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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers diskursskapande av ledsna barn i 

förskolan samt hur de legitimerar sitt arbetssätt kring denna ledsamhet. Studien grundar sig i 

ett fokusgruppsamtal med sex verksamma pedagoger i förskolan. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är socialkonstruktionism och metodologin som används är diskursanalys. 

Resultatet av fokusgruppsamtalet granskas och analyseras med stöd av diskursanalytiska och 

diskurspsykologiska begrepp samt ett fristående analysverktyg - avmystifiering. Pedagogernas 

konstruktioner samt legitimeringar diskuteras sedan i relation till studiens tidigare litteratur 

och teoretiska perspektiv...............................................................................................................

Analysen visar på resultatet att ledsna barn går under konstruktionen som en utmaning 

och som ett hot men som samtidigt ska bekräftas. Vidare konstrueras föräldrarna i 

diskursskapandet som en stor orsak till barns ledsamhet vid lämning, här konstrueras även en 

maktkamp mellan barn, föräldrar och pedagoger. Pedagogerna legitimerar flera olika 

förekommande arbetssätt, vissa försvaras och vissa förkastas.  

Nyckelord: arbetssätt, barn, ledsamhet, pedagog, tröst 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort TACK till våra handledare som gett givande konstruktiv handledning till 

vårt arbete. Vi vill också tacka de pedagoger som tog sig tid att delta i fokusgruppsamtalet 

samt för deras tankar och diskussioner kring ledsna barn. Slutligen vill vi tacka våra familjer 

för den kärlek och det stöd de givit oss. 

Arbetsfördelningen mellan uppsatsens författare har varit jämnt fördelad. Skrivprocessen har 

präglats av många timmar tillsammans framför datorn, i diskussioner, ifrågasättande och 

analyserande. Ett härligt samarbete! 
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1. Inledning och bakgrund till problemformulering 

  
Statens offentliga utredningar (SOU, 2010:64) skriver att Sverige placerar sig högt i 

internationella mätningar som fokuserar på barns välfärd. En av dem som omnämns är 

UNICEFs sammanställning av statistik från 21 länder, i vilken man har utvecklat olika mått 

för att beskriva barns olika villkor. Gällande måttet om högst välfärd ligger Sverige på en 

andra plats. Även 2009 års Folkhälsorapport från Socialstyrelsen visar att svenska barns 

hälsosituation i flera avseenden är bland de bästa i världen. En av förklaringarna som anges är 

att allt fler barn vistas i offentliga miljöer och majoriteten av barn i låg ålder vistas i förskola. 

Barnen får tillgång till en alternativ uppväxtmiljö vilken även är barninriktad och det 

resulterar i att det blir lättare att upptäcka utsatta barn (ibid).  

I dagens Sverige har de allra flesta småbarnsfamiljer tillgång till, och utnyttjar, förskole-

verksamhet eller skolbarnsomsorg. Andelen inskrivna barn i förskolan var år 1990 57 procent 

i åldrarna ett till sex år (Regeringens skrivelse, 2000/01:102). Tio år senare, år 2000, var 76 

procent av alla barn i åldrarna ett till fem år inskrivna i förskolan. Siffran har fortsatt öka och 

enligt Statistiska Centralbyråns undersökning år 2009 var 86 procent av alla barn i åldern ett 

till fem år inskrivna i någon förskoleverksamhet. Bland fyra- till femåringarna var det nästan 

alla, 98 procent (SCB, 2012:64).  

Förskolan har endast under en kort tid varit en del av skolsystemet och underordnad 

Utbildningsdepartementet enligt Statens Offentliga Utredningar (2010:64), vilket kan ses på 

många sätt. Ett av dem är att förskolan många gånger inte ingår i olika satsningar vad gäller 

utvecklingsprojekt, vidareutbildning och stöd till forskning. Detta gäller exempelvis 

satsningar på projekt kring samverkan gällande barn som far illa, specialpedagogiska insatser 

och utbildningar. Förskolan får en särställning gentemot andra utbildningsformer, när den 

istället skulle kunna vara en speciell kraft. Särställningen visar sig bli problematisk, den blir 

även i vissa avseenden kontraproduktiv när den ställs emot ickeanvändandet av förskolan som 

resurs, då det förespråkats om vikten av tidiga insatser hos de yngre barnen de senaste två 

decennierna. SOU skriver även fram att Skolverket och Skolinspektionen framhäver 

skillnader i kvalitet som problematisk. De menar att förutsättningarna varierar på ett 

oacceptabelt sätt gällande frågan att möta barn som signalerar utsatthet, vilket tenderar i att de 

kan bli mer utsatta. Dock menar de att personal på förskolan i regel snabbt upptäcker om ett 

barn har svårigheter eller inte mår bra, det genom att små barn oftast tydligt signalerar om de 

1 
 



Emmy Eriksson 
Maria Johansson 

mår bra eller inte. SOU menar även att bygga relationer ska ses som ett nyckelbegrepp i dessa 

situationer (ibid). I en enkätundersökning av Tegenfeldt och Hellgren (2009) uppgav en 

majoritet av de medverkande förskolorna, 310 av 378, att det finns handlingsplaner eller 

nedskrivna rutiner för hur man ska gå tillväga när ett barn signalerar att det inte mår bra. 

