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Antal sidor: 43  

 Talet om det kompetenta barnet är vanligt förekommande i svensk förskola och har i 

tidigare studier beskrivits som “sunt förnuft” (Bjervås, 2011) och en tvingande idé 

(Kampmann, 2004). Föreliggande studie ämnar till att undersöka hur förskollärare 

beskriver det kompetenta barnet i fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det 

kompetenta barnet. Studien ämnar även att se på vilket sätt olika syn på kunskap 

framträder i diskursen om det kompetenta barnet. Studien utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och analyserar utifrån ett diskursanalytiskt angrepp 

med hjälp av Foucaults (1980) begrepp sanningsregim samt makt och kunskap.  

Diskursens grundläggande antagande är dess allmängiltighet och betraktas av 

förskollärarna som självklar. I studien ämnar vi även diskuttera vilka normer som 

upprätthålls i diskursen om det kompetenta barnet och hur spänningar mellan 

sanningsregimer formar diskursen om det inkompetenta barnet. Dessa spänningar utgörs 

av oberoende, individuella rättigheter och kollektiva skyldigheter samt hur kunskap 

förhåller sig till dagens barn och framtidens vuxna. Resultatet av analysen visar att makten 

och kunskapen tillfaller förskolläraren. I studiens diskussion bekräftas att diskursen om 

det kompetenta barnet upprätthåller normer som konstruerar ett ideal för förskolebarnet 

men resulterar även i ett ideal för förskolläraren. Relationen mellan diskursen om det 

kompetenta barnet och det inkompetenta barnet kan därmed förstås som krav och 

möjligheter och genom att vara medveten om diskurserna som ett diskursivt nätverk kan 

makten och kunskapen även tillfalla barnen. 
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Inledning  

Samtalet om det kompetenta barnet och beskrivningen om barnet som kompetent har 

funnits i förskolan sedan 1990-talet och är idag etablerat i förskollärarnas samtal om 

barnet (Bjervås, 2011; Olsson, 2009). Begreppets inträde på förskolans arena skedde i 

samband med paradigmskiftet under 1990-talet som ifrågasatte tidigare 

utvecklingspsykologiska förståelser av barnet med betoning på dess brister till att 

istället betona dess kompetenser (Bjervås, 2011; Kampmann, 2004). Utifrån tidigare 

forskning har förskollärares samtal om barn beskrivits genom diskursen om det 

kompetenta barnet som en barnsyn, bland annat, Bjervås (2011), Kjørholt (2004) samt 

Olsson (2009). Kampmann (2004) menar att idén om det kompetenta barnet snarare 

har blivit till en tvingande idé och Bjervås (2011) beskriver hur förskollärare samtalar 

om det kompetenta barnet som om det är ”sunt förnuft”. Vidare framhåller Olsson 

(2009) att diskursen om det kompetenta barnet, i likhet med utvecklingspsykologiska 

traditioner har konstruerat mallar av hur barnet bör vara istället för att bidra till att 

beskriva barnet ur ett mer kontextuellt komplext sammanhang. Det kompetenta barnet 

har utvecklats till att företräda ett ideal (Halldén, 2015), vilket skapar ett behov av att 

få kunskap och förståelse för hur förskollärare samtalar om det kompetenta barnet och 

vad detta kan innebära. Detta utifrån att förskolan kan förstås som en 

normaliseringspraktik där exempelvis begrepp konstruerar vår bild av barnet 

(Markström, 2005), lärande och utveckling (Persson, 2015). Persson benämner 

normaliseringen i förskolans praktik som ett samhällsprojektet att forma ett barn. 

Vilket kan skapa kunskap och medvetenhet om hur förskollärarens uppdrag relaterar 

till samtiden.  

 I inledningen av vår studie förstod vi det kompetenta barnet som ett begrepp 

som, utifrån vår erfarenhet, användes i förskolan för att tala om barnet. Vid läsning av 

tidigare forskning började vi successivt ana att begreppet det kompetenta barnet är en 

konsekvens av en idé om vem barnet är och vem barnet ska bli. Vidare upprätthåller 

idén om det kompetenta barnet genom diskursen normer för vad förskollärarna ställer 

för krav på och vilka möjligheter det kompetenta barnet har i förskolan. I 

föreliggande studie har vi undersökt hur förskollärare samtalat om det kompetenta 

barnet för att synliggöra och skapa medvetande om något som antas självklart i 

förskolans verksamhet i relation till sin samtid.  
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Problemformulering och Syfte 

Diskursen om det kompetenta barnet har beskrivits i tidigare forskning som “sunt 

förnuft” (Bjervås, 2011) och en tvingande idé i nordisk förskolekontext (Kampmann, 

2004). Även studier kring synen på det normala barnet i förskolan har visat på 

önskvärda kompetenser (Alasuutari & Markström, 2011; Kalliala, 2013; Markström, 

2005). Dessa studier har inte närmat sig barnsyn utifrån det kompetenta barnet vilket 

är av intresse för vår studie. Ellegaard (2004) har gjort en studie kring förskollärares 

beskrivning om det kompetenta barnet genom intervjuer med enskilda förskollärare 

samt observationer. Vi menar att det är viktigt att även undersöka det kompetenta 

barnet  utifrån förskollärares kollegiala samtal och ämnar därför genomföra studien 

med hjälp av fokusgruppssamtal med socialkonstruktionistiskt antagande om att 

kunskap konstrueras i samtal genom sociala kontexter med språket som 

bärande.  Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att barnsyn är oskiljaktigt från 

kunskapssyn. Därför ämnar vi även i vår studie att undersöka hur kunskap gestaltas 

genom diskursen om det kompetenta barnet.  

Ellegaards (2004) studie om det kompetenta barnet visar även på att det finns 

en outtalad diskurs om det inkompetenta barnet. Därför ser vi det som relevant i vår 

studie att diskutera diskursen om det inkompetenta barnet genom att synliggöra vilka 

normer som upprätthålls av diskursen om det kompetenta barnet.  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver det kompetenta 

barnet i fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det kompetenta barnet. Vidare 

syftar studien till att analysera diskursen om det kompetenta barnet och på vilket sätt 

synen på kunskap framträder i denna diskurs. Vi ämnar även att diskutera vilka 

normer som upprätthålls genom diskursen om det kompetenta barnet genom att 

synliggöra diskursen om det inkompetenta barnet.  

  

Frågeställningar 

 Hur kan diskursen om det kompetenta barnet beskrivas utifrån förskollärarnas 

fokusgruppssamtal?  

 Vilken syn på kunskap framträder i diskursen om det kompetenta barnet? 

 Vilka normer upprätthålls i diskursen om det kompetenta barnet och hur 

formar spänningarna mellan sanningsregimer diskursen om det inkompetenta 

barnet?   
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Bakgrund 

Diskurser om det kompetenta barnet rör sig i flertalet olika såväl samhälleliga som 

akademiska fält. Därför är beskrivningen av vad som format och formar bilden av det 

kompetenta barnet komplex (Brembeck, Johansson & Kampmann, 2004). Främst 

härleds diskurserna inom forsknings- och praktikfälten för politik, sociologi, media, 

ekonomi och utbildning. För denna studie ämnar vi främst studera utbildning utifrån 

ett förskoleperspektiv. 

Från det universella till det unika barnet - en fråga om barnsyn 

Under 1990-talets paradigmskifte växte idén om det kompetenta barnet fram inom 

utbildningfältet (Bjervås, 2011; Kampmann, 2004; Kjørholt, 2004). Barnet har 

historiskt betraktats som tomt, tabula rasa, och utbildningens ansvar blev därmed att 

fylla barnet med kunskap och färdigheter samt kulturella värderingar genom 

överföring. Detta representerar en modernistisk barn- och kunskapssyn (Dahlberg et 

al., 2001). Modernitetens syn på barns lärande och utveckling följer en linjär riktning 

som omformar barn från beroende till oberoende (Nordin-Hultman, 2004), eftersom 

barnet står i relation till normen vuxen (Brembeck et al., 2004). Pedagogiken blir då 

mer skolorienterad där fråga-svarsmönster är i fokus och barnet blir därmed den som 

förväntas förstå vad läraren förväntar sig (Dahlberg et al., 2001). Modernitetens 

barnsyn har utvecklats i olika grenar där en av grenarna är barnet som kunskaps-, 

identitets -och kulturreproducent där barnet betonas som framtida arbetskraft. Denna 

barnsyn intresserar såväl politiker som företagsledare eftersom barndomen och 

utbildningen blir ett första steg i att bygga en god handel och produktion. Vid sidan av 

den modernistiska barnsynen bär förskolan även på ett historiskt arv från förskolans 

fader, Freidrich Fröbel (Johansson, 2015). Freidrich Fröbel såg på barnet som en 

planta som med omsorg av vuxna kan växa och blomstra (Westberg, 2000). 

Modernitetens barn- och kunskapssyn faller inom den första institutionaliseringen 

(Kampmann, 2004).  

Under 1990-talet skedde en andra institutionalisering där det individuella 

barnet lyfts ur gruppen och tilldelas kompetens (Kampmann, 2004) vilken bidrar till 

att det universella barnet blir det unika (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). 

Detta ger upphov till det kompetenta barnet (Kampmann, 2004) och utmanar den 

modernistiska barnsynen (Dahlberg et al., 2001). Barnet betraktas som unikt, rikt och 
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komplext och är nu en medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur. Från födelsen 

är barnet redo att lära och beskrivs som intelligent och aktiv. Barnet är då inte endast 

en del av hemmet utan en del av världen då intresset för barndomen och barns tid på 

institution (förskolan) ökade (Kampmann, 2004). Vändningen innebar även att 

barnets egen röst både betonades och förväntades och blev viktig i förskollärarens 

arbete. Det nya sättet att se på barnet går att förstå genom FN:s konvention om Barns 

Rättigheter, vidare Barnkonventionen, som uttrycker en stor tilltro till barnets röst 

(Brembecker et al., 2004; Hägglund, 2009). Även förhållandet mellan barn och vuxen 

fick en annan mer vänskaplig karaktär genom Barnkonventionens inträde i det 

politiska och pedagogiska samtalet (Brembeck et al., 2004).  

Förskolan som normaliseringspraktik  

Förskolan kan förstås som en institution med ett samhälleligt uppdrag att forma barnet 

utifrån värden, kunskaper och normer i riktning mot de egenskaper, förmågor och 

kompetenser som är önskvärda i samhället (Markström, 2005; Persson, 2015). 

Läroplanen för förskolan förtydligar uppdraget följande: 

  

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 

samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 

som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver (Skolverket, 2016, s. 6). 

  

Förskolan blir vidare en normaliseringspraktik (Alasuutari & Markström, 2011; 

Franck & Nilsen, 2015; Markström, 2005) där det kompetenta barnet lyfts fram som 

ett ideal (Halldén, 2015). Att benämna förskolan som normaliseringspraktik innebär 

inte att normer uttrycks explicit utan det är genom ord, exempelvis begrepp, och 

handling som normer och diskurser befästs (Markström, 2005). Ett sådant begrepp är 

det kompetenta barnet. Förskolan som normaliseringspraktik får även auktoritet i ett 

nordiskt kontext då nästintill alla barn går i förskolan (Alasuutari & Markström, 2011; 

Franck & Nilsen, 2015). Persson (2015) menar att processen att forma ett barn kan ses 

som ett samhällsprojekt där föreställningarna vad barnet är och/eller ska bli tolkas 

som ett tankeinnehåll och en gestaltning av barnet, vilket skapar en ideologisk länk 
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mellan samhället och individen. Förskolans uppdrag blir att konstruera förskolebarnet 

genom olika “apparater” såsom exempelvis rutiner för att skapa en gemensam 

riktning och problem uppstår då barnet väljer en annan riktning (Markström, 2005). 

Markström beskriver även det ideala förskolebarnet som öppet och aktivt.  

Barnet i förskolan konstrueras i möten mellan olika aktörer inom institutionen 

(Alasuutari & Markström, 2011; Markström, 2005). Vidare berör Alasuutari och 

Markströms (2011) studie mötet mellan vårdnadshavare och förskollärare där samtal 

om barnet har spelats in och analyserats utifrån ett diskursanalytiskt angrepp. Dessa 

inspelade samtal innehåller bedömningar och utvärderingar av det enskilda barnet och 

vad detta säger om det normala barnet. Analysen visar att regler och vanor inom tre 

olika områden skapar normer för förskolebarnet. Dessa tre områden är, vardagliga 

rutiner, relation mellan vuxen och barn samt relationer mellan barnen. Genom 

vardagliga rutiner, som även Franck och Nilsen (2015) kopplar samman med det 

kompetenta barnet, förväntas det normala förskolebarnet ha kompetens att 

självständigt äta och klä på sig (Alasuutari & Markström, 2011). Det normala barnet 

förväntas även förstå förhållandet mellan vuxen och barn samt ge förskolläraren en 

överordnad roll. Studien visar såväl att förskolebarnet förväntas vara positiv till 

förskolan, vilket även Franck och Nilsens (2015) och Markströms (2005) studie visar. 

