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Abstract 
In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in 

the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, 

Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in 

which it occurs. Using Montessori pedagogy and Reggio Emilia educational philosophy, we have 

analyzed how adults view children's “skills”. We have investigated how the concept of the “competent 

child” can be explained by the concepts of influence and participation. By using two different stories we 

have highlighted the dilemma we have experienced regarding what a “competent child” is. Throughout 

our investigation of these stories we have used two different perspectives regarding how adults view 

children. The first story is about Frank, and raises the issue of how teachers' approach to preschool 

children can differ. The second story about Erik, looks at how a parent‟s stress can negatively affect an 

everyday situation and result in a conflict with their child. These different approaches and opinions on 

children's skills can cause conflicts between adults. When such conflicts arise, they become problematic 

for us educators. With this essay, our goal is to understand why these conflicts occur and the reasons for 

our different views on what a “competent child” is. 

We have used the following questions as the starting point for our investigation: 

 What is meant by the term "The competent child"? 

 What is a competent child in practice? 

 How is a child's development and self-image affected by their teachers and parents views of their 

skills? 

Our goal is to explore various aspects of how our adult world affects children and the possible 

consequences our actions can have on them. In this essay we have used the method of writing and 

reflection over two stories which are taken from our practical experience within preschool and working 

with children. We have reflected over the dilemma in our stories and pondered over which skills or 

knowledge are seen as crucial in today's society for children to possess, if they are to be seen as 

competent. 
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Sammanfattning 

I denna essä har vi undersökt innebörden av begreppet ”det kompetenta barnet”. Vårt dilemma var att vi 

vuxna har flera olika synsätt på hur ett ”kompetent barn” är. Med detta menar vi, Audrey och Nada, att 

begreppet betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang det uppträder. Med hjälp av 

Montessoripedagogik och Reggio Emilias pedagogiska filosofi har vi analyserat vuxnas synsätt på barns 

”kompetens”. Vi har också undersökt hur begreppet ”det kompetenta barnet” kan förklaras genom 

begreppen inflytande och delaktighet. Vi har gestaltat två olika berättelser som belyser de dilemman vi 

har upplevt omkring hur begreppet ”det kompetent barn” används. Vi har introducerat två olika 

perspektiv på barnen utifrån vuxnas synsätt. Den första berättelsen om Frank, lyfter pedagogernas 

synsätt på förskolebarn. Den andra berättelsen om Erik lyfter en förälders synsätt på sitt barn. Det finns 

flera olika synsätt på barns ”kompetens” som kan orsaka motsättningar mellan vuxna i samhället. När 

sådana motsättningar uppstår blir det problematiskt för oss pedagoger. Med denna essä försöker vi förstå 

varför dessa motsättningar uppstår och vilka olika synsätt på det kompetenta barnet som finns. 

Vi har utgått från följande frågeställningar: 

 Vad innebär begreppet ”Det kompetenta barnet”? 

 Vad innebär ”det kompetenta barnet” i praktiken? 

 Hur påverkas barnens utveckling och självbild av pedagogernas och föräldrarnas syn på 

kompetens? 

 

Vårt mål är att undersöka olika aspekter av hur vår vuxna värld påverkar barnen och de möjliga 

konsekvenser vårt handlande kan ha. I vår C-uppsats använde vi skrivande och reflektion som metod 

med utgångspunkt i våra två egna berättelser för att genomföra undersökningen. Vi reflekterade kring 

vårt dilemma för att kunna fundera över vilken typ av kompetens som har en avgörande betydelse i 

dagens samhälle om de kunskaper barn besitter för att ses som kompetenta. 

 

 

 

 

Nyckelord: kompetens, synsätt, förståelse, reflektion, inflytande, delaktighet, Maria Montessori, Reggio 

Emilia, Barnperspektiv & barns perspektiv.
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Berättelser 

Frank går besviken till sin plats - Nadas berättelse om Frank 

Mitt i hösten, det är en härlig höstdag. Jag tittar ut genom fönstret. Jag ser trädgården täckt av 

en tjock dimma. Äpplena är snart mogna och grenarna blir bara tyngre och tyngre. Det doftar 

nykokt chai-te hemma hos mig. Jag tänker dricka detta goda chai ur min favoritmugg innan 

jag går till jobbet. Ute på väg till jobbet doftar det höst överallt. Jag tycker om hösten då det 

sker många förändringar. Förändringar med vädret och förändringar inom mig. Det är en ny 

termin och en ny start på jobbet. Barnen kommer tillbaka från ett långt sommarlov. Jag går 

och tänker på vad jag kan göra med barnen idag. Jag beslutar mig för att vi ska måla i 

smågrupper. Jag kan använda hösten som tema när vi målar. Det blir en bra idé. Vi får ta det 

lugnt idag och jag vet att de flesta av barnen tycker om att måla. Vi kan använda potatis, 

frukter och löv för att göra färgtryck på papper. 

Jag öppnar dörren till avdelningen och ser att mina kollegor, Lina och Rita, har samlat barnen 

som nu sitter och äter frukt. Lina är förskolelärare och avdelningsansvarig. Rita är barnskötare 

och har börjat hos oss för två år sedan. Jag kliver in och hälsar: ”God morgon allihop. Medan 

ni sitter och äter frukt tänker jag berätta för er vad ska vi göra idag. Vi kommer att måla i 

smågrupper. Det kommer att bli fem barn i varje grupp”. Jag märker hur stämningen förändras 

under fruktstunden. Barnen blir glada. De som ska vara med mig är: Anna, Adam, Sofia, Peter 

och Frank. De är fyra år gamla allihop. 

Nu går vi tillsammans till ateljén och målar där. Frukterna och potatisen står redan på bordet. 

Barnen kommer in och säger till mig: ”Men vi har redan ätit frukt”. Frank säger: ”Det är 

potatis, inte frukt”. Barnen samtalar med varandra och jag lyssnar på dem. ”Jag kommer att 

berätta för er vad vi ska göra med äpplena, potatisen och päronen som finns på bordet. Jag 

delar dem i två delar och sedan målar ni på bitarna med pensel och er favoritfärg, sedan 

trycker ni frukten på pappret”. 

”Nu kan ni gå var och en och hämta er favoritfärg. När ni hämtar färgerna kan ni tänka på 

vilka färger som passar bäst till hösten”. Barnen diskuterar vidare om höstfärgerna. Anna 

hämtar orange färg, Adam väljer gul färg, Sofia hämtar röd. Peter väljer blå och sedan säger 

Frank: ”Jag vill ha grön färg, men jag hittar inte den”. 
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Medan Frank pratar med mig, kommer Lina in och säger: ”Jag behöver några penslar”. Frank 

fortsätter att prata om grön färg. Lina letar efter nya penslar i lådorna. Jag vänder mig till 

Frank och säger: ”Du kan gå till det andra rummet och se om det finns grön färg där”. Då 

säger Lina: ”Den gröna färgen är slut”. Frank blir besviken. ”Jag vet att grönt är hans 

favoritfärg och att han alltid brukar måla med den. Då kommer Frank på en lösning: ”Fröken, 

vi kan blanda blå och gul!” 

Lina tittar förvånad på mig sedan säger hon till Frank: ”Vi har inte riktigt tid just nu, du kan 

välja någon annan färg”. Jag står där helt tyst och tänker efter vad Frank just sagt. Frank 

fortsätter att tjata på oss och säger: ”Jag kan blanda själv”. 

Lina tar snabbt blå och gul färg och säger till Frank: ”Jag blandar åt dig”. Jag vaknar till och 

säger till Lina: ”Låt honom blanda själv. Vi hinner. Det är ingen brådska”. Frank går besviken 

till sin plats. 

Då säger Lina till mig: ”Han vet inte hur man får till en perfekt grön färg. Jag kan göra det 

bättre än honom. Jag vet att han kan blanda färger men han kommer inte att få den rätta 

färgen. Han bestämmer själv vilken färg han vill använda, men vi vuxna måste kunna komma 

in och styra in barnen under sådana situationer”. Lina tar färgerna och blandar dem mycket 

snabbt och ger färgen till Frank. ”Nu får du måla”, säger hon. 

Lina säger senare till mig: ”Frank kan fatta sina egna beslut, men naturligtvis behöver vuxna 

komma in och hjälpa barnen ibland i att fatta rätt beslut. Det här har inget med kompetens att 

göra utan med livserfarenhet”. Lina lämnar oss och går ut ateljén med sina penslar. 

En stund senare tittar jag på Frank som ser lite ledsen och besviken ut. Nu bestämmer jag mig 

för att fokusera på barnen och försöka ändra stämningen. Jag bestämmer mig för att rikta mig 

lite mer till Frank och fokusera på att denna stund ska bli så lärorik och rolig som möjligt. 

Frank går från sin plats mot mig och säger: ”Jag behöver mer färg”. Jag står och tänker en 

stund. Jag vet att Frank kommer att begära mer grön färg. Jag frågar honom ändå ”Vad vill du 

ha för färg nu?”. Frank säger: ”Jag vill ha mer grön färg”. Jag böjer mig ner och säger:” OK, 

du vet att vi behöver blanda mer färg”. Jag ser ett litet leende och hans ögon lyser av glädje. 

”Får jag blanda själv den här gången, fröken?” säger Frank. ”Självklart får du göra det, säg till 

om du behöver hjälp”, säger jag till Frank och går till de andra barnen. Frank ställer sig och 

häller färgen och blandar och försöker. Senare ropar han till mig ”Fröken, fröken titta jag kan 

… jag kan bland själv”. Jag har aldrig sett honom så aktiv i en aktivitet förr. Han går till sin 

plats och fortsätter att måla. 
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Fredags reflektionsmöte 

Nästan varje fredag har vi ett reflektionsmöte inom arbetslaget. Ibland fungerar det inte 

tidsmässigt, om någon är sjuk eller ledig. Under mötet brukar vi diskutera föregående vecka 

och pratar om vad som har fungerat och inte fungerat. Lina och Rita sitter redan i 

personalrummet, jag kommer in med en mugg te och sätter mig ner. 

Lina säger: ”Då börjar vi”. 

Lina börjar prata om veckan som gått. Hon tycker att det har fungerat bra, ”eller vad tycker 

ni”, säger Lina. 

Jag tar upp veckans händelse med Frank. ”Jag tycker att du var lite stressad här om dagen 

Lina, eller? Jag tycker att vi hade tillräckligt med tid då”. ”Jag håller inte med dig när du 

säger att veckan har fungerat. Jag tycker att vi inte har fyllt läroplansmålen angående Franks 

situation”, säger jag. Lina sitter helt tyst och lyssnar på mig. Jag tycker att vi är ganska bra på 

att lyssna på varandra. ”Oavsett barnens förmågor och kunskap, vi här på förskolan ska 

uppmuntra dem. Vi måste försöka fånga barnens tankar och utveckla dem tillsammans, att 

inkludera alla barn med deras tankar”: säger jag. 

”Vad menar du, Nada?”, frågar Lina. 

”Jag menar att du gjorde med Frank, när han inte fick blanda färgerna själv, var ett hastigt 

beslut från din sida. Om ett barn säger eller kommer på någonting självt så bör vi lyfta upp 

och utveckla detta tillsammans. Barn lär sig genom att göra själva och i samspel med andra 

barn och vuxna. Men vi behöver ge dem denna möjlighet och inte göra saker och ting åt 

dem”, säger jag.     

Då säger Lina till mig: ”Jag tror att jag har förklarat för dig varför jag har gjort sådär”. Rita 

lyssnar på oss utan att kommentera någonting, hon är helt tyst. Då säger jag till Lina: ”Jag 

kommer väl ihåg vad du sa till mig, men jag håller inte med dig. Frank kan själv blanda 

färgerna, han fick den perfekta gröna färgen enligt honom. Vi vuxna inte behöver komma in 

och styra barnens handlande i en situation. Lina, det verkar som att vi har olika synsätt 

angående barns kompetens och vad de klarar och inte klarar i verkligheten. Jag tycker att vi 

behöver utveckla vår syn på detta perspektiv och hitta lösningar som är bäst för barnen även 

om vi är oeniga”, säger jag. 

Vi bestämmer oss att fortsätta att reflektera och diskutera denna problematik och vår roll som 

pedagoger som utgångspunkt på nästa reflektionsmöte. Jag vet att alla vill försöka få 
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verksamheten att fungera för alla barn och personal. För att detta ska ske behöver vi 

reflektion, bra kommunikation med varandra samt bra lyssnande pedagoger. Jag tänker för 

mig själv att ta upp situationen med mina kollegor för att skapa bättre kommunikation i 

arbetslaget. 

 

”Jag kan själv”! - Audreys berättelse om Erik 
Idag är det Anna som står vid dörren för att hälsa varje barn välkommen innan de lämnar 

gården och går in till förskolan för att ta av sig sina utekläder innan samlingen. Som vanligt 

smyger några försenade föräldrar förbi Anna in till hallen där de börjar småprata med 

varandra och under tiden börjar deras barn ta av sig sina utekläder. Jag hälsar dem välkomna 

och börjar pratar med barnen om vilken aktivitet de vill arbeta med på förmiddagen. Jag 

märker hur föräldrarnas diskussion byter riktning och de börjar jämföra sina barns 

läskunskaper. Jag får en obekväm känsla som sprider sig inom mig på grund av att föräldrarna 

diskuterar och jämför sina barn framför barnen. 

Nu har de flesta barnen kommit och all personal är nu också på plats. Vi är totalt sju i 

personalgruppen. Anna är yngst, hon är en utbildad barnskötare med några års erfarenhet. 

Maria är äldst, hon är en erfaren förskolelärare som har arbetat hela sitt vuxna liv på 

förskolan. Vi andra i personalgruppen är två Montessoripedagoger, två barnskötare samt en 

nyutbildad förskolelärare. Nu är vi alla i hallen och bara två barn saknas, Erik och hans 

storasyster Elsa. Jag hör plötslig en kvinnas röst ”Hej, hej förlåt att vi är lite sena”. Jag känner 

igen den trevliga finska rösten, den tillhör Erik och Elsas mamma som för omkring ett halvt år 

sedan flyttat från Finland till Stockholm med sin svenska man och tre barn. Jag vänder mig 

om och ser Erik som sitter i barnvagnen. Hans mamma lyfter ut honom och ställer undan 

barnvagnen, samtidigt som hon bär honom i sin famn. Han ser trött ut. ”Hej fröken” säger 

storasyster Elsa glatt när hon går förbi mig till en kompis och de börja småprata och skratta. 

Jag hälsar på barnet, sen på mamman. Eriks mamma förklarar att Erik har haft mardrömmar 

under natten och att han inte har sovit så bra och skall dessutom hämtas tidigt idag. 