Litteratur och tidigare forskning visar att stress, sorg och separation är de vanligaste 

orsakerna till ledsna barn, som kan ses som ett signalerande av ett icke välmående barn 

(Brodin & Hylander, 2002; Markström, 2007). I en studie av Hårsman (1994), där 

observationer av barn under deras första 5 månader på förskolan ligger som grund, upptäcks 

att 28 procent av barnen gråter under vecka 1 till 6, deras initialperiod, som en möjlig följd av 

separationer från föräldrarna, ny miljö samt relativt obekanta pedagoger. Under barnens så 

kallade anpassningsperiod, vecka 7 till 20, upptäcks att 56 procent av barnen gråter. Någon 

specifik orsak identifieras ej mer än att barnen ska acklimatisera sig till förskolan.  

Förskolan verkar som en plats där barn, pedagoger och till viss del föräldrar lever sitt 

vardagsliv. Men förskolan är även en arena som genom traditioner och vetenskapliga 

diskurser blir bunden till de samhälleliga och vetenskapliga normer kring hur personal, barn 

och föräldrar bör förhålla sig i olika situationer. Förskolan blir då även bunden till olika 

föreställningar, förväntningar och roller i samma situationer (Markström, 2007).......................  

     Forskning konstaterar barns välmående som en utpräglad diskurs vilken är väl befäst i 

samhället. Thomas (2011) skriver att forskning kring relationen mellan barn och pedagoger 

pågår. Författaren menar dock att specifik forskning på interaktionen mellan dessa, särskilt i 

samband med känslor, är knapp. Vidare forskning i förskolans arena gällande barns 

välmående och deras ledsamhet är i stort sett obefintlig. I och med detta faller sig 

ämnesområdet intressant och föreliggande studie kan bidra till mer forskning inom ämnet. 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka samt synliggöra pedagogers rådande diskurser kring barns 

ledsamhet i förskolan. Vilka olika konstruktioner av ledsna barn går att identifiera genom 

deras tal och genom vilka medvetna strategier motiverar pedagogerna sitt arbetssätt kring 

dessa?   
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Frågeställningarna blir följande: 

Hur konstruerar några pedagoger diskursen kring ledsna barn? 

Hur legitimerar några pedagoger sitt arbetssätt med ledsna barn? 

3. Synsätt till förståelse 

 
I detta kapitel belyses litteratur och forskning som är relevant för studien. Teorier och synsätt 

som kan bidra till en djupare förståelse till ledsna barn i förskolan presenteras. Kapitlet visar 

även på pedagogers bemötande och arbetssätt kring ledsna barn. Vidare används delar av 

detta kapitel till en sammanflätning med diskussionskapitlet i relation med studiens 

analysverktyg, där en än vidare syn skrivs fram. 

3.1. Ledsamhet och tröst 

 
Brodin och Hylander (2002) skriver om det lilla spädbarnet som tydligt visar att det är ledset 

när det känner obehag genom till exempel hunger, kyla eller smärta. Först ändrar 

ansiktsuttrycket form sedan kommer tårarna som i sig förstärker ledsamheten. Gråten påkallar 

uppmärksamhet från andra och väcker samtidigt ömhetskänslor och empati. Den mildaste 

formen av ledsamhet hos barn är en obehagskänsla. Nästa steg i ledsamheten är förtvivlan 

som därefter följs av ilska. Brodin och Hylander menar att många, både barn och vuxna, 

upplever andras gråt som obehaglig, till exempel smittas små barn ofta till gråt när ett annat 

barn gråter medan lite äldre barn försöker trösta det ledsna barnet. Tröstandet kan ses som ett 

tecken på att gråten är något man snabbt vill tysta för man tycker det är obehagligt eller, som 

nämnts ovan, att gråten väcker ömhetskänslor och empati för den som är ledsen. Författarna 

menar att pedagogen oftast kan trösta ett ledset barn, något de menar är svårare med ett ilsket 

barn på grund av att ett ilsket barn ofta har svårare att uttrycka sig än ett ledset barn.      

Socialstyrelsen har framtagit fem stycken kunskapssammanfattningar för personal i 

förskola och skola på uppdrag av Regeringen. I en av dessa skrivs det om ledsna barn som har 

eller som riskerar utveckla psykisk ohälsa. Barns ledsamhet behöver inte bero på situationer i 

förskolan men pedagogerna som arbetar där möter ändå dessa barn. Syftet med 

kunskapssammanfattningarna är att hjälpa pedagoger i förskolan i deras arbete med ledsna 

barn (Socialstyrelsen, 2010). 
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Bemötandet av ett ledset barn påverkas starkt av hur pedagogen använder språket. 