Barnet förväntas också söka trygghet och be om hjälp hos den vuxne samt sträva efter 

kamratrelationer med alla barn i gruppen (Alasuutari & Markström, 2011). Ett barn i 

förskolan ska inte heller knyta sig för mycket till en enskild kompis eller göra anspråk 

på att få leka ensam med en vuxen. Det normala förskolebarnets kompetenser blir till 

och måste ta hänsyn till institutionens ramar. Det finns även en förväntan på 

förskolebarnet att agera såväl beroende som oberoende till förskolläraren utifrån 

situation samt att förskolebarnet tillägnar sig den sociala kompetens som krävs för att 

delta i den kollektiva gemenskapen.  

Kalliala (2013) har i sin studie genom observationer undersökt vad som 

kännetecknar barn som kompetenta eller inte. Utifrån observationerna har barn 

kategoriseras in i två grupper; den inre och den yttre cirkeln. För att analysera 

observationerna användes en femgradig skala för att bedöma engagemang kallad LIS-

YC. Skalan bedömer barnens aktivitet från inaktivitet (1) till flöde (5). Barnen i den 

inre cirkeln menar Kalliala tenderar stämma överens med det ideala förskolebarnet 

som aktiva deltagare genom att vara verbalt kommunikativ i lek och samling och 

därmed utstråla en lust att lära. 
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The adults in day care centres often unconsciously respond to the 

(competent) children who spontaneously approach them and whose 

language has developed well, and systematically do not pay attention to 

quiet children who may express themselves through language less clearly 

(Kalliala, 2013, s. 10). 

 

Detta till skillnad från barnen i den yttre cirkeln som tycks avvika från det ideala 

förskolebarnet då dessa visar på bristande engagemang och passivitet genom att inte 

ta verbal eller fysisk plats i lek och samling.  

Ellegaard (2004) menar att diskursen om det kompetenta barnet förutsätter 

diskursen om det inkompetenta barnet. Detta utifrån intervjuer av förskollärare kring 

begreppet det kompetenta barnet. Resultatet av intervjuerna visade att samtalet om det 

kompetenta barnet ofta mynnar ut i samtalet om, det Ellegaard valt att benämna som 

det inkompetenta barnet. Detta då förskollärarna i intervjuerna tenderade fokusera på 

det bristfälliga hos barn och på de kompetenser barnet inte uppfyllde framför de 

kompetenser barnet faktiskt uppfyllde. Franck och Nilsen (2015) belyser hur barnets 

identitet kan fixeras genom diskurser om det kompetenta barnet där fokus blir på 

vilka subjektspositioner som tilldelas barn som faller utanför förskolepersonalens 

beskrivningar. Vad som betraktas som onormalt beteende tillskrivs inkompetens 

genom förskolepersonalens bedömning av barnen. Samtalet kring barnen som 

beskrivs som inkompetenta är även relaterade till diskussionen om tidiga insatser av 

särskilt stöd i Franck och Nielsens studie. Genom diskurser, som har en normerande 

funktion om det kompetenta barnet, formas därmed normer för hur ett  barn i 

förskolan bör vara. Exempel på normer som Franck och Nilsen berör är social 

kompetens, självständighet, förmåga att delta i kollektiva rutiner, som exempelvis vid 

byte av aktiviteter.  

Förskolans uppdrag är att fostra barnet till någon med utgångspunkten att 

samhället har en föreställning om barnet som person (Persson, 2015; Vallberg Roth, 

2014) där identitet inte automatiskt överförs utan skapas (Persson, 2015). 

Samhällsprojekt att forma förskolebarnet påverkas även av vilka förväntningar 

samhället har på barnets lärande och utveckling (Persson, 2015). Kryger (2004) 

beskriver en retorisk utveckling i samhället genom 1900-talet som påverkar synen på 

vilket lärande som prioriteras och eftersträvas. Under seklets första halva främjades 

nationalistiska och kristna värderingar i lärandet, för att under 1960-talet förändras till 
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ett tydligare fokus på omsorg och fostran (Vallberg Roth, 2014). Då blev frågan om 

klass uppmärksammat i relation till utbildning och barnet skulle utbildas i 

vetenskaplig och rationell anda (Kryger, 2004). Även Persson (2015) beskriver 

utvecklingen av den socialpedagogiska förskoleverksamheten i mitten på 1900-talet 

där målbilden var att forma ett socialt kompetent barn som deltog i den samhälleliga 

gemenskapen.  

Under 1990-talet ökade även kunskapskraven med betoning på lärande som 

allt mer syftade till att forma ett barn mot djupare ämneskunskaper och ett livslångt 

lärande, en skolorienterad förskoleverksamhet (Persson, 2015). Även Bjervås (2011) 

beskriver de samhälleliga förväntningarna på barnet utifrån begreppet 

kunskapsekonomi där barnets kunskaper ämnar till att skapa ekonomisk tillväxt och 

en konkurrenskraftig handel. Persson (2015) menar att dessa två förskolemodeller 

samexisterar i dagens förskola men att inträdet av en mer skolorienterad modell har 

satt ytterligare krav på att forma och normalisera det kompetenta barnet efter 

samhällets förväntningar på kompetens. 

Franck & Nilsens (2015) belyser i sin studie normaliseringen av barn i relation 

till en nyliberal politisk agenda där denna i en norsk kontext lett till en ökad 

övervakning av enskilda barn och där förskollärarna (staff) frångått bilden av barnen 

som agenter vilka konstrueras i sociala sammanhang. Detta liknar hur Moss (2006) 

beskriver förskolläraren som en tekniker, vilket innebär att förskolläraren kan förstås 

som en förmedlare och ett verktyg för att förverkliga förutbestämda objektiva 

kunskaper.  

Det beroende och det oberoende barnet 

Läroplanen för förskolan betonar förskolans strävansmål att varje barn utvecklar 

självständighet (Skolverket, 2016). I tidigare studier (Franck & Nilsen, 2015; 

Kjørholt, 2004) där barns kompetens och det kompetenta barnet diskuteras 

framträder, likt den andra institutionaliseringen (Kampmann, 2004), barnets 

självständiga förmåga och möjlighet till självförverkligande som uttryck för 

kompetens. Ett kompetent barn förväntas att självständigt klara sina sociala relationer 

utan stöd av en vuxen samt klara av många av förskolans vardagliga rutiner 

(Alasuutari & Markström, 2011; Franck & Nielsen, 2015; Kalliala, 2014; Kjørholt, 

2004). Vidare visar Kjørholt (2004) att diskurser gällande det kompetenta barnets 
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förväntade självständighet även innefattar barns självförverkligande vilket kan förstås 

som ett uttryck för medborgarskap. Detta med utgångspunkt i två texter som 

publicerats i samband med ett danskt projekt om barns medborgarskap som initierats 

under 1990-talet av Danish Ministry for Culture. Kjørholt ställer sig kritisk till 

förskollärares betoning av barnets självständighet och självförverkligande som 

barnets yttersta möjlighet till delaktighet i och med sitt medborgarskap. Vidare 

beskrivs hur förskollärare intar en kritisk hållning till barnets beroendeställning i 

förhållande till vuxna vilket resulterat i barnet som helt oberoende. Detta 

exemplifieras av att helt överlåta till barnet om hen vill byta blöja eller inte. Barnets 

medborgerliga rätt att vara delaktig innebär då att barnet har rätt att fortsätta ha en 

blöja med bajs på sig om hen så önskar eftersom barnet själv äger rätten över sina 

beslut. Förskollärarnas strävan efter barnets självständighet får även konsekvenser för 

hur förskollärarna hanterar konflikter gentemot barn. Istället för att ta konflikter med 

barn backar förskollärarna i studien med syfte att bryta förskollärarens makt. Men 

studien visar att makten och konflikterna då istället förflyttas till att finnas mellan 

barnen. Kjørholt menar att denna form av negativa individualism förminskar 

kontextens värde och att den frihet som förskollärare ämnar ge det självständiga och 

kompetenta barnet är kontraproduktivt i en kollektiv gemenskap.  

Även Halldén (2015) problematiserar hur bilden av barnet som kompetent 

påverkar synen på omsorg när förväntningar på barnets oberoende och självständighet 

utgör ett ideal. Konsekvensen av samhällets självständighetsideal, där varje individ 

uppmuntras till autonomi tenderar då att förneka kroppsliga behov som tas i uttryck i 

förskolans omsorgspraktik. Kompetens behöver inte stå i kontrast till omsorg menar 

Halldén och lyfter även frågan om för vems skull vi eftersträvar barns självständighet 

om än för barnets skull eller för vårt egna behov av att vara oberoende? Likt Kjørholt 

(2004) lyfter Franck och Nilsen (2015) att det finns en normativ förväntan på det 

kompetenta barnet att självständigt klara av olika vardagliga sysslor, vilket även 

Halldén (2015) argumenterar för.  Franck och Nilsen (2015) menar att detta leder till 

en norm gällande det kompetenta barnet om att bli en självständig individ. 

               Ett dokument som lyfter barnet som individ är Barnkonventionen 

(Brembeck et al., 2004; Hägglund, 2009). Barnkonventionen grundar sig i en 

västerländsk fri-och rättighetsdiskurs och speglar en ideologi om barnets fullvärdiga 

medborgarvärde och individens rationalitet samt strävan efter autonomi. Dahlberg et 

al. (2001) sammanväver även barnsynen om barnet som medkonstruktör med 
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medborgarskap och barnets relation med samhället. Barns medborgarskap bygger på 

en relation mellan individen och staten, en rättighetsbärare och den som förväntas ge 

rättigheten (Hägglund, 2009). Barnkonventionen innehar även en inbyggd spänning 

mellan barns beroende och oberoende då den tillämpas för att skydda barnet och 

samtidigt erkänna dess kompetenser.  

Det kompetenta barnet - Möjligheter eller krav?      

Kampmann (2004) problematiserar hur de möjligheter som barnet tillskrivits genom 

sina kompetenser senare även formuleras som krav och Bjervås (2011) ifrågasätter 

om förväntan på det kompetenta barnet leder till en hög press på barnet. Barnets 

möjlighet och erkända kompetens till agentskap har resulterat i ett förväntat krav 

snarare än möjligheten till delaktighet (Kampmann, 2004). Pedagogen kan 

följaktligen förvänta sig att ett kompetent barn är aktivt och exempelvis driver sin 

egen kunskapsutveckling (Franck & Nilsen, 2015). 

Kalliala (2013) ifrågasätter i sin studie kravet på barn och menar att detta är en 

ny trend som innefattar större krav än tidigare. Ideland, Hillbur och Malmberg (2015) 

har studerat hur barnet framställs i arbetet kring lärande för hållbar utveckling. 

Studien har utgått från texter i policydokument, läromedel samt 

intresseorganisationers pedagogiska material. Datamaterialet är analyserat med ett 

normkritiskt perspektiv för att utreda normer kring barnet i relation till lärande för 

hållbar utveckling. Resultatet av studien sammankopplas med diskursen om det 

kompetenta barnet genom att studien visar på hur barnet beskrivs vara en 

förändringsagent och förväntas handla utifrån goda ideal för en hållbar värld. I många 

situationer finns det en förväntan och ett krav på att barnet ska prestera något specifikt 

och det är just detta specifika förskolläraren verkar intressera sig för och värdesätta 

(Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). Barnen svarar upp mot förskollärarens 

förväntningar och tillfredsställer dessa.  

Relationella perspektiv 

Förskolans relation till begreppet det kompetenta barnet har även influerats av de 

förskoledidaktiska praktikerna i den italienska staden Reggio Emilia (Olsson, 2009). 

Detta genom att erbjuda vidgade perspektiv på verksamheten och olika aktörer i 

förskolan. Moss (2006) lyfter Reggio Emilia som en del av en postmodern rörelse 
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som härstammar från en diskurs vilken lägger vikt vid demokratiska och etiska 

processer. I denna diskurs blir arbetarna (förskollärarna) forskare till skillnad mot 

tekniker. Uppdraget blir då att omforma universell och objektiv kunskap, vilken 

teknikern strävar efter att upprätthålla i en nyliberal diskurs, till att istället höja värdet 

av kunskap som uppstår i mindre kontext. Dessa kontexter kan exempelvis bestå i det 

som pågår i mindre verksamheter och som därmed tillåts utmana denna universella 

och objektiva kunskap. Olsson (2009) menar att bilden av barnet bör beskrivas som 

ständig tillblivelse och betonar vad som sker mellan individer. Här syftar det 

kompetenta barnet till att öppna upp nya och okända sätt att se på barnet som inte är 

förgivettaget. Detta görs genom praktiknära frågor som kretsar kring barnens 

kollektiva intressen och kulturskapande i kombination med pedagogisk teori. 