Erik, som är 4 år, är ett känsligt barn som kan vara mycket blygt. Han saknar grundläggande 

sociala förmåga. Till exempel om Erik vill ha kontakt med ett annat barn som sitter för sig 

själv och leker, går han fram till barnet och rycker eller drar leksaken ifrån barnet han vill leka 

med. Detta är Eriks sätt att bjuda sig in till leken. Dock barnet som leker för sig själv håller 
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ofta fast i leksaken eller säger ifrån. Resultatet blir att Erik reagerar med att knuffa eller slå 

barnet, och bråk uppstår. 

Resultatet blir att många av barnen på förskolan är rädda för Erik eftersom han inte har lätt att 

umgås med andra. Därför har han behov av en vuxen som hjälper till vid övergångar och 

social interaktion med de andra barnen. Han pratar ganska bra svenska nu, men kan ibland 

blanda svenska och finska. Som många andra små förskolebarn har Erik svårigheter att 

hantera sina känslor. Han kan till skillnad från andra barn bli mycket aggressiv om han känner 

sig orättvist behandlad eller blir ledsen eller frustrerad. Då har han attackerat både vuxna och 

barn vid flera tillfällen. Vi pedagoger misstänker att Erik kan ha någon typ av diagnos. 

Vi har haft flera samtal med Eriks föräldrar både i angående till någon typ av aggressivt 

utbrott han har haft på förskolan och med mål att komma överens om en sätt som vi 

pedagoger kan stödja Erik. Vi har upplevt att Eriks föräldrar inte är intresserade av att göra 

någon typ av undersökning om sitt barn och de vill inte heller skriva på papper för att söka en 

resurs till honom. Allt eftersom har vi pedagoger byggt upp ett förtroende mellan oss, barnet 

och hans familj. Både vi pedagoger och hans föräldrar upplever Erik som mycket lugnare och 

tryggare nu och hans sociala kunskaper har blivit lite bättre. Exempelvis har han till och med 

ibland ögonkontakt, med både oss personal samt barnen i barngruppen, vilket alla vi vuxna 

upplever som mycket positivt. Erik har utvecklats mycket de sista månaderna och det är 

ganska länge sen han hade ett utbrott eller visat aggression mot någon på förskolan. 

Eriks mamma, (Annas) telefon ringer, hon sätter sig ner i hallen med Erik i knät och börjar 

prata. Erik ålar sig från hennes knä och sätter sig på golvet och börjar ta av sig utekläderna. 

Anna avslutar sitt samtal och vänder sig om till Erik. ”Nu måste mamma gå till jobbet”, Erik 

blir ledsen och håller fast i sin mamma. ”Elsa” ropar Eriks mamma. Elsa kommer springande 

och kramar om sin mamma, ”hej då Mamma” sedan springer Elsa tillbaka till sin kompis och 

de går in till samlingen. Nu har de flesta barnen tagit av sig och hängt upp sina kläder. Dessa 

barn har nu lämnat hallen och sitter nu i samlingsringen, läser böcker och småpratar med 

varandra under tiden de väntar på att samlingen skall komma igång. Erik har inte släppt taget 

om sin mamma. Hon drar bort honom och sätter honom på golvet igen och börja ta av hans 

utekläder. Han vill inte att hon tar av honom och skriker ”sluta”. Han blir arg på sin mamma, 

som jag märker blir mer och mer stressad. Hon pratar finska med sin son och det märks att 

hon blir irriterad på honom eftersom hon nu rycker och drar i honom. Erik försöker att dra sig 

ifrån henne, han skriker och nu ser det ut som de brottas med varandra! Erik skriker ”dumma 
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mamma”! Hon vänder sig om till mig (jag hjälper ett annat barn i hallen) och frågar kan du 

hjälpa mig? Hon fortsätter ”jag har bråttom till jobbet… och jag klarar inte av detta just nu!” 

Jag svarar ”jag förstår det är helt ok, jag kan ta hand om honom”. Hon tackar mig och stressar 

iväg. Jag tittar på Erik som ser rikligt sur ut och han skriker ”JAG KAN SJÄLV!” Jag tar 

kontroll över mig själv och försöker hålla en lugn ton. Erik är jättearg och ledsen. Jag sätter 

mig bredvid honom på golvet och frågar honom om han vill ha hjälp att sätta på sig kläderna 

igen … han skriker ”NEJ!” Jag sitter tyst och stilla och efter en stund har han alla sina 

utekläder på sig igen. Jag ger honom en kram och efter en stund känner jag hur han ålar sig 

upp i min famn, sätter sig i mitt knä och kramar mig tillbaka. Han lutar sig emot mig och 

snyftar ”mamma”. Vi sitter där en lång stund och jag känner hur mina ben börjar göra ont och 

sedan tappar jag känseln. Jag frågar om det känns bättre nu, han nickar ja, så jag frågar om 

han vill ta av sig nu och han nickar ja igen och kliver upp ur mitt knä och ut ur min famn. Han 

svarar ”jag är stor, jag kan själv!” Han tar av sig och hänger upp sina utekläder, sedan går vi 

in till samlingen som är i full gång. 

Jag känner mig lite förvånad över denna brist på förståelse och empati som en förälder visar 

för sitt eget barn! Jag tänker ”men vi har haft flera samtal om att Erik är ett känsligt barn som 

har extra behov särskilt vid övergångar”. Vi har också pratat om förskolans värdegrund och 

Montessoris ”hjälp mig att göra det själv” arbetssätt vid flera tillfällen. Jag tänker på vår 

läroplan som vill att vi på förskolan ska samarbeta med barnets föräldrar samt diskutera regler 

och förhållningssätt i förskolan. En känsla av totalt misslyckande kommer över mig, eftersom 

jag inser att jag inte lyckades förmedla Eriks mamma vårt arbetssätt med barnen.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna essä är att undersöka ett antal dilemman utifrån verkligheten på förskolan. 

Detta handlar om att vi vuxna har flera olika synsätt på hur ”ett kompetent barn” är. Det 

handlar också om att förstå vad begreppet ”det kompetenta barnet” innebär. Dilemmat har vi 

gestaltat via två olika berättelser. Vi upplever att dessa berättelser belyser de dilemman som vi 

har upplevt omkring dagens syn på vad ”ett kompetent barn” är. Berättelserna handlar om hur 

i konkreta situationer med ett barn, motsättningar kan uppstå, mellan vuxna, både mellan 

pedagoger sinsemellan och mellan pedagoger och föräldrar, om vilket synsätt som kan 

användas i kontakten med barnet. När sådana motsättningar uppstår blir de dilemman för oss. 

Med denna essä försöker vi förstå varför dessa motsättningar uppstår och vilka olika synsätt 

på ”det kompetenta barnet” som finns. Vi kommer att analysera utifrån de dilemman vi har 

beskrivit i våra berättelser, det vill säga hur vår vuxna bedömning och behandling av barn 

påverkar barnens utveckling och självbild. Vi har valt att utgå ifrån flera olika synvinklar: 

pedagogens synsätt på barnet i både Nadas och Audreys berättelser och föräldrarnas synsätt på 

sina barn i Audreys berättelse.  

 

Vi har formulerat tre frågeställningar: 

 Vad innebär begreppet ”det kompetenta barnet”? 

 Vad innebär ”det kompetenta barnet” i praktiken? 

 Hur påverkas barnens utveckling och självbild av pedagogernas och föräldrarnas syn 

på kompetens? 

 

Metod 

Vi har valt att skriva i essäform eftersom denna form för skrivande kan används som en metod 

för reflektion. Hammarén skriver att ”Skrivande kan vara en metod både för reflektion och för 

att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap” (2005, s.17). Hon menar att man kan hämta 

materialet ur de självupplevda händelserna för att sedan kunna belysa och lyfta upp det. Det 

handlar om att våga återkomma till händelser för att kunna tolka dem ur kanske ett helt ny 

perspektiv. Det handlar inte om att argumentera eller förmedla kunskap (ibid, s. 18).   

Vi har valt att skriva tillsammans för att kunna utmana och berika varandras tankar genom 

våra gemensamma diskussioner och reflektioner. På vissa ställen har vi reflekterat var för sig 

och på vissa ställen har vi reflekterat i dialog. 
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Vi söker fakta i forsknings litteraturen och skriver tillsammans. Vi kommer att använda våra 

kombinerade erfarenheter från över ett decennium som pedagoger på förskolan som vi 

gestaltar via två berättelser, Nadas berättelse om Frank och Audreys berättelse om Erik. 

Genom att reflektera över och kritiskt granska vårt handlande i dessa berättelser, hoppas vi att 

kunna klargöra varför motsättningar kring förskolebarns ”kompetens” uppstår. 

Reflektion kan komplettera vårt tänkande eller hur vi funderar, enligt Schön (i Molander, 

1998, s. 140). Detta är vad han kallar för reflektion-i-handling. Reflektion enligt Molander är 

att vända sig tillbaka, för att titta på vad vi gör och tänka över vårt handlande, för att få en 

förståelse kring en situation. ”Det man gör och den situation man befinner sig i skall 

”speglas” eller ”reflekteras” för en själv” (Molander, 1998, s. 143). 

Enligt Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz, båda lektorer vid Centrum för 

praktisk kunskap på Södertörns högskola, är ett viktigt perspektiv i en bildningsprocess att 

kunna utveckla reflektionsförmåga över olika perspektiv, inklusive vårt eget perspektiv. 

Författarna menar att man lär sig att reflektera med hjälp av sitt handlande, vilket kan 

medvetandegöra praktisk kunskap (Hjerström Lappalainen & Schwarz, 2011 s. 97-99). Som 

nämnts har vi gestaltat i skriftlig form två olika situationer som belyser dilemman i vår 

verksamhet, om hur vi vuxna påverkar barns utveckling och självkänsla genom vår 

behandling av dem. Vi försöker också gestalta flera olika synsätt på ”det kompetenta barnet”. 

Vårt mål är att genom vårt skrivande kunna reflektera över de olika situationer samt de 

känslor och tankar vi upplevt i våra berättelser. Sedan kan vi använda oss av dessa upplevelser 

för att skapa en förståelse omkring de olika ”kompetenser” som diskuteras för dagens 

förskolebarn att ses som ”kompetenta” enligt vårt samhälle. 

Som Hammarén påpekar: ”Stor yrkesskicklighet kännetecknas av förmågan att hantera det 

oförutsedda, med lite anspråkslösare ord kan vi kalla det för förmågan att bedöma vad en viss 

handling ska leda till” (Hammarén 2005, s. 17). Med andra ord genom reflektion kan vi öka 

vår yrkesskicklighet för att få en fördjupad förståelse av vad ett kompetent barn är. 

Vi hoppas att vårt arbetssätt kan bli det som Hammarén menar är en kreativ och 

meningsskapande process. Med hjälp av forskningslitteraturen, Montessoripedagogik och 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi kommer vi att undersöka likheter och skillnader i de 

kunskaps åsikter som vi beskrivit. Det stämmer överens med vad Maria Hammarén belyser 

när hon säger: 
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Kreativitet handlar nämligen alltid om ett möte, ett meningsskapande, en process där 

människans olika förmågor griper tag i varandra. Det kan ske inom en grupp eller inom 

individen själv. Inte minst kan det vara frågan om ett möte mellan teori och praktik-mellan ett 

nytt förslag och kunskapen om den praktiska verksamheten (Hammarén 2005, s. 10). 

 

Vi kommer att tolka de situationer utifrån hur människorna i våra berättelser uttrycker sig 

med ord, reagerar emotionellt samt utifrån deras kroppsspråk, för att kunna förstå dessa 

människors livssituation, avsikter och intentioner. Detta betyder att vi tittar på hur individens 

förståelse utvecklas över tid, genom en ständig rörelse mellan helheten och de olika delar vi 

försöker att förstå. På detta sätt kan vi förstå deras förhållande. Genom att tolka skapar vi ny 

förståelse omkring vad vi har sett och hört på förskolan. 

 

Etiska överväganden 

Under vårt skrivande har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2016, s. 12). Enligt den tredje forskningsetiska principen, konfidentialitetskravet, har vi 

använt alla uppgifter konfidentiellt. Därför använder vi bara påhittade namn i våra berättelser 

utom våra egna namn (Audrey och Nada) för att skydda identiteten på de personer som 

förkommer i texten. Detta betyder att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående/läsaren 

att identifiera personerna i berättelserna. 
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Reflektion 

Audreys reflektion över Nadas berättelse om Frank 

Då kommer Frank på en lösning: ”Fröken, vi kan blanda blå och gul!” Lina tittar förvånad på 

mig sedan säger hon till Frank: ”Vi har inte riktigt tid just nu, du kan välja någon annan färg”. 

Jag står där helt tyst och tänker efter vad Frank just sagt. Frank fortsätter att tjata på oss och 

säger: ”Jag kan blanda själv”. 

När jag, Audrey, läser Nadas berättelse om Frank, bekräftas min bild av hur vi vuxna inte 

alltid ser barnen. Jag funderar över varför Lina som är en förskollärare, valde att agera som 

hon gjorde i Nadas berättelse. Förstår hon inte hur hon påverkar (på ett mycket negativt sätt) 

Franks känslomässiga utveckling och självbild? Jag kan förstå att hon kanske just då i stunden 

upplevde stress, vilket påverkar hennes sätt att tänka och reagera. Dock som förskollärare 

ansvarar man för (bland annat) ”att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och 

samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” (Lpfö 98, 2010, s. 11). Det är något som 

Frank inte fick eftersom ”Då säger Lina till mig: ”Han vet inte hur man får till en perfekt grön 

färg. Jag kan göra det bättre än honom. Jag vet att han kan blanda färger men han kommer 

inte att få den rätta färgen”. 

Jag blir också förvånad över hur Lina kan tro att hon vet bättre än Frank vilken grön färg 

Frank tycker är den perfekta! Samt kan det finnas ”en” grön färg som är den perfekta? Vi som 

arbetar på förskolan arbetar alltid i lag. Dessa arbetslag är uppbyggda av pedagoger med olika 

utbildning och erfarenhet, så det finns flera olika synsätt hos pedagoger exempelvis som den 

Nada beskriver mellan sig själv och Lina i sin berättelse om Frank, är inte ovanliga. Nada 

försöker stödja Frank men Lina verkar inte mottaglig för hennes kommentar eftersom hon 

svarar ”Han bestämmer själv vilken färg han vill använda, men vi vuxna måste kunna komma 

in och styra in barnen under sådana situationer”. Genom denna kommentar inser jag att Lina 

och Nada har olika synsätt på barns kompetens. Lina tillåter Frank bestämmer vilken färg han 

målar med men Nada vill gå ett steg längre och tillåta Frank att också blanda färgerna själva. 

