenhet på 

livet. Att inte gränssätta dem för att vi är rädda för att oj, de slår sig med hammaren utan att faktiskt se att 

de har en nyfikenhet. De vill pröva, låt dem pröva! Vad är det värsta som kan hända? Att de slår sig på 

tummen och tappar nageln, de dör inte! Nämen att introducera dem och göra dem nyfikna på sitt eget liv 

(Britta, förskola B). 

Vad man kan reagera mot i Brittas uttalande är att hon talar om att göra barnen nyfikna på 

livet. En nyfikenhet som vi tidigare påtalat att barn föds med och alltså inget vi som vuxna 

behöver hjälpa dem att utveckla. Vår uppgift är snarare att hjälpa dem hålla nyfikenheten vid 

liv. Genom ett lustfyllt lärande och genom att fungera som medforskande i deras ständiga jakt 

på kunskap vilket är helt i enlighet med Läroplanen och Reggio Emilias filosofi.      

 

Sammanfattning 

Förskolans absolut viktigaste mål enligt de intervjuade pedagogerna är att förbereda dem för 

vad som komma ska. För sex av pedagogerna innebar det sexårsverksamheten och den 

annalkande skolstarten medan det för två av pedagogerna innebar livet.  

     Det blev tydligt under intervjuerna att det finns ett stadietänkande gällande förskolebarnen 

där ju äldre barnen blir ju viktigare är det att de klarar av sådant ”som förväntas av dem” när 

de börjar sexårsverksamheten.  

Slutdiskussion 

I denna avslutande diskussion kommer jag med utgångspunkt i den genomförda analysen 

redovisa de slutsatser jag kommit fram till utifrån studiens syfte. Utöver detta kommer jag 
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även att föra en kritisk diskussion angående min egen insats och ge förslag på vidare 

forskning. 

 

Det kompetenta barnet 

Utifrån den genomförda analysen av intervjuresultaten har jag förstått att begreppet det 

kompetenta barnet kan ses och tolkas på olika sätt. Något Dion Sommer poängterar och som 

han såväl som jag anser har en stor betydelse för den dagliga verksamheten ute i förskolorna. 

Bland pedagogerna som deltog i min studie fanns det främst tre olika synsätt gällande det 

kompetenta barnet.  

     Dels har vi ett perspektiv där barnet ses som en jämlik. Ett barn som äger mer kompetens 

än vad vuxenvärlden förstår och som behöver stöd i sitt kompetensutvecklande men på 

barnets egna villkor. Förhållandet mellan barn och vuxen är i det här perspektivet symmetriskt 

och barnet kan jämföras med det kompetenta barn som Jesper Juul beskriver och Reggio 

Emiliafilosofins rika barn. Det andra och det tredje perspektivet kan liknas vid det 

kompetensbarnsperspektiv som Dion Sommer beskriver vilket förutsätter ett asymmetriskt 

förhållande mellan barnet och den vuxne. Båda synsätten beskriver ett barn som kommer till 

förskolan med en massa grundläggande kompetenser som det behöver hjälp att utveckla. 

Dock ser man olika på graden av vuxen inblandning där man i det andra perspektivet ser på 

sin roll som aktiv men inte styrande medan man i det tredje perspektivet ser sig som aktiv och 

styrande, men för barnens bästa.  

     Att man har olika utgångspunkt när man talar om barns kompetens är något man måste 

vara medveten om och ta hänsyn till när man för en diskussion om begreppet i fråga. Jag ser 

att det finns anledning för personalen ute i förskolorna att föra en aktiv diskussion kring 

ämnen som har betydelse för barnens bemötande och dagliga vistelse i förskolan. Det går 

aldrig att förhindra att man inom samma verksamhet och ibland till och med samma arbetslag 

har olika barnsyn. De resultat jag kommit fram till i denna undersökning visar att hur vi ser på 

vårt uppdrag och vilka förväntningar vi har på de barn vi möter är direkt kopplade till den 

barnsyn vi har. Resultat som jag menar har stor betydelse för den verksamhet man arbetar i 

och för barnens lärande och kunskapande och vilket jag anser är goda skäl till att man inom 

arbetslaget har en gemensam utgångspunkt gällande barns bemötande på förskolan. Ett 

bemötande som alltså direkt påverkar barnen. Ser vi ett sårbart novisbarn så behandlar vi 
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barnet därefter vilket innebär att vi ser ett barn som måste skyddas och som då inte ges 

tillfälle att prova och utmana alla sina inneboende förmågor. Ser man istället ett rikt, kunnigt 

barn så ger man det barnet stora möjligheter att utvecklas efter bästa förmåga. Dock får man 

inte gå till överdrift och tro att det kompetenta barnet är osårbart och självförvaltande. 