Uttrycker sig pedagogen med fraser som till exempel ”Gör du dig till nu igen?” och ”Du är 

nog övertrött.” får dessa en negativ klang och verkar fördömande mot barnet. Säger 

pedagogen istället ”Jag ser att du är ledsen, men jag vet inte för vad.” bekräftas barnets inre 

upplevelse (Juul & Jensen, 2009). Cullberg Weston (2012) anser att för att en människa ska 

vara mottaglig att ta till sig tröst ifrån en annan människa är ett krav att man måste känna tillit 

till den personen men även en djup närhet. Författaren menar att tröst kan innebära någon som 

håller om en eller lägger en tröstande hand över den som är ledsen, vilket ses som ren fysisk 

kontakt. I fråga om tröst och den rena fysiska kontakten i vardagssituationer kring ledsamhet 

visar forskning på att oxytocin eller det så kallade närhetshormonet frisätts och skapar en 

känsla av lugn och trygghet. 

3.2. Sterns teori 

 
Stern (2003) är en forskare som verkar inom den utvecklingspsykologiska teorin och som 

bidragit till synen av det kompetenta barnet. Stern menar att det kompetenta barnet är 

beroende av samspel, därför anses både föräldrar och pedagoger att lyfta samt utveckla varje 

barns egna resurser och kompentenser utan att forma dem (Brodin & Hylander, 1998). Under 

barnets första tre till fyra år anser Stern (2003) att barns olika känslor växer fram och läggs 

samman med varandra. Stern sammanställer barns självutveckling i domäner, dessa domäner 

är olika upplevelser av barnets själv. När barnet börjar dela sina upplevelser, med hjälp av 

språket, i dialog med andra svarar den vuxne intuitivt med rösten. Vuxnas empatiska 

lyhördhet speglar sig i barnen samt i deras utveckling då barnen är beroende av att vuxna 

visar empati, detta benämner Stern som intoning. Gällande intoning är inte de språkliga orden 

av vikt utan hur rösten låter, i vilket tonfall den framförs, men framförallt vilken känsla den 

förmedlar. För att det ska handla om intoning anser Stern att barnet ska känna en 

sammankoppling med den vuxne, barnet ska få känslan av förståelse i att den vuxne känner 

igen det barnet känner, det blir en känsla att känna tillsammans. Detta görs ofta omedvetet och 

blir ett möte på samma våglängd mellan parterna. Sterns teori gällande intoning är att det 

främjar barnens inre liv. De känslor hos barnen som blir intonade av den vuxne blir verkliga 

och barnet kommer kunna bilda ord för dem, en känsloförståelse.  
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3.3. Känsloförståelse 

 
Barn upplever ständigt att världen gör intryck på dem. Juul och Jensen (2009) menar att barn 

inte alltid kan uttrycka sina känslor i kroppen via ord utan dessa måste uttryckas på andra sätt. 

De allra yngsta barnen uttrycker sig med grovmotorik och ljud för att senare utvecklas till 

finmotorik och slutligen verbalt språk som kompletterar kroppsspråket. I en empirisk under-

sökning, av Cole, Dennis, Smith-Simon & Cohen (2009) där barn tre till fyra år får genomföra 

olika tester och övningar om hur de förstår och svarar på sina egna känslor framkommer det, 

precis som i Sterns (2003) teori, att just mellan deras tredje och fjärde levnadsår är då de som 

mest utvecklar sin känsloförståelse. Det framkommer även att barn som är fyra år har en 

bättre förmåga än treåringar att hitta strategier för att förstå sina känslor om ilska. Däremot 

när det kom till känslan av ledsamhet var de båda åldersgrupperna på samma nivå gällande 

strategier till att skapa förståelse och behärska sin ledsamhet. Undersökningen visar på att 

barn har lättare att ta till sig strategier för att behärska ledsamhet än ilska. Skillnaden i detta är 

att ilska till en viss del kräver att man agerar kraftfullt för att återfå sitt välmående, medan 

ledsamhet däremot kräver att man bör upphöra sin pågående ansträngning och avstå ifrån sin 

egentliga målsättning (ibid).......................................................................................................... 

     Cullberg Weston (2012) anser att innan barnen uppkommit till tre års ålder och innan deras 

verbala språk blivit utvecklat måste pedagogerna lära sig att tolka in barnens känslomässiga 

uttryck som till exempel gråt. De kommunicerar verbalt med barnet men även ickeverbalt 

med mimik, gester, tonfall och fysisk beröring vilket både författaren och Stern (2003) be-

nämner som intoning. Brodin och Hylander (2002) skriver att när barns ledsna känslor tonas 

in och bekräftas av en vuxen går de oftast över ganska snabbt. Författarna och Gottberg 

(2010) skriver att alla känslor är okej och menar att pedagogen ska förmedla en känsla av att 

det inte gör något att barnet är ledset och att man står ut med det. Enligt Juul och Jensen 

(2009) är bekräftelse inte en teknik i att kommunicera utan en samtalsform baserad på den 

vuxnes vilja samt förmåga att förhålla sig öppet till barnet och dess känslor. Den vuxnes be-

mötande av barnet bör genomsyras av förståelse, accepterande, nyfikenhet och reflekterande 

och en insikt om att ”barnets upplevelse av världen har samma validitet som den vuxnes.” 