När Lina tar färgerna och blandar dem mycket snabbt själv innan hon ger färgen till Frank och 

säger att han får måla. Vad hon visar för Frank genom att blanda färgen åt honom samt att 

prata över hans huvud, är att hon inte tror att han är kompetent att blanda färgen själv. Hennes 

synsätt i sin tur kan negativ påverka Franks självbild och självvärdering. I förskolans läroplan 

står det att ”Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett 

demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får 
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möjlighet att visa solidaritet” (2010, s. 9). Något som jag upplevde att Lina inte gjorde. När 

jag som nyutbildad förskollärare reflekterar över Linas reaktion blir jag orolig när jag tänker 

på hur lätt det är i en stressad miljö, att utan mening kränka eller såra ett barn. Lina är 

avdelningsförskollärare vilket innebar att hon har ansvarar för att leda det pedagogiska 

arbetet. Hur lätt det är att kränka ett barn är något som vi nyutbildade förskollärare behöver 

vara medvetna om, samt vikten av att vara konsekvent och leda via gott exempel, eftersom 

våra handlingar påverkar både våra kolleger i arbetsgruppen och barnen på förskolan. 

Brodin & Hylander (2002) tar upp att självkänsla är att förstå sig själv och andra. Ett barns 

självbild, (om den är positiv eller är negativ) direkt påverkar utveckling av barnets inre 

självkänsla och självförtroende, som i sin tur påverkar barns lärandeprocess.  Brodin & 

Hylander påpekar vikten av pedagogernas roll för att skapar en positivitet omkring barnens 

lärandeprocess. Pedagogen kan skapa positivitet genom att se barnen och uppmärksamma 

eller lyfta fram den positiva kring barnen. De konstaterar att barn som Frank, om de 

uppmärksammas ofta i negativt laddade sammanhang, påverkas på ett negativt sätt och 

riskerar att utveckla en negativ självbild och självkänsla. 

Jag upplever dock att det kanske finns hopp för oss stressade förskolelärare, eftersom Lina 

kände ett behov av att komma till Nada och förklara sitt beteende. ”Det här har inget med 

kompetens att göra utan med livserfarenhet” blev hennes förklaring. Som en Montessorilärare 

då är min fråga, hur barnen kan skaffa erfarenhet om vi vuxna inte utmanar barnen samt 

uppmuntrar dem när de vill utforska, eller som Frank, visa att de kan. Jag upplever hennes 

förklaring för att inte följa läroplan som dålig, eftersom vi ”vuxna ska ge barnen stöd i att 

utveckla tillit och självförtroende” (2010, s.6). Istället upplever jag, Audrey, att Lina trycker 

ner ett barn som visar förmåga till problemlösnings. Så nu efteråt, försöker hon rätta till sitt 

oreflekterade beteende. Jag undrar om detta kanske är ett tecken på att hon förstår att hon inte 

har betett sig på ett professionellt sätt, kanske på grund av en stressig situation som påverkat 

henne negativt? 

Dock jag, Audrey undrar om Nada inte hade ifrågasatt henne, om hon hade reflekterat över 

sitt beteende, eller hur hennes handling påverkat Frank. Jag blir orolig över hur ofta vi vuxna 

(båda föräldrar och pedagoger) inte ser barnen. Hur ofta vi struntar i deras känslor eller 

synpunkter, eftersom vi upplever stress och tidsbrist. Eller är det så vi bedömer barnens 

känslor eller åsikter som oviktiga? 
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Nadas reflektion över sin berättelse om Frank 

Jag börjar fundera på situationen och undrar varför vi pedagoger befinner oss på förskolan: är 

det för barnens eller för pedagogernas skull? Vem är det som bestämmer barnens kompetens? 

Hur ser vi pedagoger på Frank? Som kompetent eller inkompetent? Förstår pedagoger att det 

kan kännas jobbigt för barnet med ett sådant beteende, när pedagoger kommer in och hjälper 

barnen i deras aktiviteter och tar över fast barnen inte vill? Frank blir besviken och ledsen. 

Vissa pedagoger har svårt att släppa den gamla rollen som pedagog, där barnen måste lyda 

pedagogen utan att ha diskussioner eller ifrågasättande. Lina tycker kanske att Frank är 

kompetent men hon tänker att vi inte ska ställa så höga krav på barnen. Hur ser Lina på Frank 

som ett kompetent barn? Lina anser att barn ibland behöver hjälp för att fatta rätt beslut. 

Jag funderar över situationen och undrar varför det ska bli på det sättet. Denna situation 

väckte nya tankar hos mig. Vad är ett kompetent barn? Hur blir ett barn kompetent? Hur kan 

det vara så att pedagoger i mitt arbetslag har olika åsikter om förskolebarns ”kompetens”? Jag 

tycker att barnen ska ges möjligheter att träna själva för att kompetens ska blomma ut. 

Erfarenhet och kunskap behöver underhållas för att inte gå förlorade. Med erfarenhet och 

utveckling ges möjligheten för att bli ett kompetent barn. Mina åsikter stöds av vår läroplan 

för förskolan som säger att: ”Förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2010, s. 12). 

Barnombudsmannen (2011) anser i en undersökning som de presenterade att inflytande 

främjar barns sociala och intellektuella hälsa som i sin tur kan bidra till nyfikenhet och 

självförtroende hos barnen. 

 

Nadas reflektion över Audreys berättelse om Erik 

I Audreys berättelse uttrycker Audrey att det verkligen är viktigt att som förälder kunna visa 

empati för sitt barn. Hon blir förvånad över Eriks mammas beteende och hennes brist på 

förståelse. När jag läser berättelsen får jag många frågor att fundera över. Exempelvis: ser 

mamman verkligen inte Erik som ett känsligt barn som behöver extra uppmärksamhet? 

Audrey beskriver hur Erik är ett känsligt barn som saknar social kompetens och har svårt att 

umgås med andra barn. Jag undrar varför mamman beter sig på ett sådant sätt. Varför hamnar 

mamman i en svår situation? Hur påverkas Erik av den här situationen? 

Vet inte Eriks mamma vilka konsekvenser det får och om det har det någon betydelse för 

Eriks känslor? Erik blir ledsen, arg och börjar skrika. Erik behöver uppmärksamhet och 

bekräftelse för den förmåga han har. Margrethe Brun Hansen (2006, s. 5) skriver i sin bok 
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Kompetenta föräldrar att ”Barn kommer alltid att behöva föräldrar som visar att de älskar 

dem och gärna vill vara tillsammans med dem – oavsett hur kompetenta pedagoger och andra 

vuxna är”. Det Brun Hansen lyfter kan relateras till berättelsen om Erik. Erik behöver sin 

mamma lite extra vid övergångar. Erik visar att han inte är redo att säga hejdå till sin mamma. 

Han har inte släppt taget om sin mamma. Istället för att mamman ska visa lite kärlek och 

intresse för sin son, drar hon bort honom och sätter honom på golvet igen och börja ta av hans 

utekläder. Han skriker ”JAG KAN SJÄLV”! Jag upplever hur Eriks mamma förbiser Eriks 

kompetens i den här situationen då hon bortser från hans förmåga att kunna klä på och av sig 

själv. 

Jag anser att mamman glömmer sin roll som förälder. Gör hon det? I den här situationen 

tappar hon enligt mig sin förmåga som förälder. Brun Hansen (2006, s. 6) skriver vidare att 

barn behöver kompetenta vuxna i sin vardag för att ta hand om dem. Detta är relevant i 

berättelsen om Erik, för att kunna se barns kompetens behöver både förskolan och samhället i 

stort kompetenta vuxna. Barn behöver i första hand sina kompetenta föräldrar, sedan de andra 

vuxna och pedagoger runt omkring dem. Brun Hansen (2006, s.14) poängterar att 

kompetensernas karaktär varierar mellan människor beroende på resurserna som finns och 

personens personlighet. Hon skriver också att de kompetenserna är medfödda. Till exempel: 

motoriska, intellektuella, sociala och emotionella kompetenser. Hon nämner vidare att de 

kompetenserna utvecklas i samspel med andra personer i den miljö där barnen är. Hon anser 

också att det har en stor betydelse att de vuxna som finns omkring barnen bör och kan se 

dessa personligheter för att kunna bedöma dess resurser här och nu. Med detta vill jag säga att 

Erik behöver i första hand samspela med sin mamma, för det är hon som måste bekräfta 

honom i allt. Det är hon som ska ge honom kärlek, omsorg och uppmärksamhet. Han vill bli 

sedd av sin mamma samt få bekräftelse att han kan på egen hand. Han tycker själv att han är 

stor och kompetent på vad han gör. Att kunna ge omsorg enligt Brun Hansen (2006, s. 28) är 

att som förälder kunna vara lyhörd för sina barns behov och önskningar. Det är viktigt för 

barnen att bli sedda och förstådda när de försöker att uttrycka sig. I Eriks situation med 

mamman, blev han inte sedd och förstådd av sin mamma. Varför kunde mamman inte se detta 

eller vara lyhörd för hans behov? Jag tolkar det som att Eriks mamma skickar signaler om att 

hon är medveten om Eriks fysiska behov, d.v.s. mat, dryck, rena kläder, någonstans att bo mm, 

se Brun Hansen (2006, s.28). När en förälder tillfredsställer barnens fysiska behov ger de 

synlig omsorg. 
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Men är det vad Erik behöver just då? Erik kan ta av sig sina utekläder själv. Han behöver inte 

just hjälp med detta. Jag anser att det Erik behöver är att få sina psykiska behov tillgodosedda. 

Han behöver den osynliga omsorgen. Enligt Brun Hansen (2006, s.29) är det svårt att beskriva 

eller med ord förklara de psykiska behoven eftersom de är osynliga. Men hon poängterar 

vidare att ”osynlig omsorg handlar om hur vi är tillsammans”. Hon skriver vidare att barn 

behöver bemötas med närvaro och empati. Barn behöver bli sedda, förstådda och lästa. Eriks 

kanske tyckte att hans förmågor inte blev sedd av sin mamma. Kunde mamman förstå Eriks 

behov då? Troligen blev hans önskningar inte respekterade då. Han upplevde förmodligen inte 

tilltro till sina egna förmågor. Kunde mamman skydda Erik mot den psykiska smärtan som 

han fick uppleva då? Audreys berättelse om Erik fick mig att fundera på allt detta.       

 

Audreys reflektion över sin berättelse om Erik 

”Eriks mamma (Annas) telefonen ringer, Anna sätter sig ner i hallen med Erik i knät och 

börjar prata i telefonen. Erik ålar sig från hennes knä och sätter sig på golvet och börjar ta av 

sig utekläderna. Anna avslutar sitt samtal och vänder sig om till Erik. ”Nu måste mamma gå 

till jobbet”, Erik blir ledsen och håller fast i sin mamma. (…) Hon drar bort honom och sätter 

honom på golvet igen och börjar ta av hans utekläder. Han vill inte att hon tar av honom och 

skriker ”sluta” han blir arg på sin mamma som jag märker blir mer och mer stressad”. 

När jag reflekterar över denna situation inser jag att i början när Erik kommer till förskolan, 

med sin mamma och storasyster, är han trött men inte olycklig. När mammas fokus går från 

honom till samtalet i telefonen, reagerar Erik inte heller på något negativt sätt. Utan att någon 

ens behöver säga till honom, sätter han igång med att klä av sig. Erik känner till förskolans 

rutiner och han vet också att efter att han tagit av sig, säger mamma hej då och de kramas 

innan hon åker till jobbet. Så utifrån vårt vuxna perspektiv bör inte Erik reagera negativt på att 

Eriks mamma avslutar sitt telefonsamtal och berättar att hon ska gå. Dock, om jag reflekterar 

utifrån Eriks perspektiv och kommer ihåg att Erik är ett mycket känsligt barn med extra behov 

vid övergångar, samt att just idag är han också trött, kanske vi förstår varför överlämningen 

inte gick så bra. Exempelvis kan det vara att Erik inte känner sig sedd av sin mamma? Som 

Eriks pedagog förstår jag hur viktig hans mamma är för honom. Att hon avslutar sitt samtal 

och sedan berättar att hon ska gå, upplever Erik som negativt och stressande. Erik tar alltid av 

sig sina utekläder, hänger upp allt på sin plats och säger sedan hej då till sin mamma som han 

sedan kramar om, innan han går in till samlingen och mamma åker iväg till jobbet. 
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Jag upplever att Erik vill följa rutinen han alltid har vid morgonöverlämning, istället fick han 

höra att mamma bara skulle gå utan vidare. Då kan det vara så att Erik tror att hans normala 

rutin inte kommer följas. Han kanske också tror att han inte är lika viktigt för sin mamma som 

hon är till honom, eftersom hon bara vill gå. Då blir han ledsen och vill ha tröst från den 

person han älskar alla mest, sin mamma. Mamman regerar dock genom att dra bort honom 

och sätter honom på golvet igen och börja ta av hans utekläder, något han brukar göra själv. 

På så sätt ändrar mamman på Eriks normala överlämningsprocess. ”Verkligheten är mer 

komplicerad än så och försätter oss ofta i situationer där vi råkar i tvivel eller känner oss 

maktlösa. Och då händer det att det sunda förnuftet ger vika, ilskan får övertaget och vi begår 

handlingar mot våra barn som vi ångrar” (Hougaard, 2004, s. 16). Jag tolkar det som att Eriks 

mamma också upplevde en viss maktlöshet och hon kan också har ångrat sitt sätt att hantera 

situationen. Erik verkar också uppleva situationen som mycket negativ. Jag uppfattar att han 

tolkar sin mammas försök att ta av hans utekläder som nedtryckande, eftersom han blev arg 

och ledsen när hon inte lyssnade på hans ”jag kan själv”! Jag håller med Nadas reflektion om 

Eriks mamma Anna, (att hon sannolikt upplever stress och vill snabbt komma iväg till sitt 

arbete). 

Vi som arbetar på förskolan får ofta uppleva föräldrar som är stressade att komma iväg snabbt 

till sina arbeten, eller föräldrar som är stressade för att de är tvingade att lämna arbetet för att 

hinna hämta deras barn innan förskolan stängs. Dessa föräldrar blir ofta påverkade av denna 

stress. Tyvärr kan denna stress gå ut över deras barn, som både Eriks mamma och pedagogen i 

Nadas berättelse, lät göra.  Vuxnas stress i sin tur påverkar barnens känslomässiga utveckling 

och självbild. “Child behaviour problems and partner mental health as correlates of stress in 

mothers and fathers of children with autism” (R. P. Hastings, 2003). Stödjer mitt resonemang 

att vår vuxna stress påverkar dagens barn. ”First, although stress has traditionally been viewed 

as a result of developmental delays per se, or of the increased demands resulting from the 

child's support needs, the influence of behavior problems may have been underestimated”. 

Jag undrar om Eriks mamma förstår hur hennes val att stressa iväg till sitt arbete i stället för 

att ta någon extra minut att lämna sitt barn på förskolan, visar Erik vad hon upplever som 

viktigast. Det hon visar är det är viktigare att komma iväg snabbt till jobbet, istället för att 

följa barnens rutin. Eftersom Eriks mamma vet att hennes son har den kompetens som behövs 

för att ta av sig sina utekläder själv. Skulle hon inte ha försökt göra det åt honom. Hon kanske 

upplevde att han inte gjorde det tillräcklig snabbt. Idag vet vi att småbarn har: 
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[…] förståelse för olika fenomen i omvärlden är det därför av betydelse att de kan ta andra 

perspektiv och ”se” en situation ur olika synvinklar. I och med att barnet förstår att andra 

människor har avsikter och önskningar som styr deras handlande, kan barnet även upptäcka att 

andra människor ser världen ur ett annat perspektiv än barnet självt” (Camilla Öhberg, 2003, s. 