Självklart är även det kompetenta barnet i behov av engagerade och närvarande pedagoger. 

Någon som ser barnet och hjälper det framåt i sin utveckling oberoende av ålder.  

     De pedagoger som ingick i min studie använder ord som ”Liten människa”, ”barn kan”, 

”vill lära” och ”nyfikna” när de beskriver det kompetenta barnet. På det stora hela är de 

överens om vad ett kompetent barn är, det var först på frågan om barn alltid är kompetenta 

som de uppgav mer varierande svar. Dock är min slutsats att de intervjuade pedagogerna 

anser att ett kompetent barn är ett barn som har en mångfald av kompetenser som det kan 

utveckla i samspel med andra barn och tillsammans med aktiva och engagerade pedagoger. 

Åsikter som alltså är helt i enlighet med de definitioner som både förespråkare och kritiker av 

begreppet gör.  

     En av de frågor jag ville ha besvarade i denna studie förutom hur pedagogerna ser på det 

kompetenta barnet var om man inom samma förskola delar barnsyn och det har jag kunnat 

konstatera att man inte gör. Vilket också ligger bakom mitt tidigare uttalande om att jag 

efterfrågar gemensam reflektion i högre utsträckning. Något som står föreskrivet i läroplanen 

men som flera av pedagogerna uttrycker att det saknas tid till. Ett försvårande som i slutändan 

går ut över barnen då tidsbrist kan göra att personalen har svårt att hinna med att se alla barn 

och ge dem de utmaningar de behöver för att utvecklas.  

 

Pedagogens och förskolans roll för barns lärande och kunskapande 

De medverkande pedagogerna ser på sin roll som medskapande av barns kunskap som viktig 

och de är överens om att barnen ska mötas av engagerade vuxna som ser dem och möter dem i 

deras jakt på kunskap när de kommer till förskolan. Dock skiljer sig deras åsikter, som jag 

tidigare tagit upp, om huruvida förhållandet till barn ska vara symmetriskt eller asymmetriskt 

vilket också innebär att det skiljer hur de ser på sin roll i barns kunskapande.   

     Att barn vill lära är en åsikt som delas av så gott som samtliga pedagoger och en viktig 

uppgift anser de är att få barnen att tycka att det är roligt att lära. Förskolans och då såklart 
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även pedagogens främsta mål är enligt en övervägande majoritet att förbereda barnen inför 

skolstarten. Hur denna förberedelse ser ut är man dock inte helt överens om. Som jag nämnt i 

resultatdelen av denna studie så finns det ett par av pedagogerna som efterfrågar ett mer 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på lärandet. De allra flesta deltagande pedagoger är dock 

överens om att barnen får med sig de kunskaper de behöver om man är aktiv i sin yrkesroll 

och ser till att lyssna på barnen och ta vara på deras intressen. Att man utformar en 

verksamhet där barnen är med och styr vilka ämnen man ska arbeta med. Där de ges tillfälle 

att lära tillsammans med andra barn och engagerade vuxna vilket också är helt i enlighet med 

både läroplanen för förskolan och Reggio Emilias filosofi. 

 

Övergripande slutsats 

Mina resultat i denna studie visar att det i den undersökta gruppen pedagoger främst finns tre 

sätt att förstå det kompetenta barnet. För barn är kompetenta, det är alla informanter överens 

om, om än i olika grad beroende på ålder. De största meningsskillnaderna består i hur man 

som pedagog ska ställa sig i frågan gällande förhållandet vuxen – barn och hur mycket ansvar 

ett barn kan klara av att axla. Det är också dessa skiljaktigheter jag menar gör skillnad i 

pedagogens bemötande av barn i deras kunskapande. Främst handlar det om hur mycket man 

som pedagog går in och styr barnen i lärandesituationerna men också hur man som pedagog 

ser på lärandet. När sker det? Är lärande och kunskapande något som bara pågår under de 

aktiviteter som pedagogerna ordnar eller är det något som äger rum hela tiden, i alla 

situationer?  Man måste kunna se till det som händer här och nu, hur tar jag vara på det 

lärande som sker just i denna stund och med just det här barnet? Resultatet av intervjuerna 

visar på att det finns ett ständigt strävande framåt, att målet med förskolans verksamhet är att 

skicka iväg ”färdiga” barn till sexårsverksamheten. Ser man då till varje barns förutsättningar? 