(Juul & Jensen, 2009, s. 224). Juul och Jensen menar också att den vuxne ska förhålla sig in-

kluderande till barnet vilket bland annat innebär hjälp till ett språkligt uttryck där barnets 

upplevelse och inre känslor yttras och på så vis främjar barnets självkänsla och självkänne-

dom, något som återkommer nedan. Brodin och Hylander (2002) uttrycker att barn som får 
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sin ledsamhet intonad lär sig att även om de ledsna känslorna känns obehagliga går de att stå 

ut med och att de går över i sinom tid. Om samspelet mellan pedagogen och barnet inrymmer 

en god lyhördhet skapas en god känslomässig grund att stå på (Cullberg Weston, 2012) och 

barnet får lättare att hantera sin ledsamhet själv i framtiden menar Brodin och Hylander 

(2002). Författarna hävdar att om vuxna vill få ett snabbt slut på gråten och signalerar detta 

till barnet mer eller mindre medvetet istället för att ge barnet bekräftelse möts han/hon ofta av 

ett mer utdraget gråtande. Detta förhållningssätt till barns ledsamhet och gråt kan vara en fara 

för barns självbild då de lär sig svälja gråten och att inte visa sina känslor, vilket i sin tur kan 

leda till ett hämmande av känslorna över lag. Om man blir främmande för sina egna känslor 

får man svårare att förstå och möta andra som är ledsna. 

3.4. Självkännedom 
 

Gottberg (2010) anser att grunden för goda relationer är självkännedom, hon menar att genom 

att känna sig själv, sina tankar och veta varför man gör som man gör resulterar i att vi mår 

bättre. Att känna igen sina känslor och kunna påverka sitt sinnestillstånd är viktiga delar i den 

sociala och emotionella utvecklingen. Att inte erbjuda barn vägledning i konsten att vara 

människa är enligt författaren inte bara oetiskt utan även riskabelt. Barn har behov av trygghet 

och nära relationer och det är i förskolan som pedagoger kan ge dem detta samt den sociala 

och emotionella vägledning som krävs. Juul och Jensen (2009) menar att erkännande och 

bekräftelse från den vuxne är en förutsättning för barns utveckling av självkänsla. Självkänsla 

definierar Juul och Jensen som förmågan att känna sig själv samt hur vi känslomässigt 

förhåller oss till det vi upptäcker om oss själva. Enligt Thomas (2011) behöver barn fysiskt 

säkra miljöer i förskolan men också känslomässigt säkra miljöer för att främja mognaden av 

dess självkänsla, självkännedom och självbehärskning. Miljöer och sammanhang i förskolans 

verksamhet som uppmuntrar barnen till empati och ömsesidig respekt för andra menar 

Thomas är ett krav. Goda relationer mellan barn och pedagoger samt barn emellan är av stor 

betydelse för att skapa fysiska och känslomässiga miljöer där barn kan uppleva, uttrycka och 

utforska sina känslor. Känslor är individuella och växer fram ur erfarenheter och miljöer kring 

människan. Att lära barnen kopplingar mellan dess känslor och individualitet är viktigt för att 

de ska förstå sig själva och andra människor.  
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3.5. Pedagog – barn 

 
Det framkommer i Socialstyrelsens kunskapssammanfattning - Ledsna barn (Socialstyrelsen, 

2010) att förskolans och skolans möjligheter i att utveckla stödjande miljöer för barnen i fråga 

om hälsa, lärande och trygghet uppmärksammats allt mer under senare år. Förskolan kan 

förbättra verksamhetens klimat och möjligheterna att klara av sitt kärnuppdrag kan komma att 

öka genom hälsofrämjande insatser för alla barn. Tecken på psykisk ohälsa hos barn, som till 

exempel ledsamhet, är oftast lättare att se i förskolan än i andra verksamheter för små barn 

enligt Socialstyrelsen. Vid igenkännandet av dessa tecken hos barn kan man öka 

möjligheterna till deras utveckling och lärande med rätt stöd samt en god lärandemiljö. 

Pedagoger i förskolan utgår ofta från det enskilda barnets symtom och skapar sig 

kunskapssammanfattningar och ser vilka stödbehov som behövs. Men det framgår även att 

pedagogerna inte bara har en individ att förhålla sig till utan en hel barngrupp. Pedagogerna 

bör då tänka ut vilket stöd, men även vilka resurser man tillför gruppen, inte bara individen. 

Detta kan vara avgörande för hur barngruppen kan agera som en konstruktiv kraft eller 

skyddsfaktor för ledsna barn i verksamheten. 