126). 

Med andra ord, Erik förstår sin mammas strategi att snabba på överlämningsprocessen genom 

att hjälpa honom ta av sig sina utekläder. Han förstår att hennes mål inte är att hjälpa honom 

men att hjälpa henne själv att komma iväg snabbt. Istället för att processen går snabbare 

resulterar det alltså i ett bråk, och nertryckande av Eriks förmåga att ta av sig själv. 

Att kunna förstå en annan människa, deras tolkningar och ståndpunkter, […] ”innebär att vi 

sätter oss in i och tar den andres perspektiv” (Gustavsson, 2000, s.77). För att lyckas skapa 

förståelse, behöver båda partier kunna lyssna och vara öppna för att kunna ta den andres 

perspektiv. Detta innebär att vi vuxna behöver bli bättre på att se och lyssna på barnen, till och 

med när vi är stressade (eller kanske är det ännu viktigare när vi är stressade) om vi ska kunna 

se situationen utifrån deras perspektiv istället av bara utifrån vårt. Eller kan det vara så enkelt 

att Eriks mamma inte vill se Erik som ett barn med extra behov? Därför behandlar hon Erik 

som hon behandlar hans storasyster och bara säger ”hej då”, istället för att acceptera att Erik 

är ett barn med särskilda behov och därför behöver mer tid vid överlämning? 

 

Vad är ett kompetent barn? 

För att förstå vad ”ett kompetent barn” är, behöver vi först förstå vad ”kompetens” är. Enligt 

Dion Sommer (2011, s. 43-44), innebär kompetens rent elementärt ”kunnande” och 

”skicklighet”. Ordet härstammar från latinets competentia. Facktermer som ”kompetenser” 

och ”kompetensbarnet” bör alltid användas med eftertanke, eftersom orden kan betyda olika 

saker beroende på i vilket sammanhang de uppträder. Vi, Audrey och Nada, är överens med 

författaren att uttrycket ”kompetens” bör används med eftertanke eftersom vi också har 

upplevt denna problematik i förskolans verksamhet, exempelvis genom våra gestaltade 

berättelser om Frank och Erik. I förhållande till barn, är ”kompetens” ett positivt laddat ord 

som används i många sammanhang och som används ofta i dagens förskolor både för att 

beskriva och för att jämföra dagens barn med varandra. 
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”Det kompetenta barnet är i likhet med att sätta barnet i centrum” (Bjervås, 2003, s. 55). Som 

mamma till tre barn får jag, Audrey, ofta uppleva att det är barnens olika aktiviteter som styr 

min familjs lediga tid (kvällar och helger) och på dessa sätt sätter vi våra barn i centrum. 

Detta sätt att benämna barn som kompetenta har också blivit vanligt både inom förskolan och 

som ett honnörsuttryck som vi vuxna använder i stor utsträckning när vi beskriver barn i 

förskolans verksamhet. Vi, dagens föräldrar, använder oss ofta av dessa uttryck när vi pratar 

om våra barn med andra föräldrar och jämför barnens förmågor, ofta till pedagogens 

förtvivlan. Jag, Audrey, är Montessorilärare och arbetar på en Montessoriförskola, och 

upplever nästan varje vecka hur någon förälder använder sig av barnens ”kompetens” för att 

jämföra sina barn med andra. Barns ”kompetens” kan också ifrågasättas av föräldrar som 

undrar varför deras barn inte har lärt sig lika mycket som ett annat barn inom ett visst område, 

exempelvis språk eller matematik. Då blir vi pedagoger tvungna att påpeka att vi arbetar på en 

förskola och inte skola, samt att det inte finns något krav på att barnen, ska exempelvis kunna 

läsa flytande innan de börjar i skolan. 

 

När vi, Audrey och Nada, reflekterar kring vårt synsätt på begreppet ”kompetens” i relation 

till ”det kompetenta barnet”, upplever vi ”kompetens” som en individuell förmåga eller 

specifik kunskap som krävs vid en viss situation eller olika situationer, för att utföra en 

uppgift eller på något sätt agera i handling eller tanke. Vi kan koppla vår synsätt till Svenska 

ordbokens definition för ordet kompetent (Svenska Akademin, 2009), vilket betyder ”ha en 

god förmåga att utföra vissa uppgifter som ofta framgår av sammanhanget”. 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.112) båda författarna är förskollärare och forskare 

vid Göteborgs universitet samt Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik, skriver i 

boken Lärandets grogrund, ”kompetenta barn är en utmaning för varje lärare”. Författarna 

menar att detta synsätt kräver kompetenta pedagoger som tar till vara barnens intressen, vilja 

samt nyfikenhet. Pedagogerna ska kunna medvetandegöra barnens förmågor eller 

”kompetenser” och kunna se detta i de dagliga aktivisterna och i samspelet med andra. Vi 

hållar med författarna när vi går tillbaka till berättelserna och reflektera kring dem. 

Exempelvis att se varje barns ”kompetens” betyder också att vi pedagoger måste se barnens 

problemlösning förmåga som i Franks situation med pedagogen Lina. Pedagogen Lina 

saknade den kompetens som behövdes för att kunna se Franks intresse och ”kompetens”. När 

vi, Audrey och Nada, reflekterar kring detta inser vi att förskolebarn behöver kompetenta 

pedagoger.    
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På grund av detta stora fokus på barnens lärande både från vår läroplan samt från barnens 

föräldrar undrar vi, om det är skolkunskaperna (de skolförberedande kunskaperna) som ses 

som viktigast av dagens samhälle om barn ska ses som kompetenta? Men med växande 

barngrupper på förskolan, finns det också större behov av ordning: barn som lyssnar, lyder 

och har sociala kunskaper. Därför upplever vi, Audrey och Nada, att konsekvensen av detta 

synsätt på ”det kompetenta barnet” är i praktiken, att skapa barn som växer upp till 

välutbildade vuxna med sociala kunskaper. Pramling Samuelsson & Sheridan (2010, s.62), 

poängterar för att lärandet ska bli synligt för barnen måste pedagogerna stödja barnen i själva 

läroprocessen och få dem att reflektera över vad de lärt sig och hur de lärde sig detta. För att 

ge barnen möjlighet att lära om en särskilt aktivet eller kunna utveckla specifika kompetenser, 

ska pedagogerna ta vara på spontana och vardagliga situationer. Detta kan göras genom att ta 

tillvara den naturliga samvaron mellan barn och pedagogen, och ge barnen stort utrymme för 

att ta egna initiativ för att lära om det de är intresserade av. 

Maria Montessori påstår att begreppet ”det kompetenta barnet” betyder att alla barn är 

naturligt kompetenta oavsett sammanhang eftersom alla barn har kapacitet att lära och 

utvecklas. Vi, Audrey och Nada, upplever att den svåra frågan blir på vilken grund man gör 

sin kategorisering av ”det kompetenta barnet”. Dion Sommer (2011, s. 45), poängterar vidare 

att påståendet ”barn är kompetenta” kan innebär olika saker, beroende på vilken definition 

man använder. Författaren menar att där finns en skillnad mellan å ena sidan diskussionen om 

barns ”potentiella kompetenser” och barens ”färdighetsmässiga kompetenser” det vill säga 

skickligheten att handla i den konkreta livsnära verkligheten, å den andra. 

Utan barn har vi ett samhälle där inte utveckling sker och framtiden inte finns. Kan det vara 

som Säljö skriver i Bjervås (2003, s. 61) att ”[…] varje samhälle måste försäkra sig om att 

fysiska och teoretiska färdigheter som utvecklas, bevaras och förs vidare till kommande 

generationer”. Enligt författaren Elaine Millard (2003), har vissa typer av kunskap, 

exempelvis språkkunskaper och litteracitet blivit mycket viktiga för dagens barn. Detta är på 

grund av “globalized pressure for workforces with increasingly advanced literacy skills” 

(Millard, 2003). Som ett resultat av detta ”globalized pressure” behöver dagens barn mer än 

de tekniska färdigheter som används för att avkoda olika ord för att läsa eller skriva. Dagens 

barn behöver lära sig hur litteracitet kan användas (kunskaper om läsande och skrivande) för 

att skapa mening från en skriven text på ett sätt som motsvarar behoven i en särskild, social 

kontext. 
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Idag vet vi pedagoger att en stor del av grunden som barn behöver för sin framtida skriv- och 

läsvanor läggs redan innan de börjar i skolan. Detta poängterar Caroline Liberg (2006, s. 18), 

som är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs-och lärprocesser vid Uppsala 

universitet, i boken Hur barn lär sig läsa och skriva ”[…] barn kunde lära sig att både läsa 

och skriva mycket tidigt. Redan under sitt andra levnadsår påbörjar en del barn detta”. Dock 

har vi som arbetar på förskolan upplevt, att många av dagens barn först möter det skrivna 

ordet när de kommer till förskolan. Förskolans läroplan är tydlig ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner, (s. 10). En förklaring till dagens fokus på barnens 

språkutvecklingsprocess menar vi kan vara att språk har en central funktion i dagens förskola 

och utbildning generellt. Vilket i sin tur kan påverka barnens utveckling och lärandeprocess. 

 

Vad är kompetens utifrån förskolans styrdokument läroplanen 
En av förskolans styrdokument är förskolans läroplan. Enligt läroplanen ska dagens barn: 

få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. 

bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

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

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk– och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. (Lpfö 98, 

2010, s. 7) 

När jag, Audrey, reflekterar över hur Frank behandlas av den ena pedagogen (Lina, som tar 

över och blandar färgerna åt Frank, istället för att tillåta honom gör det själv), inser jag att vi 

pedagoger inte alltid lever upp till detta mål i förskolans läroplan. Dock upplever jag också att 

vi pedagoger strävar efter att följa förskolans läroplan som i sin tur påverkar vår syn på 

förskolebarn som kompetenta och sökare av kunskap. Detta innebär att vi pedagoger fungerar 

mer som stöd snarare än envåldshärskare. Detta betyder också att dagens barn behöver ta 

mycket mer ansvar för sitt lärande jämfört med gårdagens barn. 

På dagens förskolor arbetar vi pedagoger ofta med barnen på ett systematiskt sätt genom att 

inkludera olika läs- och skrivaktiviteter i barnens vardag. På dessa sätt blir förskolan en 

lärandemiljö för dessa barn och elever. Förskolan blir som ett samhälle som är styrt av 

pedagogens tolkning av läroplanen, där barnen arbetar tillsammans under ledning av oss 

vuxna på olika aktiviteter som vi vuxna ser som relevanta eller användbara för barnens 

lärande. Eftersom det saknas tydliga lärandemål för vad vi pedagogerna bör lära ut till barnen, 
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blir vi pedagogerna tvungna att tolka läroplanens mening och intentioner kring förskolans 

lärandemål för dagens barn. Många av dagens förskolor har därför börjat med en gemensam 

reflektion i arbetsgruppen för att kunna hantera läroplanens brist på tydlighet.  Exempelvis har 

man i Nadas verksamhet nästan varje fredag ett reflektionsmöte där de diskuterar veckan och 

pratar om vad som har fungerat och inte fungerat. Det är något som vi, Audrey och Nada, 

upplever som ett mycket positiv verktyg för att missförstånd inom arbetslaget. 

Utöver förskolans fokus på barnens språkutveckling har barnens lärandeprocess generellt 

blivit mer strukturerad. Vardagsaktiviteter som barnen normalt och rutinmässigt involveras i, 

samt deras samspel med samtliga mänskliga aktörer i sin konkreta tillvaro – allt har 

strukturerats av förskolans pedagoger och barnens föräldrar. Vi pedagoger samspelar med 

barn för att stödja dem i deras lärande, som vår läroplan kräver att vi gör. Målet är att dagens 

barn ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att lära sig. Det ser vi som en reflektion 

av dagens sociokulturella miljö som ser det som önskvärt att dagens barn får hjälp att känna 

tilltro till sin egen förmåga att lära sig. Detta fick Frank inte göra, trots läroplanens direktiv. 

På grund av samhällets förväntningar har barnens behov av omsorg växt eftersom exempelvis 

det har blivit vanligt att båda föräldrarna arbetar. Små barn som Erik tillbringar mycket av sin 

vakna tid på förskolor. Som förskolpedagog är det vårt ansvar enligt vårt läroplan att se till att 

barnen på förskolan blir stimulerade och uppmuntrade till att lära sig. I förskolans läroplan 

står: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö 98, 2010, s. 5). Dagens läroplan har ett större 

fokus på barnens lärande och sociala kunskapar än den tidigare. Så tidigt som i förskolan 

arbetar vi med barn för att uppmuntra vanor som självtillit, sociala kunskaper, hjälpsamhet 

samt att visa respekt för varandra och auktoriteter. Därför undrar vi om det är dessa kunskaper 

som ses som viktigast i vårt samhälle. 

 

Om dagens barn ska få stimulans och vägledning av förskolans pedagoger för att genom egna 

aktiviteter öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter, behöver vi 

pedagogerna ha en förståelse för vår läroplan och vad det är att vi bör lära ut. Enligt Kjorholt 

genom Johanssons & Pramlings Samuelsson, (2003, s.61) bör dagens barn ses som ”naturliga 

varelser”. Vi pedagoger bör därmed betrakta barns kompetenser och kreativitet som en del av 

barns inre natur, dvs. vi pedagoger bör se på barn som ett frö som väntar på sommaren för att 

blomma. Vi, Audrey och Nada, håller inte med detta synsätt på barn som ett frö eftersom detta 
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kan tolkas som att barn är outvecklade eller utan ”kompetenser”, med detta perspektiv blir 

barnens ”kompetenser” osynliga. Vi upplever att förskolebarn, exempelvis, Frank och Erik har 

förmågor som inte alltid ses på förskolan. Exempelvis, när Frank kom på en lösning till 

problemet att den gröna färgen tog slut.  Enligt förskolans läroplan ska förskolan ”främja alla 

barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lpfö 98, 2010, s. 4). Då kommer 

vi tillbaka till frågan: hur bör vi se på dagens barn samt vad det är barn bör lära sig? Vilken 

kunskap är viktig samt hur går lärandet till? Vi, Audrey och Nada, undrar även hur barnen 

uppfattar sin lärandeprocess. Upplever de en lekfull, stimulerande miljö på förskolan eller en 

krävande, förväntansfull miljö eller kanske upplever de något helt annat? Jag, Nada, börjar 

fundera över mitt handlande i min berättelse om Frank. Jag kom på att, denna dag bestämde 

jag själv att barnen ska måla utan att ta hänsyn till barns inflytande på förskolan. Fastän jag 

vet att barnen tycker om att måla borde jag frågat dem innan. Jag undrar om jag har tänkt rätt 

då? Blev denna stund lyckad för barnen? Förmodligen har mitt handlande påverkat 

situationen på någon sätt. Nu behöver jag reflektera kring situationen men utifrån en annan 

synvinkel. 