Dahlberg et al. (2001) beskriver ett postmodernistiskt synsätt där relationer sätts i 

förgrunden. Relationerna blir därför förutsättningen för att kunskap, identitet och 

kultur ska konstrueras. Kunskapen söker inte en slutgiltig sanning utan ses som en 

konstruktion utan slutpunkt. Denna form av pedagogik ser barn och pedagoger som 

aktiva och engagerade i att konstruera inte bara sin egen utan även andras kunskap.  

Olsson (2009) menar att det kompetenta barnet har utvecklats till att liksom 

den tidigare modernistiska utvecklingspsykologiska förståelsen av barnet skapa 

mallar av hur ett barn bör vara. Även Franck och Nilsen (2015) visar på pedagogens 

bedömning av barnet som kompetent eller inte, inom mallen eller utanför. Vidare har 

Olsson (2009) problematiserat förskollärarens medforskande roll gentemot det 

kompetenta barnet eftersom detta enligt Olsson ofta leder till en ytlig beröring av 

ämnesområden som barnen intresserar sig för men som sällan utmynnar i ett fördjupat 

lärande. Exempelvis kan barns intresse för fenomenet vatten genom pedagogisk 

dokumentation bidra till ett gemensamt vidgat utforskande där förskollärarna 

fokuserar på mer djupgående studier vilket leder vidare till ämnen som 

naturvetenskap, konst, arkitektur och miljö. Detta i en strävan att frigöra sig från den 

individuella synen på barnet där förskolläraren inte ska ingripa i barnens aktiviteter 

eller lek för att på så sätt komma närmare ett lyssnande förhållningssätt kring barnen. 

Som ett led i denna problematisering utmanar Biesta (2006) synen på individen som 

autonom i förhållande till gruppen. Individer blir till genom att någon annan kan 

betrakta individen som individ. Genom att välkomna individers olikheter som en 

förutsättning för individens existens blir flera olika individer, det vill säga gruppen, en 

tillgång istället för ett hot. Biesta benämner den rationella gemenskapen och den 
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andra gemenskapen. Där representerar den rationella gemenskapen de sammanhang 

då likheterna är framträdande. I den rationella gemenskapen menar Biesta att 

individen endast talar med kollektivets röst. För att bli till som individer menar Biesta 

att vi behöver den andra gemenskapen där skillnaderna synliggörs. Det är först i 

mötet med en främling, i form av skillnad, vi kan bli till som individer och tala med 

vår egen röst och Biesta menar att utbildningen inrymmer bägge gemenskaper. Biesta 

betonar även ett stort ansvar i relationen till främlingen och den andra gemenskapen. 

För att varje individ ska kunna bli till i mötet med främlingen krävs att båda tar ansvar 

för att svara an på varandra i relationen.  

    Tidigare studier har lyft fram diskursen om det kompetenta barnet och därför 

ämnar vår studie till att fokuserat undersöka det kompetenta barnet med begreppet 

självt som utgångspunkt. Vi anser detta vara av pedagogisk relevans för den 

förskoledidaktiska praktiken då Bjervås (2011) finner förskollärare anse att talet om 

barnet som kompetent betraktas som “sunt förnuft” och Kampmann (2004) menar att 

det kompetenta barnet har blivit en tvingande idé utan att den i vidare mening har 

problematiserats som en produkt av en ideologisk tanke i nordisk förskolekontext. 
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Teoretiskt perspektiv 

I vår studie utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som antar att kunskap 

är föränderligt och obestämbart samt skapas genom social interaktion i miljöer som 

präglas av sociala aktörer (Bryman, 2011).  Det socialkonstruktionistiska antagandet 

fokuserar på de lokala och kontextuella sanningarna (Alvesson & Sköldberg, 2008), 

vilket vi ämnar göra i vår studie om det kompetenta barnet. Detta ger oss även 

möjligheten att analysera det empiriska materialet utifrån antagandet att de sociala 

aktörernas interaktion konstruerar ny kunskap. 

En av socialkonstruktionismens tidiga företrädare är Gergen som betonar 

betydelsen av mänskliga praktiker och den lokala sanningen (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Gergens betoning på den lokala sanningen är en motpol till forskning som 

ämnar finna absoluta objektiva sanningar om världen. Detta är något vi förhåller oss 

till genom att inte göra anspråk på studiens generaliserbarhet. 

Även kunskap betraktas som en social konstruktion utifrån vårt antagande 

(Bryman, 2011). I konstruktionen av kunskap betonas vikten av en verksamhet i 

ständig förändring där aktörerna inom praktiken är med och omformar reglerna för 

det som utgör verksamheten. På så sätt förutsätts verksamheten inte utgöras av en 

oföränderlig bakomliggande objektiv struktur frikopplad från aktörerna ifråga. Sett till 

studiens övergripande syfte och frågeställningar blir synliggörandet av 

fokusgruppssamtalen ett sätt att uppmärksamma verksamheten genom att belysa 

konstruktionen av denna. Formella på förhand bestämda strukturer, där aktörernas 

roller framstår som självklara, blir därför av mindre vikt att studera eftersom de inte 

synliggör förnyelsen som uppstår i konstruktionen av kunskap. 

Diskurs och språk 

Potter och Wetherell (1987) beskriver att språket är ett subtilt tillvägagångssätt för 

social interaktion men att språket, förutom att vara en del av vår kommunikation, även 

påverkar och är kopplat till vår tanke och vårt resonemang. Potter och Wetherell 

belyser även att det inte är säkert att någon som använder språket är medveten om hur 

språket konstruerar verkligheten eftersom språket främst används i meningssökande. 

Detta står i relation till Potter och Wetherell (1987) samt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) beskrivning av språket som vårt sätt att konstruera versioner av 

verkligheten. Potter och Wetherell samt Winther Jørgensen och Phillips beskriver 
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texter ur ett brett perspektiv där olika former av tal, skrift och bild ingår. Med 

inspiration från Foucault (1980) inryms även historiska och kulturella kontexter i 

förståelsen av sociala texter. Dessa sociala texter är inte en spegelbild av verkligheten 

utan en aktiv del i konstruerandet av olika versioner av verkligheten (Potter & 

Wetherell, 1987).  

I sociala interaktioner används inte alltid språket explicit, därav menar Potter och 

Wetherell att en studie av språkets inverkan i de sociala praktikerna är högst relevant. 

Diskurs kan definieras på ett flertal olika sätt. Vi förstår diskurs utifrån att en 

diskurs synliggör ett bestämt sätt att tala om samt förstå världen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999). En diskurs visar även vad som klassificeras som verkligt och sant i 

relation till en viss plats och tid (Börjesson & Palmblad, 2007; Eidevald, 2009). 

Diskursanalys som metod beskrivs vidare i metodkapitlet. Diskurser kan även 

upprätthålla normer (Anderstaf, 2014) och pekar mot vad som anses önskvärt 

(Markström, 2005) vilket är centralt i studiens diskussionskapitel.  

Foucault 

I analysen har vi utgått från Foucaults (1980) begrepp regime of truth, vidare 

sanningsregim. En sanningsregim innebär att något inom kontexten är taget för givet 

och framstår som en uttalad eller outtalad sanning. Sanningen som regim sätts också i 

relation till tid vilket möjliggör sanningen att bli en konstruktion snarare än ett statiskt 

fenomen. Foucault utgår från att diskursen eller det inom diskursen bildar en 

sanningsregim eller sanningsregimer som en del av ett nätverk av diskurser som ett 

sätt att synliggöra maktstrukturer. För vår studie är kontexten förskollärarnas 

fokusgruppssamtal och sanningsregimerna synliggörs därmed genom vår analys. 

Foucault menar att det kan finnas motstridiga antagen mellan diskurser, vilket vi valt 

benämna som spänningar. Sanningsregimer möjliggörs genom vårt begrepp 

spänningar som syftar till att bli diskurser och normer.    

Den förgivettagna sanningen genom sanningsregimer konstruerar kunskap och 

makt (Foucault, 1980). För Foucault är makt och kunskap oskiljaktiga. Makt kan 

enligt Foucault inte studeras som något enskilt objekt som exempelvis en hierarki 

utan måste studeras utifrån vilka som konstruerar kunskap och om vad som därmed 

blir makt. Ett exempel på hur en sanningsregim genom diskurser konstruerar makt 

och kunskap är genom bilden av en kung. En kung kan ha makt för att det finns 
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diskurser som förutsätter att en kung befinner sig högt i hierarki. Sanningsregimen 

och därmed kunskapen om hierarki, säger oss att någon högt i hierarkin är mäktig. 

Därmed blir kunskapen om hierarki något som Foucault beskriver som makt. Det är 

inte makten i sig som är mäktig, utan sanningskonstruktionen och kunskapen om makt 

som objektiv. Genom att synliggöra sanningsregimer kan vi få förståelse för vad som 

konstituerar och konstruerar makt och kunskap samt på vilket sätt vi kan 

problematisera det som är förgivettaget. 

När sanningsregimen synliggörs framträder diskursen som relaterar till andra 

diskurser i form av nätverk (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med andra 

sanningsregimen i relation till sanningsregimer. De diskursiva nätverken framträder i 

interaktion och bildar då strukturer. Eftersom dessa strukturer härstammar från 

diskurser bär de på makt och kunskap, vilket Foucault benämner som maktstrukturer. 

På detta sätt blir det möjligt att se makten som produktiv istället för i termer av 

förtryck (Foucault, 1980).  

  Diskurser kan även vara motstridiga i sina antaganden (Foucault, 1980), detta 

har vi valt att synliggöra genom spänningar mellan sanningsregimer där diskursen 

upprätthåller normer. 

Foucault menar att motstridigheter mellan diskurser är något konstruktivt som ger 

upphov till nya diskurser. Genom att synliggöra spänningar i och mellan 

sanningsregimer och diskurser vill vi uppmärksamma det konstruktiva i flertalet 

sanningsregimer och diskurser som ett sätt att möjliggöra medvetenhet om makt och 

kunskap som konstruktion. 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger oss därför möjlighet att utreda vilka 

normer som upprätthålls genom diskursen om det kompetenta barnet som konstrueras 

i förskollärarnas fokusgruppssamtal om det kompetenta barnet. Detta med hjälp av 

Foucaults analytiska begrepp sanningsregim och genom vårt begrepp spänningar. 

Vidare beskrivs studiens metod i följande kapitel.  
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Metod - Fokusgruppssamtal 

I studien använde vi oss av fokusgruppssamtal som metod för datainsamlingen. Detta 

utifrån att studien ämnar söka kunskap om det kompetenta barnet utifrån det 

kollegiala samtalet. Fokusgruppssamtal syftar till att undersöka exempelvis attityder, 

uppfattningar och argumentation samt studera hur kunskap utvecklas och kommer till 

uttryck i lokala kontexter (Wibeck, 2010). 

              Fokusgrupp kan beskrivas som en mindre grupp människor som möts under 

en begränsad tid och diskuterar olika aspekter av ett, från forskaren givet, avgränsat 

ämne eller tema (Dahlin-Ivanoff, 2011). Det råder inte konsensus i vad som definierar 

skillnaden mellan gruppintervjuer och fokusgruppssamtal, men ett sätt att förstå 

skillnaden är att fokusgruppssamtal är mer specialiserade utifrån ett visst tema eller 

ämne (Bryman, 2011). Bryman menar vidare att fokusgruppssamtal även kan förstås 

som en kombination av gruppintervju och en fokuserad intervju där en individ är 

utvald i egenskap av att vara del av ett sammanhang. Fokusgruppssamtal skiljer sig 

även från gruppintervjun genom att använda sig av gruppinteraktionen som 

datamaterial och utgå från antagandet att ny kunskap konstrueras i samspel mellan 

studiens deltagare (Dahlin-Ivanoff, 2011), vilket även möjliggör för studie av 

diskurser. Därav utgår fokusgruppssamtal från ett socialkonstruktionistiskt synsätt där 

kunskap antas konstrueras i samspel och förändras i mötet med egna och andras 

erfarenheter.  

Fokusgruppssamtalets grundantaganden 

Dahlin-Ivanoff (2011, s. 72-74) beskriver att fokusgruppssamtal som forskningsmetod 

i huvudsak bygger på fem antaganden: 

  

·        Människor interagerar med varandra 

Deltagarna i studien betraktas av forskaren som en del av en språklig och kulturell 

vardagskontext och är under påverkan av miljö och människor i sin omgivning. 

Genom att lyssna till deltagarna genereras ny kunskap. 