Markström (2007) konstruerar förskolan som den plats dit barnen kommer och omvandlas 

till förskolebarn. De kommer från den privata sfären till den offentliga institutionen och 

omvandlingen sker oftast i förskolans hall. Författaren refererar till hallen som en transithall 

då det är där det privata och offentliga överlappar varandra. Hallen är även en central plats för 

separation och avsked där möten med pedagoger samt andra barn sker men även en 

överlämning av ansvar från föräldrar till pedagoger. 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) tar upp att förhållandet mellan barnet och pedagogen 

bör präglas av värme och närhet genom till exempel kramar och att pedagogen har barnet i 

knäet. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) lyfter också fram vikten av fysisk närhet i arbetet 

med små barn. Barn behöver vuxna som finns nära dem, håller dem i handen, ser på dem, ler 

och pratar med dem. Författarna menar att man som pedagog gärna kan sitta på golvet, då är 

man nära barnen på deras nivå och samspelet mellan pedagogen och barnen kan bli mer aktiv. 

Pedagogen måste man vara observant på ifall barnen behöver extra stöd och närhet samt vara 

lyhörd för när och hur det stödet ska ges, vilket kräver tid, kompetens och engagemang. Detta 

kan kopplas ihop med det som Fagerli et al. (2001) benämner som etisk omsorg vilket innebär 

att pedagoger måste ge omsorg till alla barn han/hon har ansvar för. All personal på förskolan 

ska se till barnets bästa och utgå från deras egenvärde och individuella behov. Pramling 
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Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver att barnsynen är av stor vikt när pedagoger ska 

förhålla sig till barn. De menar att man som pedagog bör sätta sig in i barnets perspektiv och 

se det barnet ser utifrån dess synvinkel samt försöka förstå hur de tänker. Kihlbom et al. 

(2009) menar också att barns känslor påverkas av dess erfarenheter och således påverkas även 

barns reaktioner av detta. Att pedagoger ger ett personligt bemötande samt visar respekt för 

det enskilda barnet är enligt författarna avgörande för att barnet ska känna sig tryggt i sin 

förskolegrupp.  

     I fråga om Sterns (2003) begrepp intoning upplever pedagoger att barns ledsna känslor är 

de känslor som lättast kan tonas in på ett enkelt och naturligt vis enligt Brodin och Hylander 

(1998). Om det ledsna hos barnet tas emot på ett intonande sätt och barnet får gensvar av 

pedagogen, upplevs det som om känslan av ledsamhet oftast snabbt är över. Författarna 

skriver även att pedagoger som strategi försöker avleda ledsna barn. I linje med detta etablerar 

sig Cole et al. (2009) som i sin studie upptäcker att ledsna barn vid en avledning behöver 

upphöra i sin pågående ansträngning och avstå sin egen målsättning. Även Cullberg Weston 

(2012) skriver om avledning och hävdar att om en vuxen avfärdar och bagatelliserar barns 

gråt så kan detta medföra att barnen, i sitt inre, inte kan skapa en egen tröstfunktion. Denna 

inre tröstfunktion byggs upp för användning vid svåra tillfällen, senare i barnens liv.................  

     Brodin och Hylander (1998) förespråkar i etablerandet av empatisk förmåga hos barn, att 

de ska få en kunskap om att alla känslor är okej, att ens känslor blir igenkända, bekräftade och 

benämnda. Brodin och Hylander beskriver även att pedagoger anser sig hitta ett mönster i att 

gnälliga barn, barn som ofta blir ledsna, missnöjda och klängiga, får utav pedagogerna mindre 

bekräftelse än de barn som sällan visar ledsna känslor. Författarna resonerar kring ifall det 

beror på att man som pedagog tänker sig att en bekräftelse skulle bidra till ännu mera gnäll 

medan avledning eller brist på uppmärksamhet skulle få gnällandet att avta. Vidare frågar sig 

författarna ifall gnälligheten och ledsamheten kan vara ett uttryck från barnens sida för 

bristande intoning, något som inte framkommer ytterligare. 

4. Metod 
 

I följande kapitel presenteras uppsatsens metod och metodologi med utgångspunkt i att 

forskningsansatsen är kvalitativ. De urvalsprinciper som använts för att få deltagare till 

fokusgruppsamtalet, etiska aspekter kring datainsamlingen samt hinder som uppkommit under 

vägen behandlas också. 
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4.1. Procedur och urval 

 
Ett informationsbrev författades som mailades till 12 stycken verksamma pedagoger. 

Pedagogerna som bjöds in via mail bestod av forskarnas före detta handledare under 

studietidens verksamhetsförlagda utbildning och andra bekanta som är verksamma i 

förskolan. Det visade sig dock att endast en av de tillfrågade pedagogerna hade möjlighet att 

deltaga på utsatt datum. Därav besöktes ett par förskolor i närområdet och pedagoger bjöds 

muntligen in till fokusgruppsamtalet där tre stycken tackade ja. Då det behövdes ännu fler 

deltagare för att samtalet skulle vara så optimalt som möjligt mailades en förskolechef som 

tillfrågade sin personal och där igenom tackade ytterligare två deltagare ja till samtalet. 

Urvalet av deltagare är ett så kallat syftesurval och baserades på pedagogernas gemensamma 

yrke och vart de regionalt sett arbetade. Ett syftesurval kan beskrivas som ett urval som 

påverkats utifrån ett undersökningssyfte (Johansson & Svedner, 2006). Enligt Denscombe 

(2009) är detta ett vanligt tillvägagångssätt när det gäller att rekrytera deltagare till ett 

fokusgruppsamtal då forskaren söker efter erfarenheter ur samma utgångspunkt........................  