Med andra ord, hur upplever dagens barn kravet från förskolans läroplan att redan på 

förskolan SKA deras livslånga lärandeprocess börja. Detta är ett nytt krav från vår läroplan 

och det påverkar vårt sätt att bemöta barns utforskande på förskolan. Kunskapen ses som 

något som konstrueras eller skapas genom utforskning av omgivningen samt genom 

erfarenheterna och reflektionen. Kan detta nya krav på förskolans barn ha skapat de nya krav 

på oss som arbetar med barn? Vår yrkesroll har också genomgått stora förändringar samt 

blivit mer komplex sedan förskolans läroplan blev reviderad år 2010. 2011 genomfördes flera 

reformer som exempelvis ny förskollärarutbildning och ny lärarutbildning. Dagens 

förskollärarutbildning är på 210 poäng och där ingår bland annat läroplansteori, didaktik, 

vetenskapsteori och forskningsmetodik samt andra utbildningsvetenskapliga kärnkurser. 

Skolan fick också en ny skolförordning och ny skollag. Vi har också fått nya krav på 

lärarlegitimation för både förskollärare och läraryrket. Allt för att säkerställa att dagens barn 

får den bästa start för att främja deras utveckling och lärande. På grund av dagens fokus på 

barnens lärande från förskolans ålder, tolkar vi det som att denna typ av kunskap ses som 

viktigt i dagens socialkultur om barnen ska ses som kompetenta. Men när vi reflekterar över 

våra berättelser inser vi att där finns andra kompetenser som barn också förväntas ha i dagens 

samhälle för att ses som kompetenta. Vilket i sin tur väcker tanken hos oss, vilka är de andra 

kompetenserna? 
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Montessoripedagogiken 

Det synsätt vi vuxna har på barn idag som kompetenta är relativt nytt, det kom under första 

hälften av 1900-talet. Det är inom Montessoris många böcker som barn kanske för första 

gången beskrivs som kompetenta, exempelvis via Montessoris ”hjälp mig att göra det själv”. 

Montessori visade oss att om vi vuxna tror på barnens kompetens och tillåter barnen göra det 

de kan själva kan vi både se barnens olika kompetenser, samtidigt som barnen övar på dessa 

kompetenser som de sedan utvecklar och på så sätt lär sig. Exempelvis: om Frank hade fått 

blanda färgerna själv så kunde han ha visat att han hade den kompetens som behövdes för att 

skapa den gröna färg han önskade.  Montessori blev inspirerad av bland annat”Pestalozzi, 

Froebel, and Rousseau on the changing conception of the teacher.”. Men hon påstår” […] 

Learning for one's own sake, to meet one's own criterion of success, was what made learning 

satisfying to the young child, (Montessori, 1914/1965, s.11). 

Idag, tack vare personer som Montessori, Froebel, Pestalozzi, Rousseau med andra, är detta 

synsätt på barn som kompetent vanligt. Vi vuxna pratar om barnens kompetens så ofta att 

uttrycket ”det kompetenta barnet” har blivit vanligt inom både andra pedagogiska filosofier 

(som exempelvis Reggio Emilia) och dessutom inom dagens kommunala förskolor. Som en 

Montessorilärare med fyra års utbildning inom Montessori - pedagogik kan jag, Audrey, 

känna igen Montessoris inflytande i vår förskolas läroplan samt vårt sätt att se på dagens 

förskolebarn. Genom sitt arbete med mentalt handikappade barn upptäckte Montessori att alla 

barn (med rätt stöd från oss vuxna) kan utvecklas och lära sig, dessutom har alla barn 

kompetens samt är kompetenta på sitt sätt. Montessori ser på barnens kompetens som mer än 

bara dagens fokus på förberedelse inför skolan. Exempelvis barnens praktiska kunskaper som 

Eriks förmåga att både ta av och sätta på sina utekläder själv eller Franks förståelse att gul och 

blå kan blandas till grön. Dessa kunskapar visar att båda barnen bär på visa kompetenser. 

Förskolans verksamhet ”[...] ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer ska ta till vara för att skapa mångfald” (Lpfö 98, 2010, s. 

9). Med andra ord bör vi pedagoger inte reagera som Lina i Nadas berättelse om Frank, när 

hon inte tog hänsyn till Franks intresse att blanda färgerna själv.  Istället bör vi följa dagens 

barn, som också ska få möjlighet att påverkar förskolans verksamhet. Vi är överens om att 

pedagogerna kan påverka både barns lärandeprocess och självkänsla genom vårt bemötande 

och sätt att arbeta med förskolebarn. 
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Vi, tycker att alla förskolebarn behöver ambitiösa och kompetenta pedagoger för att kunna ge 

dem verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess. Detta kan vi relatera till vad Anna Åberg 

som är författare, pedagogista och Hillevi Lenz Taguchi som är forskare och professor vid 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (2005, s. 58) lyfter i boken om Lyssnandets 

pedagogik, ”[…] en pedagog som har viljan och lust att ständigt lära nytt tillsammans med 

barnen”. När vi reflekterar kring Nadas berättelse om Frank känner vi att både Nada och Lina 

inte var tillräckligt kompetenta för att lyfta Franks intresse. Kanske var Nadas främsta mål att 

genomföra en lyckad skapande aktivitet med barnen på bästa sätt. Nadas agerande kanske var 

lite försenat - varför väntade hon tills Lina gick ut ur rummet? Förmodligen behöver Nada 

också utveckla sin kompetens och vara den ambitiösa pedagogen. 

 

Som pedagog förstår jag, Audrey, Nadas önskan att vara en bra pedagog, och som 

Montessorilärare inser jag vikten av förskolans miljö. Inom bland annat 

Montessoripedagogiken finns det en tydlig struktur och metod hur förskolans miljö skall vara 

utformad. Miljön är utformad efter barnens behov för att barnen själva ska kunna klara av så 

mycket som möjligt. Barnen skall inte behöva be en vuxen om hjälp, exempelvis Frank ska 

kunna gå själv och hämta de färgerna han behövde för att blanda den gröna färg han ville ha 

för att måla med. På detta sätt uppmuntras Franks logiska tänkande samt att han aktivt tar för 

sig och, på så sätt förstärker vi hans självkänsla, istället för att han behöver fråga en pedagog 

som bestämmer att han inte klarar av att blanda färgerna själv. Miljön, som vi pedagoger är en 

viktig del av, kan bjuda in barnen samtidigt som den låter barnen ta egna beslut. På detta sätt 

utvecklas bland annat barnens resonemang, självkänsla och integritet. Barnen får också 

möjlighet att välja själva vad som innebär beslutstagande. En förmåga ses som viktigt inom 

Montessori och påverkar både barnens självbild och självkänsla. Barnens förmåga påverkar i 

sin tur av hur vi vuxna ser på barnen samt om vi ser på dem som kompetenta.   

Enligt Lise-Lotta Bjervås som är lärare i pedagogik inom lärarutbildning vid Högskolan i 

Kalmar (2003, s.74-76) signalerar förskolans miljö pedagogernas resonemang och förståelse 

kring innebörden av det kompetenta barnet, samt hur vi vuxna anser att barnens 

kompetensutveckling ska gå till. Enligt Montessori är barn känsliga för den värld de är födda i 

och behöver stöd från oss vuxna för att upptäcka och utforska den. Barn har förmågan att ta 

till sig alla olika typer av information omkring sig (Montessori, 1949/1999). Vi pedagoger 

som arbetar med dagens barn och vet hur barn absorberar allt runtomkring dem (både bra och 

dåligt) inkluderar vår vuxna världs värdegrund och vårt synsätt på barnen. 
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Enligt Lena Kåreland som är en svensk barnboksforskare och professor vid Uppsala 

universitet(2009, s. 26) ”Barn av i dag betraktas mer och mer som medskapare av sitt egna 

liv”. De förväntas göra egna val och fatta egna beslut. Som resultat har dagens barn blivit mer 

medvetna om deras rättigheter men de ha också blivit mer ifrågasättande. ”Vilket gör att deras 

roll i familjen blir en annan än förr” (Kåreland, 2009, s. 26). Våra vuxna sociala erfarenheter 

(som sällan undersökts eller ifrågasätts) tillsammans med de föreställningar om barn och 

deras uppfostring skapar förväntningar och fungerar som ett filter som vi vuxna sedan 

använder för att tolka småbarns agerande. Kan det vara så att vår vuxna förväntning om hur 

det kompetenta barnet bör vara, påverkas av våra förväntningar och sätt att se på dem? Därför 

undrar vi, om dagens barn förväntas visa praktiska kunskaper, kunskaper inför skolan och 

sociala kunskaper om de ska ses som kompetenta? Förmodligen kan detta bli problematiskt 

för vissa barn och pedagoger. Eftersom kanske inte alla barn har alla dessa kunskaper eller 

kanske vi pedagoger inte allt ser alla barnens olika kompensator. 

 

Reggio Emilia en pedagogisk filosofi 

Loris Malaguzzi fick uppdraget av kommunen Reggio Emilia som ligger i norra Italien att 

bygga upp och styra en egen barnomsorgsverksamhet. Loris Malaguzzi hade som 

barnomsorgschef en viktig roll i utvecklingen. Reggio Emilias pedagogiska filosofi är inte en 

metod men ett förhållningssätt (Barsotti, 1997). Malaguzzi hävdade att pedagogiken 

utvecklades genom pedagogernas praktiska utförande och inte genom teoribildning. Han 

betonade pedagogernas förhållningssätt som ska vara flexibelt och fokusera på barnen som 

individer och tar hänsyn till deras förmågor (Barsotti, 1997, s. 65). När vi, reflekterar kring 

berättelserna anser vi att både Frank och Erik behöver en vuxen eller en pedagog som stöttar 

och arbetar tillsammans med dem, för att kunna utveckla deras förmågor om de ska ses som 

kompetenta. Malaguzzi ansåg att pedagogik inom Reggio Emilia är en process, som måste 

utvecklas hela tiden i takt med våra barns förändring och samhällets utveckling. Ett 

kännetecken för Reggio Emilia pedagogik är en ständig reflektion. I Reggio Emilia vill man 

gärna lyssna till olika perspektiv och samtidigt konfrontera olika alternativa synsätt kring 

barnen, kunskap samt lärande (Dahlberg & Åsén, 2013, s. 240-241). Med andra ord tycker vi 

att pedagoger behöver reflektera och diskutera med varandra kring barnet, för att kunna stödja 

de i deras utveckling och lärandeprocess. 
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Det rika barnet 

Malaguzzi belyser ”det rika barnet”, att kunna se barnet som en aktiv, kompetent och resursrik 

människa från början. Det som menas med det rika barnet är ett barn som vill växa, lära och 

veta. Det är ett barn med inneboende kraft som kan skapa sin egen kunskap (Dahlberg & 

Åsén, 2013, s. 247). Detta kompetenta barn eller det rika barnet behöver en kompetent vuxen 

för att kunna utvecklas: 

Det klarar naturligtvis inte att bygga upp allting självt. Det behöver den vuxne. Det är ett barn 

som behöver, som likt barnet självt vill bygga upp saker och utvecklas. Med en vuxen som bara 

försöker skydda det, vet barnet inte vad det ska göra. Det vet inte vad det ska ha en vuxen till 

som fungerar som ordningsvakt. Det behöver en vuxen som kan vara en uppbyggare med egna 

konstruktioner (Barsotti, 1997, s. 21). 

Malaguzzi talar om att det rika barnet behöver rika pedagoger och rika föräldrar. En 

medforskande pedagog menar han. Idén bakom detta är att de ska kunna få se barnen som 

kompetenta individer och som en viktig resurs för verksamheten. Pedagogens roll kan också 

betyda att de ska hjälpa barnen för att kunna utvecklas till kreativa personer. Pedagogen inom 

Reggio Emilia är en utmanare och medforskare. En viktig del i Pedagogernas arbete är att de 

ska lyssna på barnens hypoteser och stödja deras tankar. På detta sätt kan de tillsammans med 

barnen och pedagoger konstruera kunskap, som medforskare och medkonstruktörer (Dahlberg 

& Åsén, 2013, s. 247, 250). När jag, Nada, reflekterar kring Linas agerande upplever jag å ena 

sidan att hon inte var den medforskande pedagog som barnen behöver enligt Dahlberg & 

Åsén. Å andra sidan undrar jag varför jag själv tvivlade och inte agerade, utan stod helt tyst 

och sa inget när Frank själv kom på ett förslag för att lösa problemet. Eller kan det handla om 

att Lina har mer makt eftersom hon är både förskolelärare och avdelningsansvarig. 

Inom Reggio Emilia talar man om miljön som ”den tredje pedagogen”. Miljön har en stor 

betydelse för att stödja barnens utforskande, lärande och delaktighet (Dahlberg & Åsén, 2013, 

s. 253). Kan miljön utveckla barns kompetens och på vilket sätt? Vi, tycker att miljön kan 

stödja barnens lärande och delaktighet på olika sätt. Om pedagoger i berättelsen om Frank 

kunde skapa förutsättningar för lärande genom att planera sammanhang och miljö, skulle 

Frank aktivt erövra den kunskap han behöver för sitt lärande. 

Inom Reggio Emilia ska miljön vara ett redskap för barnen. Barn ska ges möjlighet för att 

kunna vara en aktiv forskare och upptäckare i en inspirerande miljö. Här blir pedagogens 

uppgift att planera och organisera miljön för barnen. En utmanande miljö som kan stimulera 

barnens nyfikenhet och intresse och som kan stödja barnen för att erövra kunskap. Det är 
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därför varje förskola har en ateljé` med en ”ateljérista” (Dahlberg & Åsén, 2013, s. 243-254).  

I den miljön kommer barnen med sina hundra språk att använda sin kreativa förmåga att 

handla och söka efter nya kunskaper med nya utmaningar.    

Malaguzzi talar om att ”Ett barn har hundra språk”. Enligt honom betyder detta att det rika 

barnet har möjlighet att utnyttja hundra språk från födelsen, vilket betyder att alla barns 

förmågor och uttryckssätt skulle utvecklas på bästa sätt i en bra miljö och efter barnets eget 

intresse där barnet blir uppmuntrad. Genom detta kan barnet själv få tag i sig själv i de olika 

uttryckssätten och försöka att hitta sin egen ”dialekt” i de hundra språken (Barsotti, 1997, s. 

22-23). 

Malaguzzi (Barsotti, 1997, s.23-25) ser barnet som en aktiv individ som ”hela tiden försöker 

att växa och utvecklas”, och genom projektarbeten kommer barnens frågor att stå i centrum. 