·        Gemensamhet och delad erfarenhet 

I fokusgruppssamtal är det gemensamma och den delade erfarenheten, med grund i 

deltagarnas individuella perspektiv, rörande ämne eller frågeställning av intresse. 
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Fokusgruppsamtal kan även erbjuda en naturligare samtalsmiljö än en mer traditionell 

intervju. 

·       Tillåtande och icke-dömande/tolerant miljö. 

För att deltagarna ska dela med sig av sina erfarenheter krävs en varm och 

förtroendeingivande miljö. För att utveckla kunskap genom fokusgruppssamtal är det 

viktigt att som forskare vara tydlig med att varje perspektiv, delade och särställda 

åsikter är av betydelse. 

·        Deltagarnas självbestämmande/makt 

Något som urskiljer fokusgruppssamtal från andra kvalitativa forskningsmetoder är 

strävan att makten förflyttas till deltagarna där var och en tillåts bli experter på sitt 

perspektiv samt får möjlighet att uttrycka sina tankar i samtal med andra deltagare. 

·        Fokusgruppssamtal skapar medvetande 

Fokusgruppssamtal skapar medvetande i det aktuella ämnet eller frågan och ger 

deltagarna en medvetenhet kring egna erfarenheter såväl som andra deltagares. I 

mötet kan deltagarnas åsikter förändras och detta bidrar till att den gemensamma 

erfarenheten sker inom ramen för fokusgruppssamtalet. Kunskapen som skapas 

tillfaller därmed både deltagare och forskare. 

Urval 

Följande kommer studiens process beskrivas i syfte att öka studiens pålitlighet och på 

så sätt bidra till stärkt tillförlitlighet. Studiens urval består av förskolor i fyra 

kommuner. Nedan finns dokumentation av urvalsprocessen i tabell 1. För urvalet har 

vi sökt efter kriterier på respektive kommuns hemsida där varje förskola beskrevs. 

  

Tabell 1 

 Antal 

förskolor i 

urval 

Antal förskolor 

som mötte 

kritierier för 

studien 

Antal 

förskolor som 

önskade delta i 

studien 

Antal 

förskolor som 

nekade 

deltagande i 

studien 

Antal 

förskolor som 

inte svarade 

Kommun 1 104 13 1 8 4 

Kommun 2 17 2 0 1 1 

Kommun 3 16 0 - - - 

Kommun 4 20 1 1 0 0 

 



 

 
 

19 

I studien använde vi oss av vad Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval 

genom att kontakta förskolor som på kommunens hemsida och beskrivningar för 

respektive förskola uttryckte att barnet betraktas som kompetent. Vi valde att endast 

inkludera kommunala förskolor då deras hemsidor var uppbyggda på ett likvärdigt 

sätt. Ett målinriktat urval sker i syfte att svara mot forskningsfrågorna (Bryman, 

2011), vilka i studien fokuserar på det kompetenta barnet. Därför var det relevant att 

använda förskolor som gjorde anspråk på begreppet det kompetenta barnet i syfte att 

stärka studiens tillförlitlighet.   

Antal grupper 
Studien utfördes genom två fokusgruppssamtal med förskollärare från två förskolor i 

respektive arbetslag. Antalet grupper avvägdes utifrån Brymans (2011) resonemang 

där en grupp kan resultera i ett för snävt datamaterial men för många grupper kan ge 

ett alltför omfattande datamaterial. Bryman lyfter även studiens omfattning samt 

tillgången till tid och resurser som en aspekt av antalet grupper. Vi menar att 

responsen från våra två fokusgrupper svarade mot ett material som står i relation till 

studiens omfattning och resurser samt inte gav varken ett för snävt eller omfattande 

datamaterial.  Studien kommer därför inte göra anspråk på överförbarhet utifrån att 

studien intresserar sig för djup genom lokala kontexter istället för bredd genom mer 

generella sammanhang. 

 

Antal deltagare 

Antal deltagare i en fokusgrupp bör, enligt Bryman (2011), vara mellan 6-10 

deltagare för att datamaterialet ska få en rik variation medan Dahlin-Ivanoff (2011) 

samt Wibeck (2010) menar att en mindre grupp med 3-6 deltagare bidrar till ett mer 

dynamiskt och fördjupat samtal. Då vårt syfte med studien är att undersöka hur 

förskollärare beskriver det kompetenta barnet i fokusgruppssamtal förskollärare 

emellan om det kompetenta barnet valde vi att använda oss av ett mindre antal 

deltagare i varje fokusgrupp. Detta för att i enlighet med Dahlin-Ivanoff (2011) och 

Wibeck (2010) sträva efter ett mer dynamiskt och fördjupat samtal. 

Gruppen 

I urvalet av deltagare krävs betänksamhet utifrån hurvida gruppens deltagare bör 

utgöra en homogen alternativt heterogen grupp (Dahlin-Ivanoff, 2011). En homogen 

grupp utgår från att alla deltagare är insatta i syftet som studien avser för att 
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möjliggöra delaktighet. Wibeck (2010) menar att både intrapersonella, exempelvis 

demografiska variabler i detta fall arbetsplats och yrke, tillsammans med 

interpersonella faktorer, exempelvis gruppkohesion och social makt påverkar 

samtalet. Gruppkohesion innebär deltagarnas önskan att tillhöra gruppen. En alltför 

stark gruppkohesion kan bli problematisk ifall gruppens gränser blir väldigt tydliga, 

vilket Wibeck benämner som group-think. Då groupthink inträffar skapas “ett rätt 

sätt” att tänka i gruppen, vilket kan äventyra samtalets resultat eftersom 

fokusgruppssamtalet ämnar till att lyfta olika perspektiv.   

Vi valde även att exkludera förskolechefer från urvalet då Wibeck beskriver 

hur social makt, exempelvis hierarkier, påverkar gruppens dynamik och potentiellt 

hindrar deltagare från att våga uttrycka sin mening. Utifrån såväl Dahlin-Ivanoffs 

(2011) resonemang om homogenitet samt Wibecks (2010) beskrivning av 

interpersonella demografiska variabler valde vi i enlighet med studiens syfte endast 

tillfråga förskollärare till fokusgruppen. Men även om gruppens gemensamhet är 

prioriterad krävs olikheter för att finna substans i samtalet (Dahlin-Ivanoff, 2011). För 

studien menar vi att förskollärarnas olika erfarenheter inom förskolan kan ge upphov 

till denna substans. Wibeck menar att deltagarnas utbildningsbakgrund kan påverka 

gruppens dynamik genom att försvaga eller förstärka enskilda deltagare och menar 

därmed att en gemensam utbildningsbakgrund kan främja interaktionen.  

Forskarnas roll 

Eftersom vi i studien är tre forskare vill vi lyfta varje forskares roll under 

fokusgruppssamtalet. En av oss var moderator under båda samtalen och två av oss 

förde anteckningar. I samtalet var moderatorn en aktiv lyssnare och bröt endast in 

med nya frågor om ämnet tenderade bli spretigt, eller om tystnad uppstod utifrån 

Wibecks (2010) rekommendationer. Moderatorn höll sig neutral i ämnet och undvek 

ställningstagande, då det var deltagarnas spontana åsikter och samtal vi ville lyfta. 

Syftet med anteckningarna var att dels notera icke-verbal kommunikation, 

exempelvis ögonkast, leenden, och kroppsställning då de kunde urskilja hur 

deltagarna reagerar vid en viss åsikt (Wibeck, 2010). Därför kan icke-verbal 

kommunikation vara ett bra komplement i datamaterialet till det som fångas på 

ljudupptagning. Denna assistent ansvarade även för inspelningen. Den andra 
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assistenten antecknade till stöd för transkriberingen vilket Wibeck menar blir till hjälp 

för att urskilja deltagares röst och tyda otydligheter i ljudupptagningen.  

Inledande kontakt 

Utifrån urvalsprocessen kontaktades förskolechefer på respektive förskola som i 

samråd med personalgrupp beslutade om deltagande i studien. Vid inledande kontakt 

beskrevs studiens syfte och metod samt tidsåtgång. De förskolor som önskade delta i 

studien förseddes sedan med ett informationsbrev (bilaga 1) och en samtyckesblankett 

(bilaga 2). Dessa skrevs med utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationsbrevet samt samtyckesblanketten innefattar studiens syfte, förutsättning 

om deltagarnas frivilliga deltagande och deltagarnas rätt att avbryta deltagande utan 

negativa följder. Där beskrevs konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas 

identitet ej kommer röjas i studien. Vid inledande kontakt redogjordes även för hur vi 

kommer att använda och behandla det insamlade materialet utifrån nyttjandekravet. I 

informationsbrevet lyftes även fokusgruppssamtal som metod.  

Miljö 

Fokusgruppssamtalen ägde rum på respektive förskola. Foucault (1980) benämner 

sociala samt materiella aspekters inverkan på makt. Vår studie har fokuserat på de 

sociala aspekterna men studiens design tar även hänsyn till materialiteten genom val 

av miljö och plats för fokusgruppssamtalen. Därför valde vi att besöka förskolorna 

inför genomförandet med syfte att främja en avslappnad miljö utifrån 

fokusgruppssamtalets grundläggande antagande gällande tillåtande och icke-

dömande/tolerant miljö (Dahlin-Ivanoff, 2011). Syftet att använda förskolans lokaler 

var även att deltagarna skulle känna sig hemma vilket tydligare förflyttade makten till 

deltagarna utifrån fokusgruppssamtalets grundläggande antaganden om deltagarnas 

självbestämmande/makt (Dahlin-Ivanoff, 2011). Vi valde platser där vi kunde sitta så 

samtliga deltagare och forskare kunde se varandra och moderatorn placerades inte vid 

en kortsida utifrån Wibecks (2010) rekommendationer. Fokusgruppssamtalen ägde 

rum under en tid då förskollärarna ej hade ansvar i barngruppen för att undvika 

avbrott.  
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Vid inledningen av fokusgruppssamtalet 

Fokusgruppssamtalet inleds med att repetera dess grundläggande antaganden samt 

studiens syfte. Även frågor angående samtalsregler, exempelvis att inte prata i mun på 

varandra samt forskarnas olika uppgifter förklarades. De etiska riktlinjerna, utifrån 

Vetenskapsrådet (2002) som behandlats i informationsbrevet samt 

samtyckesblanketten upprepas och forskarna öppnade för deltagarnas frågor. Vi 

informerade även den beräknade tidsåtgången och när vi senast avslutar 

fokusgruppssamtalet. Namnskyltar användes inte som Bryman (2011) förespråkar då 

deltagarna i våra fokusgrupper var kollegor och namnskyltar kan bidra till att 

samtalsklimatet och miljön upplevs som avlägsen en vardaglig kontext.  

Samtalsguide1 och stimulimaterial 

Vid utformandet av samtalsguiden tog vi intryck av Wibeck (2010) som beskriver 

skillnaden mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervjuguide. Ahrne och 

Svensson (2011) menar att det inte är nödvändigt att dra skarpa gränser mellan 

intervjuer vilket lett fram till att vi tog inspiration från bägge modellerna för vår 

samtalsguide. Med inspiration av en ostrukturerad samtalsguide ser vi frågorna främst 

som stöd för att olika nyckelområden ska täckas in.  Dessa nyckelområden 

inspirerades av läroplanens (Skolverket, 2016) rubriker, normer och värden, lärande 

och utveckling, barns inflytande, förskola och hem, övergång och samverkan samt 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi valde att utelämna den sista rubriken, 

förskolechefens ansvar, eftersom förskolecheferna inte var närvarande i 

fokusgruppssamtalen. Utifrån nyckelområdena formade vi sedan tre huvudfrågor 

(bilaga 3) som syftade till att öppna upp för spridda associationer och perspektiv, samt 

stödfrågor som blev mer specificerade. Med inspiration av en strukturerad 

samtalsguide valde vi att inleda samtalet med en öppningsfråga och en 

avslutningsfråga som rörde ett eventuellt tillägg från någon av deltagarna i 

fokusgruppen (bilaga 3). Detta menar Wibeck (2010) ökar graden av gruppkohesion 

vilket gör att frågornas samlande och tydliga karaktär även blir viktiga för att samtalet 

ska bli mindre beroende av moderatorn genom att frågorna skulle stimulera deltagarna 

till att svara på varandras påståenden.  
                                                 
1 Wibeck (2010) använder begreppet intervjuguide men vi väljer begreppet 

samtalsguide för att betona fokusgruppens samtalskaraktär och intention.  
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Ett stimulimaterial kan enligt Wibeck (2010) användas för att väcka frågor och 

diskussion samt fördjupa samtalet. Som komplement till samtalsguiden bad vi varje 

deltagare ta med en eller flera dokumentationer som deltagaren själv ansåg 

synliggjorde det kompetenta barnet. Till skillnad från Wibecks beskrivning av 

stimulimaterial, som delges av forskaren, valde vi att tillföra stimulimaterial som 

medtagits av deltagarna för att på så sätt överlämna mer makt åt dessa. Detta är 

förenligt med fokusgruppens syfte (Wibeck, 2010) och grundläggande antagande 

(Dahlin-Ivanoff, 2011). Dessa dokumentationer ämnade inte att vara en del av vårt 

empiriska material.  