     Informationsbrevet innehöll en kort presentation av studien och vad ett fokusgruppsamtal 

innebär, tid och plats för samtalet, information om konfidentialitetskravet, informerat 

samtycke, nyttjandekravet samt kontaktuppgifter (se bilaga 1). Ett grupprum bokades i 

Högskolan i Halmstads lokaler där fokusgruppsamtalet skulle äga rum då Krag Jacobsen 

(1993) hävdar att en offentlig plats blir neutral för deltagarna. Pedagogerna som tackade ja till 

deltagande i fokusgruppsamtalet representerar fem förskolor i två kommuner med olika 

befolkningstäthet med variation från storstad till landsbygd. De representerade förskolorna har 

skilda bakgrundsförutsättningar beroende på vilket upptagningsområde de verkar i, såsom 

barns etnicitet och språkkunskaper. Alla deltagare var kvinnor i åldrarna 24 till 59 år med 

arbetslivserfarenhet i förskolan från tre och ett halvt till tjugosju år. Pedagogerna 

representerade två yrkeskategorier, barnskötare och förskollärare. 

4.2. Fokusgruppsamtal 

 
Studiens undersökningsmetod utgår från ett fokusgruppsamtal. När man använder fokus-

grupper som arbetssätt utnyttjar man gruppdynamiken på ett särskilt sätt enligt Denscombe 

(2009). Författaren hävdar att deltagarantalet för ett fokusgruppsamtal bör bestå av mellan sex 

till nio personer och enligt Krag Jacobsen (1993) är det rekommenderade antalet deltagare sex 

till åtta personer. Om man har fler personer med under samtalet riskerar man att inte alla 
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kommer till tals och har man färre antal personer finns risken att moderatorn dominerar 

samtalet. Wibeck (2010) skriver att i ett fokusgruppsamtal samlas en grupp människor för att 

under en begränsad tid diskutera ett givet ämne som alla har gemensamt. Gruppen leds av en 

samtalsledare, en moderator, eller i detta fall två stycken eftersom denna studie innehar två 

forskare. Moderatorn inleder diskussionen och flikar in nya aspekter av ämnet ifall det behövs 

(ibid), exempelvis om samtalet tenderar frångå ämnet. Enligt Denscombe (2009) ska 

moderatorn skapa en god stämning i gruppen som främjar diskussion. Moderatorn är ingen 

traditionell intervjuare som ställer frågor, utan kan styra samtalet åt rätt håll om det skulle 

byta riktning samt uppmuntra samtliga deltagare att medverka. Denscombe (2009) skriver att 

målet med fokusgruppsamtalet är att undersöka uppfattningar, attityder och känslor inom ett 

speciellt område där gruppdeltagarna diskuterar fritt med varandra. Denscombe (2004) menar 

att det är gruppens interaktion som är det viktiga i ett fokusgrupp-samtal, inte den enskilda 

individens åsikt. Wibeck (2010) och Denscombe (2009) skriver att deltagarna i fokusgrupp-

samtalet delar sina erfarenheter och tankar med varandra samt jämför sina egna utsagor med 

vad de andra säger. Wibeck (2010) menar att deltagarna utvecklar ämnet och ger sin egen 

tolkning av det som uppkommer i diskussionen och formar på så vis nya idéer i ett socialt 

sammanhang. Ur en forskares perspektiv är denna process passande när man vill höra och 

förstå flera svar på ett forskningsämne (Denscombe, 2009). Enligt Wibeck (2010) kan 

forskaren upptäcka oförutsedda aspekter av ämnet, förståelsen för människors tankar och 

erfarenheter blir då djupare.  

4.3. Genomförandet av fokusgruppsamtalet 

 
Fokusgruppsamtalet genomfördes med sex stycken verksamma pedagoger i förskolan. Platsen 

var förlagd till ett grupprum i Högskolan i Halmstads lokaler baserat på Wibecks (2010) 

rekommenationer gällande den fysiska miljön för ett fokusgruppsamtal. Enligt författaren 

finns det forskning som visar att gruppens interaktion är mer intensiv i ett mindre rum än i ett 

stort utan att deltagarna ska sitta trångt. Inledningsvis gavs en presentation av forskarna som 

intagit rollerna som moderatorer, deras roll som dessa samt om fokusgruppsamtalets struktur. 

Deltagarna ombads förhålla sig till sin yrkesroll gentemot barn under samtalet. 

Sekretessaspekter och definitionen av ledsna barn berördes också. Deltagarna fick presentera 

sig, berätta hur många år de arbetat inom förskolan samt vilken utbildning de har innan 

fokusgruppsamtalet startade. Samtalet inleddes med första frågan i samtalsguiden (se bilaga 

2) och följde sedan dess upplägg med diskussionsfrågor och två verklighetstrogna fall under 
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hela fokusgruppsamtalet. Pedagogerna diskuterade kring sina erfarenheter om barns 

ledsamhet, tröst samt bemötande. I forskarnas rolltagande som moderatorer undveks avbrott i 

diskussionen så länge samtalet fortlöpte, dock när diskussionsentusiasmen avtog eller samtalet 

frångick temat bidrogs nya frågor ur samtalsguiden för att främja diskussionen och 

frambringa fler perspektiv. Samtalet videofilmades för att sekvensen skulle kunna ses om 

flera gånger samt för att både den verbala och ickeverbala kommunikationen skulle behållas. 