Barnen kan genom projektet arbeta i sin egen takt för att kunna pröva själv hur saker förhåller 

sig. Genom denna idé med Reggio Emilias problemformulerande arbetssätt och kreativitet 

låter man barnen få tillgånga till sitt eget tänkande och inte skynda på den kognitiva 

utvecklingen hos barnen. Detta arbetssätt i Reggio Emilia vill ge barnen en känsla av självtillit 

att barnen känner att ”jag kan”. Barnen ska kunna välja, påverka, tycka samt känna att de är 

en del av en helhet. De barnen får högre självkännedom och delaktighet (Barsotti, 1997, s.28). 

Med hjälp av Reggio Emilias pedagogiska filosofi kan vi, Audrey och Nada, tolka och förstå 

de olika situationer som Frank och Erik har hamnat i. Vi förstår hur viktigt det var för Frank 

att blanda färgen själv. Som pedagog till dessa barn vet Nada att Frank kan blanda själv, samt 

att Audrey som pedagog till Erik kan förstå att han blev ledsen och sur på sin mamma, för att 

han inte fick att klä av sig själv. Jag, Nada, upplevde att mamman var stressad och blev 

irriterad på Erik. Men med hjälp av pedagogen som tog hand om honom fick Erik klä av sig 

själv. Han blev stolt över sig själv för att han kunde klä av sig själv. Som Malaguzzi säger; 

”Ett barn har hundra språk”, och de språken ska utnyttjas från födelsen. Barn ska få 

möjligheten från början att utveckla dessa förmågor. Erik fick inte detta från sin mamma. Där 

kommer pedagogernas roll på förskolan att stötta och hjälpa dessa barn. Vi, Audrey och Nada, 

tycker att pedagoger behöver ge barnen utmaningar och möjligheter att uttrycka sig i olika 

situationer och på olika sätt. Genom detta får barnen känslan av att ”Jag kan själv”. Detta var 

känslan Frank och Erik fick när de fick pröva själva. Med hjälp av en kompetent pedagog 

kunde båda barnens kompetens utvecklas, vilket stämmer överens med vad Malaguzzi säger 

om det rika barnet. 

 



 

27 
 

Barns inflytande 
Det kompetenta barnet kan förklaras genom begreppen inflytande och delaktighet. Elisabeth 

Arnér (2009, s. 14) påpekar att begreppet inflytande kan tolkas på många olika sätt beroende 

på de situationer begreppet förekommer i, vilket kan medföra svårigheter. Arnér tolkar 

begreppet inflytande i förskolan så här; ”[…] begreppet inflytande i förskolan handlar om att 

barn ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt” (Arnér, 2009, s. 14). Detta 

kan ske genom att barn får uttrycka sig, får prova på själva och får sina idéer att verkställas. 

För att kunna säga att barn har inflytande på förskolan måste vi pedagoger alltså ta till vara 

och använda barnens erfarenheter och deras vilja. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), 

under rubriken ”Barns inflytande” står det att: ”De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljö och planeringen av 

verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 12). Jag, Nada, kan också se och tolka begreppet 

inflytande som att barnens intresse och behov ska styra verksamheten. Vi, är överens om att 

dagens pedagoger måste tänka på att miljön i förskolan ska anpassas efter alla barn. Med detta 

menas att miljön ska vara anpassad och tillgänglig för barnen, till exempel att barn själva kan 

bestämma över sina egna val. I berättelsen om Frank fick barnen själva välja färgerna och 

kunde nå materialet utan vuxnas hjälp. Oavsett pedagogernas åsikter om barnkompetens, fick 

Frank inflytande genom att han fick ta ett eget beslut. Vi pedagoger måste, enligt vår, 

uppfattning, uppmuntra barnens inflytande och delaktighet i förskolan i olika situationer. 

Däremot undrar vi, fick barnen i Nadas berättelse om Frank inflytande under hela dagen då? 

Förmodligen är svaret nej. Barnen blev delaktiga i Nadas aktivitet, eftersom Nada själv 

bestämde aktiviteten i förväg. Jag, Nada, borde tänka på mina beslut och agerande mer i 

framtiden. 

Enligt Arnér (2009, s. 23) är det i förskolan som barn kan få möjlighet att utvecklas till 

självständiga individer som kan påverka och vara med och fatta beslut, för sig själva och för 

andra. På grund av detta ska barnen i förskolan få ett reellt inflytande. Arnér (2009, s. 23) 

menar att pedagoger i förskolan kan skapa en tillåtande miljö för barnen där de får komma till 

tals på allvar med tanke på barnens perspektiv och deras påtagliga medverkan och inflytande. 

Samtal och kommunikation mellan barn, och mellan barn och vuxna, blir i så fall en viktig 

aspekt för att detta ska ske och ges en framträdande plats. 

Med andra ord är vårt arbete med barns inflytande viktigt. Vi pedagoger ska vara lyhörda för 

vad barnen vill förmedla och vara goda lyssnare. Detta är något som jag, Audrey, inte upplevt 

att Lina var i Nadas berättelse om Frank. Vi, är överens om att pedagoger måste lyfta upp 
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barns kompetens och samtidigt kunna bekräfta deras kompetens. Åberg och Lenz Taguchi 

(2011, s.10) använder begreppet hörstyrka, med vilket hon menar att pedagoger ska vara 

lyhörda och nyfikna på det barnet tänker och gör i sin vardag. Om vi slutar att lyssna på 

barnen menar vi att det finns en risk för att barnens utveckling och självbild hämmas. Om 

pedagogerna tappar bort hörstyrka kommer förmodligen barnen inte få en meningsfull vardag 

på förskolan. När jag, Nada, reflekterar över min berättelse märker jag att både jag och Lina 

på något sätt inte varit bra lyssnare. Genom att skriva denna essä kunde jag få en ny bild och 

förståelse över situationen. Vilket hjälpte mig att fundera över mitt agerande.     

Barns inflytande är tydligt beskrivet i både Barnkonventionen (Barnombudsmannen, 2011) 

och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). De säger att barn ska få inflytande, få sina 

röster hörda samt få sina åsikter respekterade precis som alla andra samhällsmedborgare 

(Arnér, 2009, s. 13). Både Franks och Eriks röst hördes inte. Erik fick inte ta av sig sina 

utekläder själv för sin mamma. Frank däremot fick inte blanda färgerna själv för pedagogen 

Lina, trots att hon är förskollärare och vet om att alla barn ska få inflytande på förskolan. 

Detta är ett av målen i förskolans läroplan, som vi pedagoger ska sträva efter. Vi, anser att hur 

vi pedagoger bemöter barnen varje dag har en stor inverkan på barnens lärande och 

utveckling.    

Ett av Läroplanen strävansmål är att barn ska få ett inflytande över verksamhetens innehåll, 

oavsett pedagogernas syn och bakgrund, och det är därför vi i vår studie tänkte belysa barns 

inflytande på förskolan och hur detta kan påverka barnens lärande. I berättelsen om Frank 

begär han att få grön färg för att måla med. En av pedagogerna sa till honom att han får gå och 

leta i andra rummet om det finns. Franks röst blev hörd av pedagogen då. Vi, tolkar detta som 

att pedagogen försöker ge Frank inflytande i sin vardag. Men när pedagogen Lina kommer in 

i bilden, blir situationen annorlunda. Lina sa att gröna färgen var slut. Frank gav inte upp, han 

visade sin kompetens genom att ge ett bra förslag till sin pedagog. Frank vill blanda själv blå 

och gul färg för att kunna få grön färg. Utifrån ett vuxenperspektiv svarade Lina honom och 

sa: ”Vi har inte riktigt tid just nu, du kan välja någon annan färg”. Vi anser att pedagoger 

faktiskt ska kunna se ur barns perspektiv och ta tillvara barnens nyfikenhet. Utifrån detta 

resonemang kan vi tolka att pedagogerna tolkar begreppet inflytande på olika sätt som Arnér 

(2009, s.13) nämner samt utifrån våra många års erfarenhet som pedagoger.  

 



 

29 
 

Vår syn på barnen förändras   
När vi, Audrey och Nada, diskuterade och reflekterade med varandra omkring dagens barn, 

upptäckte vi hur vårt vuxna synsätt på barnen har förändrats över tid. Därefter har också 

samhällets krav på barnen förändrats, samtidigt som deras uppväxtvillkor har förändrats. Vi 

undrar om våra ändrade förväntningar beror på ekonomiska eller kulturella faktorer. Dock har 

vi upplevt hur andra saker som vår religiösa tro också kan påverka vårt synsätt på barn och 

uppfostringsmetoder, på samma sätt som vi påverkas av kulturella faktorer som i sin tur 

påverkar våra förväntningar om barnen och deras kunnande. 

 

Exempelvis var under 1800-talets Sverige arbetande barn en självklar del av livet. Innan den 

industriella revolutionen försörjde sig många familjer på lantbruk och hemhantverk. 

Familjerna bodde på landet mitt i naturen och bland djur. Barnen hjälpte till hemma men hade 

fri tid för lek. De flesta barn gick inte i skolan. I detta traditionella jordbrukssamhälle började 

barnen hjälpa de vuxna från en tidig ålder. Detta ställde vissa förväntningar på dåtidens barn 

från omkring tio eller tolv år då barnen arbetade på landsbygden med jordbruket och i 

städerna arbetade de i fabriker, affärer, restauranger eller hos hantverkare. Den typ av arbete 

som barnen arbetade med var ofta enkelt men hårt och barnen hade lika långa dagar som de 

vuxna. Något som vi föräldrar som bor i Sverige idag aldrig skulle tillåta vårt barn göra. Barn 

idag som jag, Audrey, nämnt i min berättelse om Erik (4år), sitter ofta i barnvagn när de ska 

tar sig till förskolan. Erik är bara ett av många förskolebarn som åker barnvagn till och från 

förskolan trots att han bor nära. Vi, har både märkt att vissa barn som har fyllt sex år och bor 

nära förskolan åker barnvagn till förskolan. Då undrar vi varför barnen idag inte får gå till 

förskolan? Är det på grund av förälders brist på tid, att det går snabbare att åka barnvagn än 

att promenera med sina barn? 

Enligt Hwang & Nilsson (2011: kapitel 2) var slutet av 1800-talet och början av 1900-talet en 

avgörande period för framväxten av vad vi idag kallar barndomen. Inom denna period 

forskade bl.a. Vygotskij, Pavlov, Piaget Freud, Erikson och Skinner om barnets förmågor och 

utveckling. Resultatet blev en ökad förståelse kring barnens utveckling. Innan dess sågs barn 

bara som små vuxna. I dåtidens samhälle med få olika typer av arbeten och en relativt enkel 

teknologi kunde kunskaper om exempelvis hur man brukar jorden, fiskar och jagar förmedlas 

till barnen. Föräldrar hade tid att lära barn de nödvändiga kunskaperna. 

Idag har samhällets komplexitet ökat med större inslag av arbetsdelning och olika teknologier 

som resulterar i en mer komplicerad kunskapsförmedling. På grund av detta tycker vi att 
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dagens föräldrar inte har lika mycket tid med sina barn för att lära dem nödvändiga kunskaper 

som föräldrar gjorde förr. Vilket i sin tur påverkar föräldraskapet på olika sätt och kanske 

förklarar varför så många av dagens barn åker barnvagn till förskolan. Utifrån detta 

resonemang kan vi se en likhet med vad utredaren Inger Davidson berättar i förordet till SOU 

2008:131 om svårigheter att vara föräldrar i dagens samhälle: 

Det är både enkelt och svårt att vara föräldrar idag. Enkelt därför att drivkraften att älska, vårda 

och ta hand om barnet är så stark och därför att tillgången till praktiska hjälpmedel är så stora. 

Svårt därför att vårt samhälle är så komplicerat och för att kraven på föräldrar är mer 

motsägelsefulla nu än tidigare. All förväntas arbeta heltid från det att barnet är drygt ett år, ha ett 

rikt socialt liv, hinna med att utveckla sig själv, ha ett välinrett hem och samtidigt vara perfekta 

partners och föräldrar. (SOU 2008:131, s. 13). 

När vi, läser berättelse om Erik kopplar vi till hur Inger Davidson beskriver dagens 

föräldraskap och hur är det att vara förälder. Davidson säger att det att svårt att vara förälder 

idag. Vidare beskriver hon att livet som föräldrar är komplext och kravfyllt. Föräldrarna slits 

mellan sina egna behov, krav på jobbet, känslor och att vara den perfekta föräldern. Vi 

upplever att Eriks mamma (Anna) försöker att vara den perfekta mamman när hon säger 

att:”Erik har haft mardrömmar under natten och har inte sovit så bra, han skall hämtas tidigt 

idag”. Här ser vi den drivkraften som Davidson talar om: att älska, vårda och ta hand om 

barnet. När jag Audrey, reflekterar över Eriks mamma Anna inser jag att hon vill vara en god 

förälder, samt att hon försöker så gott hon kan i en svår situation. Men kanske hennes vilja att 

nå upp till samhällets krav, negativt påverkas av hennes förmåga att hantera denna stressiga 

och emotional krävande situation. Då undrar jag om jag hade reagerat på ett annat sätt, hade 

jag då kunnat påverka situationen så överlämningen blivit mer positivt både för både Erik och 

hans mamma? Kanske om jag hade frågat om jag fick ta över så hon kunde komma iväg 

snabbare till arbetet? Dock är jag osäker på om Erik skulle acceptera mitt förslag. Tänk om 

Eriks mamma tolkar min fråga som en kränkning, som om jag menade att hon inte kan ta 

hand om sin egen son. Då undrar jag hur vi pedagoger både kan stödja barnen och föräldrarna 

i en liknande situation? 

Förändring under 1900-talet hade stor påverkan på barnens uppväxtvillkor. Då kom också ett 

nytt barndomsbegrepp som byggt på att barnet var en människa i första hand, och ett barn i 

andra hand. Vetenskapliga uppfostringsmetoder med betoning på psykologi ändrade vuxnas 

sätt att se på barnen. Därför ändrades barnens uppfostringsmetoder. Under den industriella 

revolutionen insåg staten vikten av utbildning för barnen. Ekonomiska och kulturella faktorer 
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resulterade i en ny lag; efter 1842 var alla barn tvungna att gå i skola, och medelklassen växte 

fram. Barnens uppfostring ersätts med pedagogik och psykologiska metoder. Fokus på barn 

och deras lärande började samt barnens behov av sociala kunskaper för att hantera dagarna i 

klassrum med andra småbarn. Vi, upplever att denna utveckling pågår än idag, med ständigt 

växande barngrupper på förskolor och större krav på pedagogerna samt större förväntning på 

förskolebarns förberedelse inför skolstart. När vi reflekterar kring Nadas berättelse om Frank 

inser vi att dagens krav på förskollärare har ökat mycket, vilket i sin tur har påverkat Linas 

agerande i denna stressade situation, ”Vi har inte riktigt tid just nu, du kan välja någon annan 

färg”, som Nada gestaltar i sin berättelse. Jag, Nada, kunde inte förstå då hur detta stora krav 

på förskolläraren kan skapa stress i den beskriva arbetssituationen. När jag reflekterar kring 

detta känner jag att jag borde varit mer närvarande och stödjande.   