     Jag har tidigare tagit upp vikten av reflektion, individuellt såväl som gemensamt i 

arbetslaget. Jag anser det vara viktigt att man är medveten om vilken barnsyn man har då det 

direkt påverkar hur jag bemöter barnet och vilka förväntningar jag har på det. Den 

gemensamma reflektionen syftar till att man inom arbetslaget ska försöka skapa ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot barnen. Reflektionen är också ett sätt att upptäcka 

brister hos sig själv såväl som i arbetslaget. Man måste vara öppen för att tänka kritiskt kring 

den egna verksamheten för att inte fastna i gamla invanda mönster.  
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     För att bryta sig ur trygga, invanda arbetssätt vill jag utöver reflektionen framhålla vikten 

av att hålla sig uppdaterade angående nyare forskning då vi, som jag tidigare tagit upp, lever i 

ett samhälle som präglas av snabba förändringar. Det som var aktuell forskning och 

vedertagen sanning under den egna utbildningstiden har förmodligen reviderats och ersatts 

med helt nya “sanningar”. Men jag tror att det kan vara svårt att på egen hand i arbetslaget ta 

sig för att genomföra stora förändringar i verksamheten och framförallt i sitt tänkande. För det 

krävs det att man har en aktiv rektor som uppmuntrar till förändring och som satsar på 

fortbildning och avsätter tid till gemensam återkoppling. Men som framförallt följer upp 

förändringsarbetet så det inte stagnerar och rinner ut i sanden.  

     I mötet med barn är det är viktigt att förstå att de är både kompetenta och sårbara och att de 

är beroende av kompetenta vuxna. Detta ställer höga krav på förskolans personal att forma en 

verksamhet som utmanar hela barnet och att de i mötet med barnet anser att det barnet 

uttrycker är meningsfullt. Vilket kan antas vara direkt beroende av den barn- och kunskapssyn 

som pedagogen har och som man genom reflektion kan medvetandegöra hos sig själv. Något 

som är viktigt då detta kan vara vad som i förlängningen skapar förutsättningar eller hinder i 

arbetet med det kompetenta barnet. 

     Genom att se barn som kompetenta och fyllda med nyfikenhet och en vilja att lära, ett barn 

som äger en massa förmågor redo att växa så kan man skapa en lustfylld och spännande 

verksamhet. Man måste tro att barn kan, lyssna på barnen och utgå från deras intressen i 

sökandet efter kunskap samt utmana dem att vilja veta mer. Inget barn kommer som novis 

eller ett oskrivet blad till förskolan, men inget barn kommer heller som fullt kompetent och 

utan behov av en vuxens stöd och hjälp i sitt lärande. Alla barn har dock grundläggande 

kompetenser och potential till att utveckla oändligt många fler.  

 

Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 

Det här är naturligtvis slutsatser som inte enbart bygger på mina intervjuresultat eller vad 

litteraturen säger. Givetvis är de även färgade av min egen barnsyn och mina egna tankar som 

berör det aktuella ämnet. Jag kan också så här i efterhand tycka att jag borde ha varit mer 

aktiv under intervjuerna och ställt fler följdfrågor, något jag var dålig på då intervjuerna flöt 

på så bra och de medverkande pedagogerna hade så mycket åsikter om de berörda ämnena. 

Det finns svar där jag skulle vilja gräva lite djupare och ta reda på vad som låg bakom vissa 
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uttalanden, där det gnager i mig att jag inte upptäckte det på plats. Eller snarare inte var lika 

påläst som nu. Det är en annan synpunkt jag har på mitt eget arbete, nämligen att jag inte 

borde ha haft så bråttom med intervjuerna. Jag önskar nu att jag hade läst ännu mer litteratur 

innan jag utförde dem.   

     Det är också viktigt att ha i åtanke att studien bygger på utsagorna av åtta pedagoger 

verksamma i samma stad om än i olika stadsdelar, vilket också kan påverka resultatet och 

studiens generaliserbarhet. Dessutom slumpade det sig så att alla pedagoger utom en är 

etniska svenskar med lång erfarenhet av förskolan så som vi i Sverige ser den. Kanske hade 

resultatet påverkats om det hade varit en större etniskt mångfald bland de intervjuade? Med 

det menar jag personer som saknar den stereotypa bild av förskolan som man som etnisk 

svensk kanske ibland har och som kan se verksamheten med nya ögon. I studien valde jag 

dessutom att enbart intervjua utbildade förskollärare då jag ville att alla medverkande skulle 

ha samma utgångspunkt. Jag kan dock inte låta bli att undra hur resultatet skulle se ut om jag 

skulle göra om undersökningen med utgångspunkt i enbart ”personal i förskolan” eller med 

endast barnskötare. Detta för att undersöka om personalens utbildningsnivå påverkar svaren 

och om så är fallet, i vilken utsträckning? Jag tror ju och måste ju som utbildad pedagog tro 

att utbildningsnivån har stor påverkan på hur man ser på sitt uppdrag inom barnomsorgen. 