Om dessa finns dokumenterade underlättas transkriberingsarbetet betydligt menar Wibeck 

(2010). Då ser man vem som sa vad, vilket i sin tur bidrar till studiens validitet och reliabilitet 

(Eliasson, 2006; Denscombe 2009). 

4.4. Forskningsetik 
 

Att förhålla sig etiskt gentemot de personer som ingår i studien förutsätter ett personligt 

ansvar menar Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetik handlar om forskarens relation till sin 

forskningsuppgift och om hur deltagarna i undersökningen skyddas och tas hänsyn till. För att 

få en god kvalitet i undersökningen följdes de fyra forskningsetiska huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

deltagare om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, detta togs hänsyn till genom att i förväg 

maila ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till möjliga deltagare för undersökningen. I brevet 

fanns information om syftet med studien och hur fokusgruppsamtalet praktiskt skulle gå till 

väga samt att samtalet skulle videoinspelas. Information om de forskningsetiska kraven fanns 

också med i brevet för att stärka tillförlitligheten. Det framskrevs att det är frivilligt att delta i 

undersökningen och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan enligt 

samtyckeskravet vilket innebär att personer som deltar i en undersökning själv har rätt att 

bestämma hur länge de ska delta. För att styrka tilltron till forskarrollen informerades det om 

deltagarnnas anonymitet och att det inspelade materialet inte skulle spridas vidare enligt 

konfidentialitetskravet vilket innebär att det insamlade materialet inte kommer visas för 

obehöriga samt att efter undersökningen slutförts förstörs allt material. Det lyftes också fram 

att det insamlade materialet endast skulle användas i forskningssyfte och på så vis togs hänsyn 

till nyttjandekravet (ibid).  
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4.5. Diskursanalys 

 
Eftersom tyngdpunkten i undersökningen ligger på verksamma pedagogers rådande diskurser 

kring barns ledsamhet i förskolan ansågs diskursanalys och diskurspsykologi lämpliga som 

metodologi. Arbetet med dessa har fortskridit i bearbetningen av materialet samt i resultat- 

och analyskapitlet. Diskursanalys har som utgångspunkt att strukturen i den sociala verklig-

heten grundar sig i språket. Diskursanalys grundar sig i den poststrukturalistiska men även 

socialkonstruktionistiska teorin som valts till studiens ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Ericsson, 2006). Enligt Lindgren och Ericsson (2013) ses makt som ständigt närvarande i 

poststrukturalistisk teori och kunskap som diskursivt konstruerad. Makt förutsätter kunskap 

och tvärtom. I socialkonstruktionismen ligger fokus på verkligheten sett utifrån dess sociala 

definierande i konstruktionsprocesser och konstruktionsutfall (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

som vidareutvecklas senare i studien............................................................................................  

     Genom diskursanalys går det att synliggöra den språkliga interaktionen mellan människor 

menar Norrby (2004), då kan forskaren få en djupare och bredare förståelse för människors 

beteende. Diskurspsykologin har ett framträdande aktörsperspektiv (Ericsson, 2006) och i 

aktörskapet syftar diskurspsykologin till att identifiera intellektuella processer som är orsak 

till socialt handlande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalys är enligt 

Denscombe (2009) ett samlingsnamn där olika tillvägagångssätt innefattas. Dessa tillväga-

gångssätt kan vara inriktade på olika innehåll i olika analysformer. Diskursteori, Foucaultin-

spirerad analys samt diskurspsykologi är exempel på dessa. Diskursteori och Foucaultinspire-

rad analys koncentrerar sig på stora diskurser, makrodiskurser, som inbegriper samhälleliga 

diskurser. Diskursspykologi däremot koncentrerar sig på små diskurser, mikrodiskurser, i 

form av tolkningsrepetoarer med större fokus på aktörskapet och den vardagliga interaktionen 

än i makrodiskurser (Ericsson, 2006)...........................................................................................  