Under 2000-talet har barn och barnomsorgen diskuterats ofta av både forskare och föräldrar. I 

Audreys berättelse om Erik påpekar hon hur föräldrar pratar med varandra om sina barn, 

något vi, har upplevt på förskolan.  ”Jag märker hur förälderns diskussion byter riktning och 

de börjar jämföra sina barn”, som Audrey beskriver i sin berättelse om Erik. Barnen ses som 

framtiden och är en viktig resurs för samhället att ta till på. Samhället har med tiden begränsat 

föräldrars makt över barnen, till exempel i lagen mot barnaga i 1979. Samhället har också rätt 

att gripa in, om föräldrar betraktas som otillräckliga. Detta kan också påverka föräldrars roll 

och deras uppfostringsmetoder, samt deras önskan att visa att de vara kompetenta i sina roller 

som föräldrar. Vi har en genuspolitik och jämställdhet mellan kvinnor och män i barnomsorg 

och uppfostrande. Vi har också en uppfattning att en god barndom ska innebära att barnen ska 

få leka, gå i skolan, slippa arbete och aga, samt vara trygga, hörda och respekterade. Denna 

uppfattning påverkar också förälderns roll och de förväntningar om hur en förälder bör vara. 

Dock har de sociala kraven på både förälder och barn också vuxit. 

 

Barnperspektiv & barns perspektiv 

När vi, reflekterar kring vårt vuxna barnperspektiv förstår vi vad Arnér (2009, s. 28-29) menar 

när hon säger, för att barn ska få inflytande måste man förstå begreppet barnperspektiv först. 

Detta är enligt henne komplicerat för många, eftersom det inte finns ett barnperspektiv utan 

många (perspektiv). Arnér påpekar att det är ganska komplicerat för många att skilja på 

barnperspektiv, barns perspektiv och vuxenperspektiv. Hon menar att det är naturligt med 

egna perspektiv, men när det gäller andras perspektiv (t.ex. ett barnperspektiv) måste man 
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välja. Det kan bli svårt att hålla sig vid det perspektivet eftersom det inte har sin egen 

förståelse och värdering. Att se ur ett barnperspektiv betyder att man som vuxen måste gissa 

hur barn vill eller önskar att saker ska se ut. Barns perspektiv handlar däremot om barns eget 

synsätt och vad som egentligen är viktigt i deras uppfattning. Detta medför att man måste 

lägga undan sitt eget perspektiv. Arnér menar att för att kunna iaktta barns perspektiv måste 

man som pedagog jämt prata med barnen om olika händelser och om omvärlden och 

omgivningen (Arnér 2009, s. 30). ”Då man talar om barns perspektiv är det således barns 

egna föreställningar om sina liv det handlar om, hur barn ser med sina ögon” (Arnér 2009, s. 

30). 

När vi, reflekterar över berättelsen om Frank upplever vi att pedagoger har olika syn på 

barnperspektiv och barns perspektiv. Denna situation får oss att fundera över vilken påverkan 

detta kan få på barnen. Barnen går och väljer sin favoritfärg. Barnen får en uppmaning om att 

tänka på vilka färger som passar bäst till hösten. Vi märker hur pedagogen försöker att tänka 

utifrån barns perspektiv. Vi tycker att pedagoger och vuxna måste respektera barnen och vara 

lyhörda för dem, i alla stunder. I den stunden där Frank ville blanda färgen själv, var inte 

pedagogen Lina lyhörd för honom. Det verkar som om pedagogen Lina tänkte ur 

barnperspektiv i denna stund när hon blandade färgen åt Frank och förklarade att han inte 

skulle få en perfekt grön färg. 

Lina tycker att vuxna måste kunna komma in och styra barnen och ge dem stöd även om de 

inte vill detta. Vi belyste tidigare Arnérs tolkning för barns perspektiv där hon menar att om 

vuxna utgår från ett barns perspektiv måste de intressera sig för det som barn önskar eller vill 

att saker ska se ut. Med andra ord menar hon att pedagogen ska kunna se ur barns synvinkel. 

Denna tolkning till barns perspektiv kunde Lina inte göra. Franks röst blev inte hörd då. Som 

pedagog måste man kunna se utifrån barns egna ögon. Utifrån barns perspektiv skulle båda 

pedagogerna ge Frank tillåtelse att blanda färgerna på egenhand. För att kunna lyfta upp barns 

kompetens på förskolan tycker vi att pedagoger måste kunna hantera och skilja mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv. Enligt Arnér är denna process ganska komplicerad.     

Åberg och Lenz Taguchi (2011, s. 15) tar upp ”[…] värdet av allas delaktighet för att skapa ett 

meningsfullt innehåll […]” i verksamheten och hur detta vidare kan påverka barns delaktighet 

i verksamheten. Under vår reflektion och med hjälp av litteraturen får vi en fråga: Varför ska 

innehållet vara viktigt och för vems skull? Är det för oss pedagoger? Eller för barnens skull? 

Vi tycker att, för att barn ska vara delaktiga i verksamheten måste pedagogerna å ena sidan 



 

33 
 

lägga undan sitt eget perspektiv och å andra sidan titta på barns perspektiv, barnens egna 

intressen och deras synsätt på världen. 

Arnér (2009, s. 21-22) skriver, under rubriken regler – ur barnens perspektiv, att vuxna vill 

barnens bästa och att de ska må bra. Vidare skriver hon att barns ansvar på förskolan har ökat. 

Genom att ge ansvar åt barnen, kan detta också ge barnen frihet och självständighet. I 

interaktion med andra vuxna och barn kan detta skapa en demokratisk miljö, inflytande samt 

delaktighet. Ett viktigt och avgörande faktum för att kunna utföra detta är hur pedagogerna ser 

på barnperspektiv, fostran samt lärande. För att kunna utforma en bra lärmiljö för barnen och 

deras utveckling, måste man som pedagog kunna se ur barns perspektiv och lämna sitt vuxna 

perspektiv åt sidan. När Vi, läser båda berättelserna inser vi att alla pedagoger i berättelserna 

vill barnens bästa, men på olika sätt. Jag, Nada, upplever som pedagogerna måste man bolla 

med både barns och vuxnas perspektiv samtidigt vilket kan bli svårt ibland.  Dock jag, 

Audrey, upplever att Lina som förskollärare och därför ledare av det pedagogiska arbetet 

borde ha betett sig på ett mer professionellt sätt, exempelvis man bör aldrig prata över 

huvudet på ett barn. Utöver detta är jag förvånad över hur hon resonerat om hennes beteende 

när hon senare pratade med Nada om händelsen. Jag misstänker att hon insåg att hon inte 

betett sig som hon borde. Det var dåligt att hon inte kunde tala med sin lagkamrat Nada och 

erkänna att hon blev påverkad av den stressiga situationen. Kanske var det därför hon inte 

reagerade på ett sätt som var bäst för barnet. Som arbetslagledare upplever jag att man måste 

kunna visa att vi är alla bara människor som ibland gör fel. Eftersom om inte Lina kan 

erkänna detta blir det svårare för hennes arbetslag att förstå hur man bör vara som pedagog. 

På grund av att vad Lina säger och vad hon gör inte alltid stämmer överens med varandra. 

Utöver detta behöver man kunna prata med och lita på varandra i ett arbetslag. Jag undrar 

även hur stämningen blir i laget om arbetsledaren inte kan inse och acceptera att hon också 

kan göra fel ibland? 

 

”Curlingföräldrar” 

När jag, Audrey, reflekterar över Erik och hur han som är fyra och bor ca 300meter från 

förskolan åker barnvagn kan jag inte hjälpa att undra varför vår syn på barn har ändras så 

mycket från bara ett hundra år sedan till denna ”curlingmiljö” vi har idag? Enligt Bent 

Hougaard som är barnpsykolog (2004) är ”Curlingföräldrar” (som också ibland kallas för 

helikopterföräldrar) vuxna (ofta föräldrar) som sopar bort alla hinder likt i spelet curling. 
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Dessa föräldrar försöker sopa bort alla hinder i sina barns liv så de snabbt, lätt och smärtfritt 

kan ta sig fram. ”Helikopterföräldrar” som alltid ”svävar” över sina barn för att se till att alla 

deras behov och önskningar alltid tillgodogörs så fort som möjligt! Jag, Audrey, undrar om 

det kan bero på dagens förväntningar på föräldrar eller samhällets rätt att gripa in om en 

förälder betraktas som otillräckliga? Eller kan det kanske vara en kombination av båda två 

faktorer som har skapat dessa föräldrar? 

Vi som arbetar med barn ser dagligen hur inkonsekventa vi vuxna (både pedagoger och 

föräldrar) är i vår behandling av dagens barn. Många gånger (som i de två berättelser som vi 

undersöker i denna essä) är vår negativa vuxna behandling av barnen ett direkt resultat av 

stress. Förskolans läroplan är tydlig, förskolan SKA se till att barnen: 

Får hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. 

bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

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

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk– och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet (Lpfö 98, 

2010, s.7). 

Detta är höga krav som vi vuxna (pedagoger och föräldrar) inte alltid når upp till. Vi är snart 

färdigutbildade förskollärare och som förskollärare kommer vi att ansvara för (bland annat) 

det pedagogiska arbetet på förskolan. Vi måste sträva efter att följa vår läroplan som vill att 

”[…] förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner, (Lpfö 98, 2010, s. 14). Idag ser vi barn som kompetenta och 

sökare av kunskap, detta ställer höga krav på dagens barn som behöver ta mycket mer ansvar 

för deras lärande idag jämfört med barn från förr. Med andra ord är dagens barn inte psykiskt 

eller biologiskt annorlunda än barn från tidigare generationer, det är dagens förändrade sociala 

och kulturella förhållanden till barn som har ändrats. 

Hougaard (2004, s. 20) tycker att ”Det är synd och skam att göra barn kompetenta, för det är 

inget de har behov av”. Jag, Nada, har också upplevt att vi inte bör kalla förskolebarn för 

kompetenta eftersom vi lägger på dem förmågor som de inte klarar av. Jag, Nada, menar att vi 

vuxna tror att barnen har förmågor, kunskaper och erfarenheter som de inte behöver eller 

klara av. Vidare tycker jag att vi pedagoger i praktiken måste ge barnen möjligheter att få 

prova på och kunna själva men inte lämna över för stort ansvar på förskolebarnen. Mina 

reflektioner under skrivandets gång gör mig fundersam över en sak, varför var jag kritisk över 

Linas agerande? 
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Dessa förväntningar vi idag har på barnen påverkas av de ändrade socialmedia förutsättningar 

som påverkar vår vuxna föreställning om barnuppfostran. Samt vad vi vuxna förväntar oss att 

barn idag bör kunna och vad de inte behöver kunna, exempelvis gå själva 300m till förskolan 

och ses som kompetenta i vårt samhälle. Vårt synsätt på barnen påverkar i sin tur beteendet 

hos dagens barn och resulterar i att vi ser dagens barn som annorlunda jämfört med barn av 

tidigare generationer. Vi, håller med Hougaard när han påpekar att ”Kompetent är något man 

blir först senare i livet och det är det som vi behöver: kompetenta vuxna!”, eftersom vi som 

pedagoger har upplevt hur vår vuxna bedömning och förväntningar på dagens barn kan 

negativt påverka barnens utveckling och självbild. 

 

Stress och dagens samhälle 

I detta avsnitt vill vi lyfta upp hur stress i dagens samhälle kan påverka oss vuxna på ett 

negativ sätt. Vår vuxna stress i sin tur kan föras över våra barn, vi upplevde att detta kan 

påverka barnens inlärnings process på ett negativt sätt. Stress i dagens samhälle är något vi 

pedagoger upplever varje dag, det kan vara i form av en stressad förälder, som Eriks mamma, 

eller stressade pedagoger som Lina på grund av personalbrist, växande krav från läroplan, 

förälder eller barngruppsstorlek. Oavsett stresskällan är vi, Audrey och Nada, överens om att 

hur stress kan påverka oss vuxna, på något sätt också kan påverka barnen. Gina Shaw (2015), 

hänvisar till forskaren Sandra Hassink MD, i sin artikel om stress. Sandra Hassink MD är 

ordförande för American Academy of Pediatrics och författare. Hon har bland annat undersökt 

hur stress påverkar både föräldrar och barn i dagens samhälle. I en webbenkät bestående av 

olika amerikanska familjer har Sandra Hassink MD, kommit fram till att föräldrar idag ofta 

ser sig själva som stressade. I propositionen som kommer nedan förtydligas att det är 

samhället som på många sätt utgör det huvudsakliga problemet för föräldrarna. I 

propositionen presenteras att föräldrarna inte alltid orkar med samhälles krav på 

föräldraskapet. 

Föräldrar upplever även stress och frustration i ett samhälle som ställer stora krav på tillvaron. 

Det kan innebära att man inte alltid har ork eller tålamod i pressade situationer och att det kan 

gå ut över barnen. Samhället har en viktig uppgift i att stödja och, när det finns behov, 

komplettera föräldrarna under barnets hela uppväxt. (Prop. 2007/2008:110, s. 57). 

Stress och frustration som föräldrar upplever är ett problem i dagens samhälle. Samhällets 

krav och föräldrarnas ork och tålamod ställs mot varandra. Konsekvenserna av denna stress 

och frustration går ut över barnen. Som vi, tolkade av Eriks mammas beteende, blev hon 
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stressad på grund av hennes behov att åka till jobbet. Erik blev ledsen och höll fast henne. 

Hennes stress och frustration vid lämningen går ut över Erik, hon drar bort honom och sätter 

honom på golvet och börjar ta av honom hans ytterkläder. Vi har upplevt hur tidpunkten på 

dagen kan vara avgörande för hur balansen mellan krav samt hänsyn hanteras av de vuxna. 

Exempelvis med begränsad tid på morgonen, då föräldern ska till arbetet och barnet ska 

lämnas på förskolan, kommer föräldrarna att ställa och diskutera mindre krav på barnen än på 

eftermiddagen, eftersom de då har mera tid. 

Som förälder har jag, Audrey, förståelse för den stress och frustration Eriks mamma upplever 

på grund av alla krav som hon bär på. När jag reflekterar med Nada omkring detta ser jag att 

hur irriterad jag var på Eriks mamma när hon valt att stressa iväg till arbetet istället för att 

spendera någon extra minut att lämna sin son och följa deras vanliga överlämningsrutin. 

Denna irritation inser jag nu var orättvis. Föräldrars stress måste vi pedagoger kunna förstå 

om vi ska följa förskolans läroplan som vill att vi ska ”samarbeta med hemmen när det gäller 

barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan” (Lpfö, 

2010, s.9). Kanske här kommer vårt ansvar som pedagoger att stötta och kanske komplettera 

föräldrarna. Vi, tycker att pedagogerna kan stötta föräldrarna för att kunna hantera dessa krav. 