Andra frågor som väcks är hur förskolechefer och rektorer ser på barn och kunskapande. Ser 

de det kompetenta barnet och vad gör de i sådana fall för att uppmuntra sin personal att lyfta 

dessa? Ett annat intressant forskningsområde som föreslogs av en av de intervjuade 

pedagogerna är att göra samma undersökning med förskollärare och lärare verksamma i 

sexårsverksamheten för att undersöka vilken barn- och kunskapssyn barnen kommer att möta 

där. 

     Detta är aspekter som jag i framtiden skulle tycka vara intressant att undersöka alternativt 

se undersökta. Min hypotes är att det skiljer stort i hur man uttrycker sig i den här typen av 

frågor främst pågrund av den begreppsväskan man bär med sig efter avslutad utbildning såväl 

som genom senare fortbildning. Begrepp som gör att man talar olika språk inom förskolans 

värld och i den egna verksamheten vilket jag menar kan försvåra den så nödvändiga 

reflektionen och kommunikationen. Men det är ännu en fråga att skriva på listan över ämnen 

till vidare forskning. 
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Bilaga 1, Brev till rektorerna 

Hej! 

     Mitt namn är Marie Söderberg och jag går just nu min sista termin på Södertörns 

högskolas lärarutbildning med interkulturell profil där jag läser till lärare mot yngre åldrar.   

     Jag ska nu skriva min c-uppsats och har valt att undersöka hur verksamma pedagoger inom 

förskolan ser på det kompetenta barnet. Som metod för detta har jag valt att dels luta mig mot 

litteratur som behandlar ämnet och dels att intervju pedagoger om deras personliga syn på det 

kompetenta barnet. Jag kommer eventuellt också att skicka ut enkäter till de förskolor där jag 

gör mina intervjuer för att även övrig personal ska kunna dela med sig av sina tankar. 

     Jag söker nu förskolor som kan tänka sig att delta i min undersökning. Jag kommer som 

sagt bara att utgå från pedagogens perspektiv, vilket innebär att jag inte kommer att göra 

några observationer på förskolorna. Jag vill dock att minst två pedagoger från de förskolor 

som är beredda att bidra till mitt arbete kan tänka sig att bli intervjuade. Jag beräknar att 

intervjuerna tar ca 45 minuter att genomföra och inser att det kan vara svårt att ta sig den 

tiden. Jag är emellertid mycket flexibel och anpassar mig efter de tider som passar er. 

     Då vi fick våra forskningsfrågor godkända ganska sent så är jag under en del tidspress och 

skulle behöva ett svar ganska omgående och behöver göra intervjuerna senast under vecka 42. 

Gärna under vecka 41 även om jag inser att det kan vara svårt att ordna.  

     Jag vill tacka på förhand för att ni tagit er tid att läsa igenom detta brev och hyser 

förhoppningar om att ni är intresserade av att delta i min undersökning! Om så är fallet skicka 

gärna ett e-mail till mig så åter kommer jag till er snarast. 

 

Med vänlig hälsning 

Marie Söderberg 

Tel: xx-xxx xxx xx/ xxx-xxx xx xx                E-mail: min emailadress@hotmail.com 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Information till respondenten: Syfte, helt konfidentiellt, rätt att avbryta när som helst. 

Information om respondenten: Namn? Ålder? Utbildning? Antal år i yrket? Antal år på den 

aktuella förskolan?  

 

1. Vad är ett barn? Vad skulle du säga är din barnsyn? 

 

 

2.   Vad är din syn på det kompetenta barnet? Hur skulle du definiera begreppet? 

 

      3.  Är alla barn, enligt dig, kompetenta i alla situationer? 

 

 

 4.   Hur arbetar ni på er förskola för att lyfta fram barnens kompetens? 

 

 

      5.    Vad är kunskap för dig? Hur ser du på barns kunskapande?  

 

 

      6.    Vad är din syn på lärande? 

 

 

     7.    Hur ser du på din egen roll som pedagog? Vad anser du är din viktigaste uppgift? 

 

 

8.   Vad anser du vara förskolans uppgift? 
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