Empiriskt material 

Fokusgruppssamtalet spelades in via ljudupptagning med syfte att möjliggöra 

respondentvalidering och därmed styrka trovärdigheten i studien. Ljudfilen förvarades 

sedan i lösenordsskyddade filer. Bryman (2011) menar även att ljudupptagning från 

kvalitativa studier bidrar till att forskaren ska kunna analysera datamaterialet noggrant 

vilket påverkar studiens pålitlighet genom att säkerställa att datamaterialet kan 

granskas. Ljudupptagningen har sedan transkriberats (bilaga 5, bilaga 6) med 

inspiration av Jefferssons system (University Transcriptions, 2016). I transkriberingen 

har identitetsmarkörer dolts genom att byta ut namn på person, ort och förskola som 

en del av att följa Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. Noteringar om icke-

verbal kommunikation har infogats med transkriberingen av ljudupptagningen.  

Återkoppling 

Efter fokusgruppssamtalen återkopplade vi till förskolorna genom att förskollärarna 

fick ta del av de utskrivna transkriptionerna för att erhålla en respondentvalidering där 

deltagarna erbjuds möjligheten att korrigera eller stryka delar ur materialet.  

Diskursanalys 

Studiens datamaterial är analyserad utifrån en diskursanalys. Vi förstår diskursanalys 

som en studie och synliggörande av diskurser. Potter och Wetherell (1987) beskriver 

diskursanalys genom begreppen funktion, konstruktion och variation. Funktion 

fokuserar på språkets konstruerande verkan i social interaktion. Diskursanalysens 

syfte blir därmed att analysera och studera sociala texters innebörd snarare än dess 
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innehåll. Konstruktion syftar till att belysa språket som en konstruktion som samtidigt 

konstruerar versioner av verkligheten. Variation är ett sätt att förstå en lokal sanning 

istället för att söka en objektiv kunskap. Följande ses språket som en social aktivitet 

bärande i diskursanalysens utformning och detaljerna i samtalet blir därför viktiga 

(Bryman, 2011). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (1999) är sociala strukturer 

alltid tillfälliga och därmed ej fasta. Diskursernas syfte blir således att avslöja myter 

om samhället. I vårt tillvägagångssätt för diskursanalys har vi inspirerats av Potter och 

Wetherells (1987) olika steg. Efter transkriberingen kodades materialet utifrån 

självklarheter och spänningar i synen på barnet och lärandet. Kodningarna 

analyserades och formades in i olika diskurser. Resultatet från diskursanalysen 

ställdes sedan i relation till tidigare forskning samt våra analytiska begrepp i analys 

och reslutatsdiskussionskapitlet. Vidare diskuteras analysen i diskussionskapitlet. I 

analysprocessen strävade vi efter att se olika möjliga tolkningar och uppmärksamma 

vad som utgjorde egna värderingar av datamaterialet då vi inte ämnar att presentera en 

objektiv sanning. Detta utifrån att öka studiens tillförlitlighet genom konfirmering. 
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Analys- och resultatdiskussion 

I analys- och resultatdiskussionskapitlet ämnar vi att beskriva diskursen om det 

kompetenta barnet utifrån fokusgruppssamtal med förskollärare om det kompetenta 

barnet i förhållande till tidigare forskning. Följande vill vi lyfta sanningsregimer och 

de spänningar som uppstår mellan sanningsregimer vilka framkommer i läsningen av 

vårt empiriska material. Normer som framträder ur diskursen om det kompetenta 

barnet väljer vi att lyfta i diskussionskapitlet. Vi ämnar med andra ord svara an på 

studiens två första frågor i analys- och resultatdiskussionen samt besvara den tredje 

frågan i diskussionskapitlet. Spänningarna möjliggör synliggörandet av 

sanningsregimer som på så vis konstruerar kunskap om makten och omvänt genom 

maktstrukturer. Nedan presenteras diskursen om det kompetenta barnet genom tre 

spänningar som pågår mellan sanningsregimer.  

Diskursen om det kompetenta barnet  

[Sen tycker jag att] begreppet det kompetenta barnet är nånting som 

vi har stött och blött ganska mycket här i och med vi har tagit fram 

pedagogiska ställningstagande för våran förskola och vi har jobbat 

med värdeorden i flera år innan vi har spikat dom. Å vi har tagit 

ställning för att vår barnsyn är det kompetenta barnet /…/ 
  

Diskursen om det kompetenta barnet är relaterad till barnsyn och framkommer i 

fokusgruppssamtalen som en sanningsregim. Det kompetenta barnet är något som 

förskollärarna tar ställning för, men det finns heller ingen möjlighet att ställa sig emot, 

vilket gör det kompetenta barnet som idé till en sanningsregim. Sanningsregimen om 

det kompetenta barnet kan därmed relateras till vad Kampmann (2004) menar har 

blivit en tvingande idé inom nordisk förskolekontext i fråga om synen på 

barnet.  Bjervås (2011) lyfter utifrån sin studie att förskollärarna beskriver diskursen 

om det kompetenta barnet som ”sunt förnuft”. Utifrån Foucaults (1980) 

sammankopplande av makt och kunskap kan diskursen om det kompetenta barnet 

förstås som en diskurs där förskollärarna, som har möjlighet att definiera det 

kompetent barnet, har såväl makten som kunskapen om det kompetenta barnet. 

Viktigt i diskursen är dess allmängiltighet, alla barn är kompetenta, vilket utgör en 

sanningsregim.  
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Det kompetenta barnets beroende och oberoende  

Talet om barnets utveckling utgör en sanningsregim i diskursen om det kompetenta 

barnet genom talet om barnets utveckling och var kompetensen uppstår men även på 

vilket sätt eller till vad det kompetenta barnet är och ska bli.  

  

Barn är kompetent från början när man föds asså, det det utvecklas ju 

hela tiden beroende på människor runt ikring vad den får för eh:: 

stöttning runt ikring och hur man bemöter. 

Vad man får för möjligheter. 

Ah, m:: ((instämmande)) Så man föds kompetent (.) ((instämmande)) 

Det är vårt ansvar å:: berika det eller ge utmanande miljöer och eh 

utforskande så dom kan växa /.../ 

 

I exemplet synliggörs spänningen mellan sanningsregimen om att kompetens är 

medfött och sanningsregimen om att kompetens utvecklas i relation till omvärlden. 

Förskollärarnas samtal liknar den bild av barnets utveckling som Fröbel beskriver om 

barnet som en planta där fröet i barnet med goda förutsättningar kan växa och 

blomstra (Westberg, 2000). Detta ger förskolläraren en central roll i barnets 

utveckling av kompetenser, samtidigt som det även ger barnet ett ansvar att förhålla 

sig till förutsättningarna genom sin medfödda kompetens. Dessa sanningsregimer om 

det kompetenta barnets medfödda och växande kompetens kan även förstås utifrån 

Foucaults (1980) samband mellan makt och kunskap. Makten finns hos förskolläraren 

som därmed har kunskapen om vad det kompetenta barnet bör utvecklas till vilket blir 

en del av en maktstruktur.  

 Vidare i diskursen om det kompetenta barnet betonas vad sanningsregimen 

om utveckling bör syfta till, vilket framträder likt en självständig individ. Det 

kompetenta barnet förväntas vara och bli mer och mer självständig och oberoende. 

Franck och Nilsen (2014) samt Kjørholt (2004) menar att det kompetenta barnet 

förväntas hantera sina sociala relationer självständigt och vidare menar Alasuutari och 

Markström (2011) att barnets kompetenser uttrycks genom självständighet i 

vardagssituationer såsom påklädning. Även läroplanen för förskolan beskriver att 

barnets självständiga förmåga ska eftersträvas (Skolverket, 2016). Det kompetenta 

barnet och dess självständighet uttrycks inom diskursen som barnets “görande”, “jag 

är en som kan nått”. Det kompetenta barnets ”görande” innefattar i diskursen såväl 
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fysiska som mentala förmågor där de fysiska liknar Alasuutari och Markströms 

(2011) beskrivning av självständighet i vardagssituationer. De fysiska förmågorna 

exemplifieras i diskursen likt Alasuutari och Markström i vardagssituationer, som 

självständighet vid måltider och de mentala förmågorna innebär exempelvis att kunna 

bilda och uttrycka sin åsikt. Barnets “görande” kan även sammankopplas med barnets 

prestationer, vilket Franck och Nilsen (2014) menar utgör en grund för bedömning av 

barnets kompetenser.  

 Diskursen om det kompetenta barnet visar även på sanningsregimen om barns 

beroende genom att förskollärarna belyser olika säkerhetsaspekter där den vuxne har 

ansvar att skydda barnet, vilket kan relateras till den dubbelhet inom 

Barnkonventionen som Halldén (2015) lyfter. Barnkonventionen ska försäkra både 

barns beroende i form av skydd och omsorg samt oberoende i form av erkända 

kompetenser och medborgarskap. I diskursen om det kompetenta barnet betonas 

främst sanningsregimen om barns oberoende genom självständighet. Denna 

sanningsregim inom diskursen syftar även till att barnet ska hjälpa andra barn som är 

beroende till att bli mer oberoende. Det läggs därmed stor vikt vid förväntan att barnet 

ska stötta andra barn i omgivningen. Denna sanningsregim lägger därmed tyngd på att 

barnet ska ge hjälp snarare än ta emot.  

 Diskursen om det kompetenta barnet utgörs av sanningsregimen om barnets 

utveckling till att bli oberoende där förskolläraren kan förstås ha makten och därmed 

kunskapen om vad barnet är eller bör bli. Sanningsregimen om att barns utveckling 

ska syfta till att vara och bli självständiga och oberoende individer är därmed 

dominerande i spänningen inom diskursen.  

Det kompetenta barnets individuella rättigheter och kollektiva 

skyldigheter  

Diskursen om det kompetenta barnets förhållande till sanningsregimerna om det 

kompetenta barnets individuella rättigheter och kollektiva skyldigheter står i relation 

till barnet som fullvärdig medborgare. Medborgarskap är ett resultat av en princip 

(Hägglund, 2009) vilket positionerar det kompetenta barnet som en aktör i förskolan 

som samhällsinstitution, där barnet ska tillägna sig de gemensamma referensramarna i 

samhället (Skolverket, 2016). Därmed kan förskolan förstås som en 

normaliseringspraktik (Markström, 2005). Rättigheter står i relation till en 
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rättighetsbärare (Hägglund, 2009), det kompetenta barnet och den som förväntas ge 

rättigheten, vilket i vår studie blir förskolläraren.  

I fokusgruppssamtalen lyfts ett unikt barn i likhet med Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012) samt Kampmanns (2004) beskrivning av 1990-talets 

paradigmskifte. I diskursen betonas den unika individen vilket exemplifieras genom 

uttrycket varje barn:  

  

/../ sen att man försöker se varje barn och möta liksom varje barns 

behov, för kompetens är ju liksom väldigt individuellt i 

personligheten, man är, att man kan utmana varje barn /.../  

  

Att varje barn betonas i diskursen kan vara ett uttryck för det kompetenta barnet ur ett 

individperspektiv. Hägglund (2009) beskriver ett individualistiskt fokus i relation till 

den liberala västerländska fri- och rättighetsdiskurs vars tradition 

Barnkonventionen  utgår från. Traditionen formar ett individuellt rättighetsperspektiv 

som blir en del av diskursen om det kompetenta barnet genom sanningsregimen om 

det kompetenta barnets individuella rättigheter. Det kompetenta barnets individuella 

rättigheter som sanningsregim framträder i diskursen genom talet om barnets egen 

röst och möjlighet att uttrycka den. Att våga uttrycka sig blir därmed väsentligt, 

förmågor som går att återfinna i Barnkonventionens tolfte artikel (Unicef, u.å). 

Förskollärarna i studien poängterar även att det kompetenta barnet är medveten om att 

barnet själv äger rätten till sina åsikter och oliktänkande framhävs därmed som 

positivt genom att allas perspektiv är lika viktiga och betydelsefulla. 

  

Då tänker jag på Benjamin inne hos oss som säger det när vi 

diskuterar, "men jag får tycka vad jag vill" ((instämmande)) och sen 

är den diskussionen slut. "Ja faktiskt, ((instämmande)) jag får tycka 

vad jag vill jag får tro vad jag vill, du ska inte komma och säga att jag 

har fel" ((instämmande)). 