Dock eftersom vi är själva ofta utsätts för stressade situationer kan vi inte alltid inse föräldrars 

behov. 

Enligt forskaren och författare Larry Cuban (2011) har dagens föräldrar mindre tid att 

spendera med sina barn. Ett resultat är att dagens barn spenderar större och större delar av sina 

dagar på förskolan i allt jämtväxande barngrupper. Vi upplever att allt detta ställer större krav 

på barns kompetens eftersom dagens barn förväntas hantera dessa ofta stressiga situationer 

själva. 

Det finns fler kulturella och socioekonomiska förändringar som påverkar dagens barn. Ökade 

skilsmässor resulterar i att många av dagens förskolebarn bara bor med en förälder istället för 

med två. I dagens samhälle är det vanligt att kvinnor också arbetar utanför hemmet. Detta 

påverkar exempelvis hur mycket tid föräldrar spenderar med sina barn. Barnen till skilda 

föräldrar behöver ofta flytta mellan föräldrar vilket också skulle kunna vara en stressande 

faktor hos barnen. Utöver detta kan föräldrar ha olika regler, åsikter, förväntningar och krav 

som de ställer på sina barn. Resultatet blir att barnen behöver ta mer ansvar över sin vardag 

vilket kräver högre kompetens.  Enligt Hougaard (2004, s. 54) är barn inte naturligt 

ansvarsfulla men med hjälp av oss vuxna kan de lära sig att ta ansvar. Vi, Audrey och Nada, 
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tolkar detta som att samhället har krav på barns ”kompetenser” som de inte alltid är utrustade 

för, eftersom barn är inte naturligt ansvarsfulla. 

Visa av dagens stressade föräldrar kan dock vara omedvetna om hur deras beteenden kan 

påverka deras barn, eller om deras egna barn visar symptom på stress. Här är resultat av 

(Sandra Hassinks genom Gina Shaw 2015) undersökning av stress i dagens föräldrar och 

deras barn. Nästan en av 5 föräldrar betygsatte sin egen stressnivå som maximal 10 av 10, 

samt mer än hälften (57 %) sa att deras stressnivå var 7 eller högre. Men de påstår att deras 

barn är under mycket lite stress. 60 % av föräldrarna betygsatte sina barns stressnivå på 4 eller 

lägre. Med andra ord påstår Hassink att dagens föräldrar erkänna sin egen stress, men de inser 

inte nödvändigtvis sambandet mellan vad som händer i familjen och hur den påverkar sina 

barn. Som pedagoger vi, Audrey och Nada, undrar om barnens tid på förskolan i växande 

barngrupper bidrar till barnens stress. Dock tar inte Hassink upp förskolan i hennes 

undersökning som istället fokuserar på familjens hemsituationer. Enligt Hassink kan ett barns 

stress öka tillsammans med familjens stress, speciellt om det är okänt. Hassink 

Undersökningen visade att 72 % av barnen visade negativa beteenden som kan vara kopplade 

till deras föräldrar under de senaste 12 månaderna, exempelvis: 

43 % av föräldrarna säger att deras barn grälade mer. 

37 % rapporterade ökat gråt eller gnäll. 

34 % sa att deras barn verkade orolig och ängslig. 

Barnen visade också fysiska symptom ofta kopplade till stress, exempelvis: 

44 % av föräldrarna rapporterade att deras barn klagade över huvudvärk. 

44 % rapporterade magont. 

38 % rapporterade mardrömmar eller sömnproblem. 

20 % sa att deras barn hade minskat aptit eller andra förändringar i sina matvanor. 

Och en av fem föräldrar (20 %) sa att deras barn hade genomgått beteenderådgivning eller 

terapi. Hassink påminner oss att små barn inte pratar om stress i samma termer som vi vuxna, 

istället visas det att de lider av stress via deras beteende. Hon undrar också om en del av barns 

stress kan visa sig i de fysiska och beteendemässiga problem vuxna upplever att dagens barn 

kan ha. Då tänker jag, Audrey, på Erik som är ett mycket känsligt barn och undrar om han 
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påverkas av stress eftersom har flyttat land, är omringad av ett nytt språk, nya människor, ett 

nytt hem och förskola. 

En tydlig slutsats som Sandra Hassink MD kommer fram till i hennes undersökning är att 

både dagens förälder och barn är påverkade av stress i deras dagliga liv. Begreppet stress 

beskrevs redan 1946 av läkaren och forskaren Hans Selye, som instiftade det internationella 

stressforskningsinstitutet i Montreal. Selye var den första forskare som beskrev sambandet 

mellan barn och stress. Han menar att ”stress hos barn kan uppstå när föräldrar ställer för höga 

och orealistiska krav på barnets prestations-och anpassningsförmåga” (Selye genom Brun 

Hansen, 2006, s.76). Då tänker vi på de för nämnt krav som ställts på barn till skilda föräldrar. 

Dessa barn behöver flytta mellan föräldrar som ofta har olika regler, förväntningar och krav 

på sina barn. Forskning om barn och stress som är resultatet av en dynamisk process där 

barnets förmågor ställs mot omgivningens krav. Vi, Audrey och Nada, har också upplevt hur 

samhällets ökade krav på föräldrar påverkar hur mycket tid de har att spendera med sina barn, 

som i sin tur kan påverka familjs hem situation. Som resultat av dessa stressade hemmiljöer 

har dagens barn ökade krav på deras förmågor. Dessa förmågor påverkar om barnen ses som 

kompetenta eller inte. 
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Slutord   

I vår essä har vi studerat och undersökt olika innebörder av begreppet ”det kompetenta 

barnet”. Vårt dilemma var att vi vuxna har flera olika synsätt på hur ”ett kompetent barn” är. 

Vi har gestaltat två olika berättelser som belyser de dilemman vi har upplevt omkring de olika 

tolkningar om vad ”ett kompetent barn” är. De flera olika synsätten på barns ”kompetens” har 

orsakat motsättningar mellan vuxna i samhället. När sådana motsättningar uppstår blir det 

problematiskt för oss pedagoger. Med denna essä försökte vi förstå varför dessa motsättningar 

uppstår och vilka flera olika synsätt på ”det kompetenta barnet” som finns. Skrivande som 

metod i denna essä har hjälpt oss att tänka på ett nytt sätt, genom att stanna upp och reflektera 

över vårt dilemma och eget agerande i berättelserna. Med hjälp av forsknings litteraturen, 

Montessoripedagogik och Reggio Emilias pedagogiska filosofi kunde vi bättre få syn på de 

frågeställningar vi haft i vår essä. 

Barn har olika ”kunnande” och ”skicklighet”, vilket i sin tur har orsakat den problematik vi 

har upplevt under vårt skrivande. När vi började skriva vår essä tyckte vi att begreppet ”det 

kompetenta barnet” var solklart för oss. Eftersom barn har olika ”skickligheter” kunde man 

enligt forskare kalla dem för ”kompetenta”. Det är ett okomplicerat synsätt, att se barn som 

”kompetenta”. Enligt Läroplanen för Förskolan kan man se barn som kompetenta. Malaguzzi, 

genom Reggio Emilia, lyfter upp ”det rika barnet”, att kunna se barnet som en aktiv, 

kompetent och resursrik människa från början. Montessoripedagogiken beskriver barn som 

kompetenta. Enligt alla dessa forskare kan man definitivt kalla barn ”kompetenta”. Men under 

skrivandets gång och med hjälp av våra reflektioner upplevde vi problematiken med att 

använda begreppet ”det kompetenta barnet” i verkligheten, och vilka risker som följer med att 

se på barn som ”kompetenta”. Skrivandet väckte nya tankar hos oss kring detta. Vi började 

tvivla över begreppet. Behöver barnen vara ”kompetenta”? 

Vi inser att barnen behöver pedagoger och föräldrar som inte använder detta laddade begrepp 

”kompetenta barnet” på grund av de olika betydelser i vårt samhälle om vad barns 

”kompetents” är. Våra frågeställningar som vi utgått ifrån i vår essä har inga givna svar, men 

resultatet av vår undersökning har visat att vi vuxna bedömer barn utifrån vårt vuxna 

perspektiv och att vi inte alltid ser deras ”kompetens”. Är det så att vi vuxna vill se barnen 

som ”kompetenta” i alla situationer utan att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka 

barnens ”kompetens”. Exempelvis, i Eriks berättelse, vill mamman varken se eller acceptera 

att hennes son har extra behov. Men med hjälp av våra reflektioner märkte vi att Audreys 
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agerande som pedagog bör vara mer hjälpsam i denna situation. Eftersom vi pedagoger ofta 

upplever stress själva, kan vi inte alltid inse att föräldrar kan behöva hjälp med sina barn, 

exempelvis vid lämning. Jag, Audrey, inser efter våra reflektioner att jag tog ett hastigt beslut 

och kritiserade mamman på ett dåligt sätt. Jag tänkte som pedagog då och inte som en mamma 

till tre barn. För att kunna stödja samarbetet mellan förskolan och hemmet behöver vi ha 

förståelse för hur det är att vara förälder i dagens samhälle. Under vår skrivandeprocess kom 

vi fram till att vi pedagoger ska vara lyhörda för vad barnen vill förmedla och att vi måste 

vara goda lyssnare för att kunna bekräfta deras förmågor. Nu anser vi, att vi bör lyssna också 

på föräldrarna och inte bara på barnen. När jag, Audrey, går tillbaka till min berättelse och 

läser om den igen, inser jag att jag inte har varit en bra lyssnare i situationen med Eriks 

mamma i hallen. Med hjälp av reflektionen och diskussioner med Nada kunde jag inse detta. 

Tillbaka till begreppet ”det kompetenta barnet” och begreppet ”kompetens”. Som vi nämnde 

tidigare bör dessa begrepp alltid användas med eftertanke, eftersom orden kan betyda olika 

saker beroende på i vilket sammanhang de uppträder. Detta stämmer överens med våra 

reflektioner över berättelserna och över vårt agerande. Vi, Audrey och Nada, borde först 

reflektera kring begreppen innan vi tar hastiga beslut och agerar på ett kritiserande sätt. 

Eftersom detta kan tolkas på olika sätt borde vi pedagoger ta hänsyn till dessa tolkningar och 

vara medvetna om detta i vårt arbete, både med barn och också förälder. Vi, Audrey och Nada, 

borde också stanna upp och reflektera över de krav och förväntningar vi vuxna har på barnen 

idag, vilket vi, inte har gjort. De kraven och förväntningarna kan också vara olika beroende på 

vårt synsätt som pedagoger, vilka barnperspektiv och barns perspektiv kontra vuxna 

perspektiv vi har. 

Vi har också undersökt hur begreppet ”det kompetenta barnet” kan förklaras genom 

begreppen inflytande och delaktighet. Begreppet inflytande går att tolka på olika sätt, vilket vi 

har upplevt genom vår reflektion kopplad till att pedagogerna i Nadas berättelse om Frank 

tolkade det jämbördigt med delaktighet. Detta har jag, Nada, under skrivprocessen med hjälp 

av diskussioner med Audrey och mina reflektioner kring min berättelse, fått nya tankar kring. 

Vidare begreppet inflytande kan medföra en del svårigheter eftersom det kan tolkas på olika 

sätt. Vi upplevde denna svårighet när vi reflekterade över berättelsen om Frank samt 

pedagogernas agerade i situationen. Svårigheterna kring begreppet inflytande och att man kan 

förklara det kompetenta barnet genom detta medförde en förtvivlan hos oss när vi stannade 

upp och reflekterade kring detta. Har vi verkligen lyckats med att förklara ”det kompetenta 
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barnet” genom begreppet inflytande? När vi reflekterade kring detta kom vi överens om att vi 

pedagoger måste ta till vara och använda barnens erfarenheter och deras vilja. På detta sätt 

kan vi säga att barn har inflytande på förskolan. Utifrån detta kritiserade vi både Linas 

handlande och Eriks mammas agerande. När Frank inte fick blanda färgerna själv för 

pedagogen Lina och Erik inte fick ta av sig sina utekläder på egen hand för sin mamma. 

Under min, Nadas, reflektion kring detta har jag tolkat inflytande som att barnens intresse och 

behov ska styrka verksamheten. Men utifrån mitt agerande kom jag fram till att barnen har 

fått mer delaktighet än inflytande under min aktivitet. Tack vare mina reflektioner i denna 

essä och samarbetet med Audrey kunde jag få ny syn kring situationen och mitt agerande. Jag 

kunde även se mina brister och inte bara kritisera Linas handlande. Nu funderar jag på varför 

jag har agerat på detta sätt och hur jag skulle ha agerat istället? 

När vi har reflekterat över vårt eget handlande och förhållningssätt kring barns ”kompetens”, 

har vi fått en syn på hur viktigt det är att reflektera hela tiden. Genom att stanna upp och 

vända sig tillbaka, för att titta på vad vi gör och tänka över vårt handlande och varför vi gör 

som vi gör, får vi en bättre förståelse kring situationerna. Slutligen vill vi säga att vi 

människor är olika och vi behöver andras erfarenheter, reflektioner och kunskaper för att få en 

fördjupad förståelse av oss själva, som vi behöver i vårt arbete med människor. Vår 

förhoppning med denna essä är att undvika de motsättningar som kan uppstå kring det 

kompetenta barnet. Denna essä var en lärorik process för oss. Vi har insett att vi behöver 

varandra om vi vill förändra något hos oss själva och i förskolans verksamhet. 
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Bilaga :  

Sandra Hassinks genom Gina Shaw 2015, ”Parents don‟t see kids‟ stress signs”. 

Sandra Hassink, MD., Stress survey 

”Nearly 1 in 5 parents surveyed rated their own levels at a maximum “10 out of 10,” and more 

than half (57%) said their stress was at 7 or higher. But they considered their children to be 

under very little stress: 60% of parents rated their kids‟ stress at 4 or below. 

“Parents seem to be recognizing their own stress, but they are not necessarily recognizing the 

link between what‟s happening in the family and how it‟s affecting their children,” says 

Sandra Hassink, MD, president of the American Academy of Pediatrics. “A child‟s stress can 

increase along with family stress, especially if it is unrecognized.” 

The survey revealed that 72% of children showed negative behaviors linked to stress more 

frequently over the past 12 months: 

43% of parents said their children were arguing more. 

37% reported increased crying or whining. 

34% said their children appeared worried and anxious. 

Physical symptoms often linked to stress were also common among children in the past 12 

months: 

44% of parents reported that their children complained of headaches. 

44% reported stomachaches. 

38% reported nightmares or trouble sleeping. 

20% said their children had decreased appetites or other changes in their eating habits. 

And 1 in 5 parents (20%) said that their child had undergone behavioral counseling or therapy. 

“Younger children don‟t talk about being „stressed‟ in those terms,” Hassink says. “So parents 

might not be hearing their children articulate that they‟re under stress, but I wonder if some of 

it might be coming out in the physical and behavioral issues the parents are reporting.” 

Whether parents realize it or not, stress among kids is common”. 