  

Sanningsregimen om det kompetenta barnets individuella rättigheter lyfts i diskursen 

genom talet om att allt duger och att varje röst räknas. Det kompetenta barnets 

förmåga att uttrycka sig står i relation till byggandet av en god självbild. Detta liknar 

det Kjørholt (2004) beskriver som det kompetenta barnets medborgerliga rättigheter i 
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form av självförverkligande vilket kommer till uttryck i det kompetenta barnets 

självständighet samt dess individuella rättigheter. 

 Likväl som att det kompetenta barnets rättigheter tillfaller en sanningsregim 

förekommer även en sanningsregim om dess kollektiva skyldigheter. Om 

rättigheterna har en individualistisk prägel har skyldigheterna snarare en kollektiv 

innebörd. Det kompetenta barnet utgör på så sätt en del av gruppen och bör agera 

utifrån kollektivet. I det kompetenta barnets agerande ingår, utifrån diskursen, en 

skyldighet att förstå och anpassa sig till gruppen genom exempelvis demokratiska 

majoritetsbeslut: 

  

Å vissa barn behöver jobba jättemycket med det, vi hade ju en termin 

så hette, enligt den pojken så hette gruppen hans val halva terminen 

innan han liksom anammade att demokratin vann, men det var 

jobbigt, men så lärande ((instämmande)). Det är jobbigt att lära sig. 

  

Ett liknande exempel förekom även i det andra fokusgruppssamtalet där en 

förskollärare berättar om ett barn som inte kan acceptera namnet på förskolans robot. 

I diskursen framträder det kompetenta barnet som en vilken förstår, deltar i och 

accepterar den demokratiska principen om majoritetens vilja. Det kompetenta barnets 

skyldighet kan då förstås utifrån vad Dahlberg et al. (2001) tidigare beskrivit som 

barnets egna ansvar för sina moraliska handlingar i kollektivet. Detta gör det 

kompetenta barnet genom att uttrycka sina åsikter (Kalliala, 2014) och delta i de 

kollektiva rutinerna (Alasuutari & Markström, 2011).  

 De spänningar som uppstår genom sanningsregimerna om det kompetenta 

barnets rättigheter och kollektiva skyldigheter uttrycks främst i mötet mellan 

individen och gruppen. 

Det kompetenta barnets rättighet till en individuell röst spänner mot dess skyldighet i 

mötet med gruppen att släppa fram andra individer och foga sig efter gruppens 

majoritetsbeslut. Alasuutari och Markström (2011) menar att barnets kompetenser 

endast får rymmas inom förskoleverksamhetens ramar, vilket inom diskursen kan 

tolkas som det kompetenta barnets skyldighet gentemot kollektivet. Det kompetenta 

barnet både tar och ger plats åt andra genom att delta. 

Förskollärarna beskriver även det kompetenta barnet som en individ som 

också tar sina rättigheter i bruk. Ett barn som inte använder sin rättighet att tala, att bli 
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lyssnad på och tar plats i gruppen är ett barn som, inte saknar kompetens men som 

behöver lyftas, tränas och utvecklas i riktning mot att våga och vilja samt slutligen ta 

plats i gruppen.  

  

Att e att här e jag jag kan nått, dom som får lite sånt status men e, dom 

dom lite svagare barnen kommer ju större till rätt om det är färre barn 

och om man har mer tid helt klart.  

  

I detta citat framträder ett svagare barn i behov av att lyftas fram i gruppen. Ett 

svagare barn som kan ställas i relation till Kallialas (2014) begrepp kring barn i den 

yttre cirkeln där barnet uppfattas som passivt och oengagerat genom att inte ta verbal 

plats i lek eller samling. Motsatsen till svagt som framträder i diskursen blir därmed 

ett barn som är verbalt kommunikativ i lek och samling. Detta menar Kalliala är ett 

barn i den inre cirkeln och kan även tolkas inom diskursen som det barn 

förskollärarna i fokusgruppssamtalen vill forma genom idén om det kompetenta 

barnet. 

  

Det är ju kompetens att kunna, dels att kunna då säga vad jag tycker å 

vill och stå för de men också kunna lyssna in att andra tycker annat 

och sånna saker det är också en kompetens, att kunna, okej ah: det 

blev inte det jag hade tänkt den här gången men, men jag vet att en 

annan gång så blir det så. 

  

I ovan citat uttrycks spänningen mellan sanningsregimerna om det kompetenta 

barnets individuella rättigheter och kollektiva skyldigheter. Spänningarna belyser den 

konflikt som Kampmann (2004) aktualiserar i frågan om det kompetenta barnet som 

idé utgör möjligheter eller krav för barnet. Även Bjervås (2011) samt Ideland et al. 

(2015) menar att diskursen om det kompetenta barnet innebär krav på barnet vilket 

kan ställas i relation till det kompetenta barnets kollektiva skyldigheter. 

Det kompetenta barnet som dagens barn eller framtidens vuxna 

I diskursen om det kompetenta barnet framträder en spänning mellan 

sanningsregimerna om det kompetenta barnet som dagens barn eller framtidens 

vuxna. Detta utifrån att förskollärarna i fokusgruppssamtalet betonar barnens teorier 
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och hypoteser som kunskapsproduktion såväl som införskaffandet av “riktig kunskap” 

inför framtiden. Sanningsregimerna om dagens barn och om framtidens vuxna utgår 

därmed från den kunskap som betonas i förskolan i diskursen om det kompetenta 

barnet och på vilket sätt förskollärarna talar om kunskap. I diskursen om det 

kompetenta barnet framträder kunskap som ett dilemma mellan att “servera färdiga 

svar” eller låta barnen hålla fast vid sina teorier och hypoteser. 

Förskollärarna diskuterar ett projekt på förskolan där barnen var för sig och 

tillsammans formulerat teorier och hypoteser om vad som händer med björkris som 

sätts inomhus i vatten. Ett av barnen tror att det kommer växa jordgubbar på 

björkriset. Projektet fortgår och hypoteser rekonstrueras och hålls fast vid. När löven 

slår ut vill barnet som tror att det kommer växa jordgubbar fortfarande hålla fast vid 

det. Förskolläraren ställs inför dilemmat om hon ska bryta in med “riktig kunskap” 

eller låta barnet hålla fast vid sina teorier och hypoteser. Förskollärarnas samtal 

avslutas i samstämmighet att “det kommer ge sig så småningom” då barns teorier och 

hypoteser kommer omvandlas till den “riktiga kunskapen”. De två sanningsregimerna 

om kunskap som “riktig kunskap” eller som barns teorier och hypoteser kan kopplas 

till hur Dahlberg et al. (2001) beskriver modern respektive postmodern barn- och 

kunskapssyn. Den moderna kunskapssynen som relaterar till barnet som ett objekt 

som utbildningen ska fylla med kunskap och där kunskap beskrivs som en objektiv 

sanning som blir till den “riktiga kunskapen”. Talet om barnets egna teorier och 

hypoteser relaterar istället till en postmodern barnsyn där kunskap inte blir en 

förbestämd sanning utan konstrueras utan slutpunkt i olika möten. I detta fall mellan 

förskollärare och barn. En postmodern kunskapssyn lägger inte fokus på “rätta svar” 

utan lyfter barnens teorier och hypoteser som kunskapskonstruerande. Diskursen om 

det kompetenta barnet innehåller bägge sätt att se på kunskap, men snarare som en 

utvecklingslinje, där det utifrån barns teorier och hypoteser kommer ske en övergång 

till “riktig kunskap” i relation till barnets lärande och utveckling. Makten och 

kunskapen om lärande och utveckling tillfaller därmed förskollärarna.  

I det som förskollärarna ser som kunskap och sättet att tala om lärande framträder 

spänningen mellan det kompetenta barnet, som ett barn vars kunskap ses som viktig 

här och nu, och det kompetenta barnet vars kompetens kan bidra till samhället enbart i 

form av en blivande vuxen. Detta står därmed i relation till Perssons (2015) 

argumentation om formandet om barnet som ett samhällsprojekt samt Dahlbergs et al. 

(2001) beskrivning av barnet som kunskaps,- identitets,- och kulturreproducent. 
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Barnet beskrivs därmed som en framtida arbetskraft, framtidens vuxna, likt Bjervås 

(2011) resonemang om barnet i relation till kunskapsekonomi. Även förskollärarna i 

fokusgruppssamtalen talar om det kompetenta barnet ur ett framtida perspektiv i form 

av omsorg av förskollärarna när de blir äldre eller i idén om barnet som nästa 

statsminister. Diskursens framtidsbetoning går därför att koppla till vad Persson 

(2015) beskriver som samhällsprojektet att forma ett barn genom två olika 

skolmodeller, där den skolorienterade kan relateras till “riktig kunskap”. Bägge 

modeller ser barnet som en framtida vuxen och strävar efter att barnet ska utveckla 

speciella kompetenser. Hägglund (2009) diskuterar barnets prestationer som en 

framtidsorienterad riktning av den normativa beskrivningen av ett förskolebarn då 

förskolebarnets självständiga förmåga och prestation kan ses som en prioriterad 

egenskap hos det önskvärda skolbarnet. Spänningen mellan sanningsregimen om 

dagens barn och sanningsregimen om framtidens vuxna kan då sägas stå i relation till 

Kampmanns (2004) första och andra institutionalisering. 

Sammanfattning av analys och resultatdiskussion 

 Genom analys- och resultatdiskussionskapitlet har vi synliggjort diskursen om det 

kompetenta barnet genom spänningar som möjliggjort sanningsregimer. Diskursen 

om det kompetent barnet är allmängiltighet och självklar i relation till barnsyn. 

I spänningen mellan barnet som beroende och oberoende framträder barnets 

utveckling som en spänning mellan kompetens som medfött och kompetens som 

utveckling i relation till förutsättningar. Inom diskursen syftar barnets utveckling 

övervägande till processen från beroende till oberoende genom självständighet. 

Makten och kunskapen om barnets utveckling och vad det är och förväntas bli ligger 

därmed hos förskollärarna som en del av en maktstruktur.  

Spänningen mellan det kompetenta barnets individuella rättigheter och 

kollektiva skyldigheter synliggörs genom förhållandet mellan individen och gruppen. 

Sanningsregimen om det kompetenta barnets individuella rättigheter erkänner barnets 

egen röst. Samtidigt påminner sanningsregimen om det kompetenta barnets kollektiva 

skyldigheter om att det kompetenta barnet förväntas foga sig efter gruppens rutiner 

och majoritetsbeslut.  

Genom spänningen mellan sanningsregimerna om dagens barn och framtidens 

vuxna synliggörs hur diskursen om det kompetenta barnet utgör ett dilemma mellan 
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barns teorier och hypoteser som kunskapsproduktion och den “riktiga kunskapen”. I 

spänningen synliggörs därmed sambandet mellan barnsyn och kunskapssyn i 

diskursen om det kompetenta barnet.  

I analys och resultatdiskussionen har vi besvarat första delen av studiens syfte och de 

två första frågorna. Den första frågan besvaras genom att beskriva diskursen om det 

kompetenta barnet utifrån fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det 

kompetenta barnet. Vidare har vi även besvarat studiens andra fråga genom att 

beskriva hur diskursen om det kompetenta barnet konstruerar och konstrueras av 

synen på kunskap genom spänningen mellan dagens barn eller framtidens vuxna. 

Spänningarna mellan sanningsregimerna ovan resulterar sedan i normer som leder 

oss vidare in i diskursen om det inkompetenta barnet. Dessa normer definieras i 

diskussionskapitlet nedan där diskursen om det inkompetenta barnet framträder.  
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Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver det kompetenta barnet 

i fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det kompetenta barnet. Vidare syftar 

studien till att analysera diskursen om det kompetenta barnet och vilket sätt synen på 

kunskap framträder i denna diskurs. Vi ämnar även diskutera vilka normer som 

upprätthålls genom diskursen om det kompetenta barnet genom att synliggöra 

diskursen om det inkompetenta barnet. 

Genom analys- och resultatdiskussionskapitlet har vi synliggjort att diskursen om det 

kompetenta barnet vidare upprätthåller normer och konstruerar ett ideal för det 

kompetenta barnet. Halldén (2015) har tidigare synliggjort att diskursen om det 

kompetenta barnet konstruerar ett ideal för barnet, men vår studie visar även att 

diskursen om det kompetenta barnet konstruerar ett ideal för förskolläraren. Vidare 

kommer diskussionskapitlet besvara studiens tredje fråga rörande vilka normer som 

upprätthålls genom diskursen om det kompetenta barnet och hur spänningarna mellan 

sanningsregimerna formar diskursen om det inkompetenta barnet. Detta görs med 

bakgrund i analys- och resultatdiskussionen samt tidigare forskning.  

Diskursen om det inkompetenta barnet  

Ellegaard (2004) menar att diskursen om det kompetenta barnet förutsätter diskursen 

om det inkompetenta barnet, då resultatet från Ellegaards studie visar att förskollärare 

i större grad tenderar att lyfta barnets brist på kompetens i intervjuer om det 

kompetenta barnet. Vår studie visar däremot på en ovilja att samtala om barnet som 

inkompetent. Diskursen om det kompetenta barnet innefattar alla barn utifrån 

sanningsregimen om att alla barn är kompetenta. Detta blir problematiskt i de fall där 

barnet inte ryms inom diskursen om det kompetenta barnet. Vår studie vill lyfta 

problematiken mellan att erkänna alla barn som kompetenta och samtidigt definiera 

vad det innebär att vara kompetent. Genom spänningar mellan sanningsregimerna har 

vi därför identifierat normer som ett led i att forma diskursen om det inkompetenta 

barnet som sanningsregim. 

Normen om självständighet och oberoende 

 I diskursen om det kompetenta barnet upprätthålls normen om en självständig och 

oberoende individ genom sanningsregimen om barnets utveckling mot en mer 
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självständig och oberoende individ. Utifrån vår studie präglas diskursen om det 

kompetenta barnet av barnets utveckling där denna beskrivs som en process från ett 

beroende till oberoende barn. 

Genom spänningen mellan sanningsregimen att kompetens är medfött och 

sanningsregimen där kompetensen utvecklas i relation till omvärlden blir makten och 

kunskapen rörande utveckling tillfallande förskollärarna. Normen om självständighet 

och oberoende kan därmed förstås som linjär i processen från beroende till oberoende, 

vilket även lyfts av Nordin-Hultman (2004).  Olsson (2009) menar att det kompetenta 

barnet istället för att vara ett alternativ till linjära utvecklingsprocesser tenderar bli en 

ny form av utvecklingspsykologi genom att förutsätta en specifik utveckling och 

förgivettagna förväntningar. Detta visar även vår studie i fråga om det kompetenta 

barnets självständighet. I sanningsregimen om kompetensen som medfödd blir 

självständighet och oberoende ett fast mål vilket därmed resulterar i normen. Genom 

spänningen har vi kunnat identifiera att ett beroende och osjälvständigt barn skulle 

betraktas som inkompetent inom diskursen om det inkompetenta barnet.  

Det beroende inkompetenta barnet, blir i vår studie till skillnad från det 

kompetenta barnet beroende av hjälp för att hantera sociala relationer och vardagliga 

sysslor. Detta i enlighet med Franck och Nilsen (2014) samt Alasuutari och 

Markströms (2011) studier i fråga om barnets förväntade självständighet. Vad som 

därmed framgår i spänningen utifrån vår studie är att viljan och kunskapen att hjälpa 

andra barn tillfaller det kompetenta barnet, vilket innebär att det inkompetenta barnet 

är ett barn som inte vill eller kan hjälpa andra. Detta ställer krav, inte bara på att 

barnet ska klara sig själv utan även genom att hjälpa andra barn att bli självständiga. 

Det kompetenta barnet är inte bara ett ideal utan innefattar även ett barn som 

upprätthåller idealet för andra. Detta resultat blir relevant i förhållande till Idelands et 

al. (2015) studie om det kompetenta barnet och hållbar utveckling, där barnet åläggs 

ansvar för att inte bara reda sig själv utan även påverka andra i riktning mot en hållbar 

utveckling.  

Framträdande i diskursen om det kompetenta barnet är tron på barnets 

förmåga som “jag är en som kan nått”. Kjørholt (2004) anknyter till det kompetenta 

barnets självständiga förmåga som självförverkligande men vår studie visar att 

självständigheten även härleder till självsäkerhet. Självsäkerhet kommer till uttryck 

genom det kompetenta barnets driv att vilja och våga genom sitt “görande”. I 

diskursen om det kompetenta barnet är detta vägen till en god självbild. Vidare bör då 
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problematiseras om det kompetenta barnets värde snarare relateras till dess 

prestationer och uppvisade självständighet genom sitt självsäkra agerande i att vilja 

och våga. Normen om självständighet och oberoende, vilken upprätthålls genom 

diskursen om det kompetenta barnet, blir till förskollärarnas makt och kunskap i fråga 

om vad barnet vill och vågar. Det inkompetenta barnet blir följande det barn som inte 

vill och vågar vad förskollärarna har definierat som önskvärt, i likhet med Franck och 

Nilsens (2014) studie.  

Grunden till normen om självständighet och oberoende går därför att härleda 

till det självständighets och oberoende ideal för individen som Biesta (2006) menar 

härstammar från en liberal frihetsideologi. I denna ideologi blir individen mer fri och 

mer sitt sanna jag genom att utveckla autonomi. Vilket kan relateras till vad Kjørholt 

(2004) benämner som självförverkligande. Halldén (2015) problematiserar varför 

förskolan strävar efter barnets självständighet och menar att det kan vara en spegel av 

vad vuxna vill ge sken av att vara i form av självständiga och oberoende samt därmed 

fria individer, vilket konstruerar ett ideal för barnet. I detta ideal synliggörs även hur 

kravet på det kompetenta barnet grundar sig i de egenskaper vi förväntar oss av en 

vuxen. Vilket utifrån vår studie även samverkar till att skapa ett ideal för 

förskolläraren. Om det kompetenta barnet förväntas vara självständig, så måste även 

förskolläraren vara det. Självständighet och oberoende som kompetens kan även 

förstås som något önskvärt i samhället (Markström, 2011; Persson, 2015). Persson 

menar att vad som anses önskvärt i samhället bildar en ideologisk länk mellan 

samhället och barnet. Detta innebär utifrån vår studie att diskursen om det kompetenta 

barnet är ett resultat av och konstruerar ett ideal i sin tid genom att vara en del av den 

ideologi som präglar tanken om människan. Denna ideologiska länk kan förstås 

utifrån studiens resultat genom normen om självständighet och oberoende. Sätt till 

Moss (2006) blir normen om självständighet och oberoende även till genom en 

nyliberal diskurs som blir en del av den samma samtid. Detta eftersom en autonom 

individ (Biesta, 2006), också förutsätter individen som tekniker (Moss, 2006). 

Resultatet blir då ett barn som vill och vågar vara tekniker. Utifrån studien kan även 

förskolans styrdokument förstås som en förmedling av detta ideal och denna diskurs 

då läroplanen för förskolan uttrycker att förskolan har ett uppdrag att sträva mot barns 

självständighet (Skolverket, 2016). Förskolans läroplan motiverar sitt strävansmål om 

självständighet utifrån vad som kan tolkas som nödvändiga kompetenser i samhället. 

Vilket förskollärarna genom makt och kunskap förvaltar och förmedlar. 
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Biesta (2006) ifrågasätter om strävan efter oberoende verkligen leder till unika 

individer och menar att vi blir till som individer i mötet med andra som olika oss 

själva. Därför är strävan efter oberoende i Biestas resonemang inte ett led i att med 

frihet konstruera individen, utan oberoende resulterar istället i individen som blank 

vilket frångår individer som unika. Genom spänningen mellan beroende och 

oberoende har vi därför kunnat identifiera och problematisera individen som autonom. 

Sett till studiens resultat med inspiration av Biestas resonemang kan då beroende vara 

en större kompetens, en kompetens som snarare betraktas som en inkompetens inom 

diskursen för det inkompetenta barnet.  

Om idealets grund är att individen ska få bli mer sig själv kan studiens resultat genom 

normen om självständighet och oberoende synliggöra hur diskursen om det 

kompetenta barnet blir en idé sprunget ur ett ideal av sin tid.  

Normen om att ta plats 

Diskursen om det kompetenta barnet upprätthåller normen om individen som tar 

plats. Normen förhåller sig till spänningen mellan sanningsregimerna i form av det 

kompetenta barnets individuella rättigheter och kollektiva skyldigheter. Normen 

innebär att det kompetenta barnet kommunikativt förväntas  uttrycka sina åsikter, 

önskningar och viljor inför förskolläraren och barngruppen. Kalliala (2014) menar 

dessutom att förskolläraren omedvetet uppmärksammar det kommunikativt starka 

barnet mer.  

Diskursen om det kompetenta barnet och spänningen mellan individuella 

rättigheter och kollektiva skyldigheter fokuseras i vår studie kring barnet som en 

individ som tar sina rättigheter i bruk. Barnet bör därmed våga och vilja ta fysisk och 

verbal plats i gruppen. Ett barn som inte använder sin rättighet att ta plats tillfaller i 

vår studie diskursen om det inkompetenta barnet. Detta blir ett barn som enligt 

diskursen om det kompetenta barnet behöver lyftas och tränas. Kalliala (2014) 

beskriver barn i förskolan utifrån barn i den yttre och inre cirkeln, där barn i den inre 

cirkeln i vår studie kopplas till det kompetenta barnet som tar plats. Barnet i den yttre 

cirkeln beskrivs av Kalliala som passivt och oengagerat, vilket i vår studie tillfaller 

diskursen om det inkompetenta barnet. Problematiskt med Kallialas studie är att 

skalan som används för analysen av materialet ger uttryck för att inaktivitet betraktas 
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som mindre kompetent, vilket gör att Kallialas studie upprätthåller normen om att ta 

plats i diskursen om det kompetenta barnet.   

Markström (2005) beskriver det ideala förskolebarnet som öppet och aktivt 

och menar i likhet med Persson (2015) att förskolan är en institution med ett 

samhälleligt uppdrag att forma barnet utifrån värden, kunskaper och normer som är 

önskvärda i samhället. Även läroplanen för förskolan betonar förskolans uppdrag att 

“lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket, 2016, s. 6). 

Förskolan blir därmed en normaliseringspraktik (Alasuutari & Markström, 2011; 

Franck & Nilsen, 2015; Markström, 2005). Att kunna säga vad man tycker och stå för 

det men samtidigt ha förmågan att lyssna in andra som tycker annorlunda är en del av 

den kompetens som lyfts i diskursen om det kompetenta barnet. Kampmann (2004) 

problematiserar att de möjligheter som barnet tillskrivs genom kompetenser istället 

bidrar till krav på barnet, i detta fall förväntan på barnet att ta plats. Vi delar 

Kampmanns resonemang, men vill även hävda att normen rörande att ta plats skapar 

krav på förskolläraren. Förskollärarens skyldighet utifrån samhällets uppdrag blir 

härmed att lyfta de barn som inte stämmer överens med normen om att ta plats. Men 

detta innebär även krav på förskolläraren att förhålla sig till varje barn som tar plats 

och vill göra sin röst hörd. 

Förskolläraren utifrån vår studie blir en del av den normaliseringspraktik som 

samhället bedriver. I förhållande till Moss (2006) blir förskollärarna med andra ord 

till genom en nyliberal diskurs i diskursen om det kompetenta barnet som formar 

samhället och ställer krav på förskollärarna i form av tekniker. Ett krav som 

upprätthåller normen om att ta plats. Förskolläraren blir därmed ett verktyg för 

samhället att forma en individ som tar sina rättigheter och skyldigheter i bruk i 

relation till kollektivet.  

Normen om produktivitet 

I normen om produktivitet blir kompetensen att producera och reproducera kunskap. 

Denna norm uppkommer ur spänningen mellan sanningsregimerna om dagens barn 

och framtidens vuxna. I diskursen om det kompetenta barnet framkommer att barns 

teorier och hypoteser, vidare benämnt som produktioner, i relation till naturvetenskap 

inte ska stå i vägen för “riktig kunskap”. En “riktig kunskap” som därmed kommer 
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“ge sig så småningom”. Barnens alster uttrycks i diskursen om det kompetenta barnet 

som uppskattat av förskollärarna. Oron gällande de produktioner som ännu inte 

anpassats till den “riktiga kunskapen” framkommer på så sätt genom spänningen. 

Detta blir synligt i förskollärarnas rädsla för att hämma barnens fantasi och kreativitet 

genom överföring av den “riktiga kunskapen”, en kunskap som därför bör 

undanhållas barnen. Normen om produktivitet synliggör därför det som Olsson (2009) 

benämner som problematiken med pedagogen som medforskande där medforskande 

endast baserat på barnets intressen resulterar i en ytlig beröring av ämneskunskaper. 

Sett till vår studie fyller då barnets produktioner främst funktionen av att finnas där 

för produktionen i ett här och nu perspektiv. Med andra ord genom sanningsregimen 

om dagens barn, där produktionen blir viktigt för stunden men av mindre värde i 

förhållande till sanningsregimen om framtidens vuxna. Detta resulterar i normen om 

produktivitet som ett krav där makten och kunskapen att definiera vilka produktioner 

som blir av värde i sanningsregimen om framtidens vuxna tillfaller förskollärarna. 

Genom att lyfta normen om produktivitet och synliggöra förskollärarnas makt och 

kunskap som en del av en maktstruktur blir det möjligt att forma diskursen om det 

inkompetenta barnet. Det inkompetenta barnet blir följande det barn som inte 

producerar utifrån förskollärarens förväntningar. Normen om produktivitet kan ur ett 

samhällsperspektiv ställas i relation till Bjervås (2011) studie en produktion som 

syftar till upprätthållandet av en kunskapsekonomi i form av ekonomiskt tillväxt och 

där sanningsregimen om dagens barn förminskas i relation till sanningsregimen om 

framtidens vuxna. Detta i en nyliberal diskurs där den vuxne blir en form av tekniker 

(Moss, 2006). En sanningsregim om framtidens vuxna där det kompetenta barnet blir 

ett ideal av sin tid. 

Avslutande diskussion: Det kompetenta barnet - krav och möjligheter 

I diskussionskapitlet har vi besvarat studiens tredje fråga genom att diskutera vilka 

normer som upprätthålls i diskursen om det kompetenta barnet och därmed 

synliggjort diskursen om det inkompetenta barnet. Studien visar även att diskursen 

om det kompetenta barnet konstruerar ett ideal för förskolebarnet såväl som ett ideal 

för förskolläraren.  

 De normer som upprätthålls i diskursen om det kompetenta barnet konstruerar 

krav på det kompetenta barnet. Detta utifrån förväntan på barnet att agera 



 

 
 

40 

självständigt och utvecklas till en obereonde individ, uttrycka sin åsikt och ta plats i 

gruppen samt vara produktiv i förhållande till kunskap såväl nu som i framtiden. 

Möjligheterna uppkommer ur normerna först när diskursen om det kompetenta barnet 

står i relation till diskursen om det inkompetenta barnet. Detta kan exemplifieras i 

normen om att ta plats där vilja och våga genom diskursen om det inkompetenta 

barnet synliggör barnet som inte vill och vågar. På detta sätt blir det möjligt att tala 

om att vilja och våga som både krav och möjlighet.    

Det är av förskoledidaktisk relevans att synliggöra och bli medveten om 

relationen mellan dessa diskurser eftersom det kompetenta barnet tillfaller 

förskollärarna gällande makt och kunskap. Förskollärarna som använder begreppet det 

kompetenta barnet upprätthåller därmed normer inom diskursen om det kompetenta 

barnet och som exkluderar barn vilka tillfaller diskursen om det inkompetenta barnet. 

Spänningarna mellan sanningsregimerna och diskurserna kan därmed sägas 

möjliggöra idealet som en konstruktion. Genom diskursen om det kompetenta barnet i 

relation till diskursen om det inkompetenta barnet bildar diskurserna därmed det 

nätverk som möjliggör det kompetenta barnet att bli en del av en maktstruktur. I 

denna maktstruktur blir makt och kunskap även tillfallande barnen genom att kraven 

kan betraktas som möjligheter och därmed valbara.  
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Slutsats: Det kompetenta barnet - ett ideal av 

sin tid 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver det kompetenta 

barnet i fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det kompetenta barnet. Studien 

har bidragit med kunskap om hur diskursen om det kompetenta barnet kan beskrivas 

genom det kollegiala samtalet förskollärare emellan. Genom att undersöka diskursen 

utifrån det kollegiala samtalet har vår studie till stor del bekräftat tidigare forskning 

om det kompetenta barnet såväl som uppmärksammat nyanser genom studiens egna 

resultat. Diskursen har beskrivits utifrån spänningar som uppstår mellan 

sanningsregimer och genom detta synliggjort vad som antas självklart inom diskursen 

om det kompetenta barnet. Studien har även visat hur diskursen om det kompetenta 

barnet påverkats av synen på kunskap genom att synliggöra dilemmat mellan barns 

teorier och hypoteser och vad som betraktas som “riktig kunskap”. Vidare ämnade 

studien diskutera vilka normer som upprätthålls genom diskursen om det kompetenta 

barnet genom att synliggöra diskursen om det inkompetenta barnet. Dessa normer 

framträder i det diskursiva nätverket mellan diskursen om det kompetenta barnet och 

det inkompetenta barnet som krav och möjligheter. Vidare möjliggörs makten och 

kunskapen tillfalla både barnen och förskollärarna.  

Diskursen om det kompetenta barnet står i relation till historien och sin samtid 

utifrån studiens resultat. Den historiska kontexten av hur barnsyn såväl som 

kunskapssyn förändrats har gett upphov till begreppet som formats av diskursen om 

det kompetenta barnet som upprätthåller normer. Dessa normer förhåller sig till den 

historiska och samtida kontexten och upprätthålls genom makt och kunskap. 

Normerna innehåller både krav och möjligheter vilket vi menar att studien 

medvetliggör. Genom att använda oss av begreppet sanningsregim vill vi betona 

sanningen som en regim vilken därmed blir pågående under en viss tid. På detta sätt 

sedimenteras inte diskursen om det kompetenta barnet utan ställer den i relation till 

sin samtid, därmed blir det kompetenta barnet ett ideal av sin tid.  
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Metoddiskussion 

I studien valde vi att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som gav oss 

möjlighet att studera aspekter av hur olika antaganden konstrueras i sociala 

interaktioner. Vi valde även att använda oss av Foucaults (1980) begrepp i vår 

diskursanalys.  

Valet av fokusgruppssamtal som metod för vår datainsamling relaterar till vårt 

syfte såväl som det socialkonstruktionistiska antagandet samt Foucaults begrepp. Vi 

som forskare ser oss som en del av kunskapkonstruktionen i fokusgruppssamtalet 

vilket innebär att våra roller kan påverka samtalet på olika sätt. Även då syftet är att 

förflytta makt till deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2011) så fick moderatorn en speciell 

roll i samtalen och moderatorns frågor kan på olika sätt ses som ledande i samtalet, 

vilket kan ha begränsat deltagarna. En av assistenterna antecknade kroppsspråk vilket 

vi trodde skulle förstärka deltagarnas olika perspektiv, men i bearbetningen av vårt 

material synliggjorde kroppsspråket snarare en stark gruppkohesion. 

Gruppkohesionen konstruerade ett starkt groupthink där sökande efter bekräftelse och 

“ett rätt svar” (Wibeck, 2010) kan ha begränsat deltagarna att yttra mer olika åsikter. 

För att undvika gruppkohesion menar Wibeck (2010) att man bör ta hänsyn till 

interpersonella faktorer som innebär medlemmarnas personlighetstyp. Detta är något 

vi är medvetna om men eftersom vi ville utgå från arbetslag fokuserade vi istället på 

att ta hänsyn till de demografiska variablerna. Å andra sidan kan gruppkohesionen i 

fokusgruppssamtalen också ha bidragit till synliggörandet av diskurser och normer.  

För vår analys valde vi ett diskursanalytiskt angrepp. Analysprocessen är 

komplex där det viktiga som forskare blir att vara försiktig med att låta egna 

värderingar påverka riktningen av analysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi 

är som forskare medvetna om detta och har därför läst och diskuterat materialet ur 

flera perspektiv i strävan efter att låta materialet och inte egna värderingar framträda. 

Vi vill utifrån detta även belysa att vår tolkning är en bland flera möjliga.  
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Vidare forskning  

Genom studien lyfte vi ett begrepp och en idé som finns i förskolan som en 

självklarhet. Vidare tror vi att det finns fler begrepp och idéer inom förskolans 

verksamhet som på samma sätt skulle kunna lyftas upp och studeras. Diskursen om 

det kompetenta barnet ger även upphov till flera frågor där det finns behov av 

filosofiska studier. Exempelvis, får man vara individ inom förskolans ramar och 

kollektiva gemenskap och kan det vara en rättighet att inte ta sina rättigheter i bruk, 

till exempel genom att vara tyst? Sett till diskursen om det kompetenta barnet och 

diskursen om det inkompetenta barnet ser vi att fler perspektiv skulle vara nödvändiga 

för att vidare fördjupa kunskapen om det kompetenta barnet som självklar diskurs 

exempelvis genom dokumentation och barnets perspektiv. Relationella aspekter av 

det kompetenta barnet tror vi även skulle vara intressant för vidare forskning samt 

studier om hur mångfald kan komma till uttryck i förskolan exempelvis genom 

Biestas (2006) begrepp rationell gemenskap och den andra gemenskapen. 
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Bilagor 

1: Informationsbrev 

 
Hej! 

 
Tack för att ni vill delta i vår studie! 

 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver  
det kompetenta barnet genom samtal i fokusgrupper.  

 
 

 Fokusgrupp är en metod som syftar till att synliggöra flera olika deltagares 
perspektiv i samtal med andra.  

 Varje deltagares perspektiv är viktigt i fokusgruppen och vi som studenter är 
intresserade av er som förskollärare, då ni berikar oss med nya aspekter kring 
ämnet utifrån er erfarenhet och verksamhet. 

 Samtalet kommer att ledas av en moderator som aktivt lyssnar samt två 
studenter som antecknar till stöd för transkribering och analys.  

 Till samtalet uppmuntras varje deltagare att ta med sig en dokumentation som 
deltagaren menar synliggör det kompetenta barnet. Dokumentationen kommer 
användas som stimulans och stöd i samtalet.  

 

 

Om ni har frågor inför studien så kontakta oss gärna! 
 

udre1221@student.ju.se 
Stinasjhlm@gmail.com 
grsi1487@student.ju.se 

 

Vi ser fram emot att träffa er!  
Med vänliga hälsningar 

 
 

_______________________   _____________________  ____________________ 
Rebecka Udd     Stina Sjöholm   Simon Groth  

mailto:udre1221@student.ju.se
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2: Samtyckesblankett 

 
Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 
 

 
Rebecka Udd, Simon Groth och Stina Sjöholm genomför en studie i kursen Examensarbete 
inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien 
är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att undersöka hur förskollärare beskriver det kompetenta barnet 
genom samtal i fokusgrupp.  
 
Rebecka Udd, Simon Groth och Stina Sjöholm genomför denna studie i syfte att (a) bidra till 
kunskap om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 
forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 
förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 
University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 
av följande aktiviteter: 
 
____ Delta i ett fokusgruppssamtal relaterat till forskningsämnet.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 
några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 
____________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ______________________ 
Deltagarens signatur     Studentens namn  
 
 
________________________________   ______________________ 
Namnförtydligande     Namnförtydligande 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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3: Samtalsguide 

Vi tänker oss en ostrukturerad samtalguide. Detta för att möjliggöra nya upptäckter och 

aspekter av ämnet kopplat till studiens andra och tredje frågeställning kring normativa bilder 

som framträder i samtalen.  

 

Som stimulimaterial kommer varje förskollärare att till samtalet ta med sig en dokumentation 

som hen menar synliggör det kompetenta barnet. Dokumentationen får användas fritt av 

deltagaren att associera samtalet eller väcka nya frågor.  

 

Öppningsfråga 

● Kan du berätta vad du heter och med några ord berätta om vad som är det bästa med 

att jobba som förskollärare i förskolan?  

 

Introduktionsfråga 

● Vad tänker du när du hör begreppet det kompetenta barnet?  

 

Områden  

För våra nyckelfrågor/områden inspireras vi av läroplanens (Lpfö 98) olika rubriker. Normer 

och värden, lärande och utveckling, barns inflytande, förskola och hem, övergång och 

samverkan samt uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi valde att utelämna den sista 

rubriken, förskolechefens ansvar, eftersom förskolechefen inte är närvarande i samtalet. Detta 

på grund av att den hierarkiska makten mellan chef och personal kan påverka samtalet 

(Wibeck, 2010).  

 

Dessa tre frågor menar vi ramar in våra nyckelområden, men öppnar för många olika 

associationer och perspektiv. Frågorna kommer ställas vid behov ifall samtalen glider ifrån 

studiens syfte. 

 

● Hur skulle du beskriva ett kompetent barn i barngruppen?  

 

● Hur gör du som förskollärare för att möta barnets kompetens?  

 

● Hur gör ni i arbetslaget för att synliggöra det kompetenta barnet i er verksamhet?  

 

Stödord/frågor  

Förändras barnets kompetens? Hur och när? I vilka möten?  
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När uppstår barnets kompetens?  

Kan man förlora kompetens?  

Är kompetens inneboende eller beroende av miljön?  

Kan ett barn vara inkompetent?  

Är det möjligt för förskolläraren att påverka barnets kompetens? Och i så fall hur?   

Kan barn utveckla varandras kompeten?  

 

Bra fördjupningsfraser 

Kan du utveckla… 

Hur tänker du/ni om det…  

 

Avslutning  

Som avslutning på samtalet frågar moderatorn deltagarna  

● Finns det någon ytterligare aspekt av de diskuterade ämnena som ni vill belysa, är det 

något ni tycker att vi har missat i vårt samtal? 
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