     En definition av diskursbegreppet bör framträda innan en närmre presentation av diskursa-

nalys och diskurspsykologi skrivs fram då de hör ihop. Börjesson och Palmblad (2007) skri-

ver att en vanligt förekommande definition av diskursbegreppet är att det är ett sätt att tala om 

och förstå världen. Thomas (2011) refererar till Pianta och Walsh och dess definition av 

diskurs. De menar att en diskurs speglar delade överenskommelser, som avgränsas genom 

kultur, historia, idéer och ord. En diskurs påverkas av idéer som stödjer dessa avgränsningar 

och tillgången till ett språk som kan uttrycka dessa idéer. Man kan se diskurser som vad som 

sägs och hur människan pratar och resonerar om ett fenomen. Den teoretiker som främst har 
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utvecklat diskursbegreppet så som det definieras inom poststrukturalism och social-

konstruktionism är Michel Foucault (Ericsson, 2006). Enligt Foucault är diskurser ett system 

som bildar verklighet genom språket, handling och artefakter. Diskurser är bundna till 

historien vilket innebär att det finns skilda sätt att tala om samma fenomen vid olika 

tidpunkter i historien. En sådan definition som ovan beskrivs tillskriver Ericsson bland annat 

en maktdimension till begreppet diskurs som också innebär ett konstituerande för exempelvis 

sociala praktiker i olika former. Diskurs är i ett sådant perspektiv handling. Inom denna 

maktaspekt talar Foucault om sannings- eller kunskapsregimer i vilka viss kunskap tas för 

given som sann inom skilda kulturer samt i olika tidsepoker. En dominerande diskurs vid en 

viss tidpunkt eller inom en viss kultur exkluderar och tystar andra diskurser vilket leder till en 

diskursiv kamp där diskurser ständigt är föränderliga. Kunskaps- och maktbegreppen är 

närliggande varandra, existerar kunskap finns också makt. Enligt Foucault genomsyrar 

makten hela samhället och nyttjas av alla människor på ett eller annat sätt. Makten är även 

produktiv då kunskap konstrueras tillsammans med makt och är därmed grundläggande för 

förändring och utveckling i olika diskurser. Vidare avgränsas diskursen av vad människan inte 

tror och säger, Pianta och Walsh (Thomas, 2011) spekulerar i att det kan bero på att vi som 

människor inte kan eller inte vågar. De menar att det åtkomliga och det acceptabla avgränsas 

av det otillgängliga och det oacceptabla. Sammanfattningsvis definieras diskurs som ett 

övergripande medium som innefattar språk. Det är historiskt och kulturellt betingat vilket 

medför att det skapas i olika tidsepoker och kulturer. Det kan även ses som ett skapande av 

kunskap i delandet av överenskommelser, mening, sammanhang och förståelse.........................  

     I användandet av diskursanalys problematiseras och studeras essensen i en företeelse eller 

fenomen (Börjesson, 2002). Diskursanalysen förhåller sig nära data vilket grundar sig i de 

bakomliggande diskurser som finns till fenomenet, dessa överförs samt visas bland annat 

genom tal (Denscombe, 2009). Diskursanalysen gör det möjligt för forskaren att i något 

naturligt, se det märkvärdiga (Börjesson, 2002). De frågor forskaren ställer sig rör 

konstruerandet av verkligheten, vilka slags olika verkligheter som konstrueras samt vilka 

kulturella faktorer som ligger till grund. Även varför verkligheten konstrueras på ett visst sätt 

och när den anses vara sann. Det finns inga entydiga diskursanalytiska frågor enligt Börjesson 

utan forskaren positionerar sig till att fånga det som ofta tas för givet i sociala sammanhang. 

Det gäller för forskaren att göra något med sitt empiriska material och inte bara presentera det 

så som det i grunden samlats in.................................................................................................... 

    Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att forskaren inom diskurspsykologin inte vill 

studera de bakomliggande orsakerna till ett fenomen utan det som sägs. Föreliggande studie 
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kommer således fokusera på hur pedagogerna diskuterar kring sitt bemötande gentemot ledsna 

barn, inte varför de gör som de gör...............................................................................................  

     Som tidigare nämnts koncentrerar sig diskurspsykologin på mikrodiskurser och där spelar 

aktörskapet en viktig roll (Ericsson, 2006). Fokus ligger på hur individerna använder sig av 

diskurser i interaktion med andra, istället för att identifiera abstrakta diskurser där människor 

lever och verkar, vilket ligger till grund inom den makroorienterade diskursanalysen. När 

aktörskapet ligger i fokus kan man istället för diskurs använda sig av begreppet 

tolkningsrepetoar och genom detta klargöra att det inte är fråga om stora makrodiskurser i 

Foucaults anda, utan mot handlingsorienterande språkliga resurser i den vardagliga kontexten 

(ibid). Begreppet tolkningsrepetoar kan ses som likvärdigt med Lindgren och Ericssons 

(2013) begrepp konstruktion, därav kommer dessa fortsättningsvis användas jämsides i 

uppsatsen. 

4.6. Analysverktyg 

 
Analysen bygger på socialkonstruktionistisk teori där subjektet ses som en aktör och då 

lämpar sig diskurspsykologisk ansats, som redogjorts för i ovanstående text, som 

analysverktyg. Den diskurspsykologiska ansatsen faller sig lämplig när empirin utgörs av 

verbal interaktion (Ericsson, 2006). Ericsson pekar på vikten av att i så hög grad som möjligt 

anpassa analysmetoden med utgångspunkt i den aktuella studien. Avsikten med analysen är 

att lyfta fram olika förhållningssätt och andra aspekter i det professionella arbetet med ledsna 

barn. I analysen är dessa underlag för reflektion, diskussion och ifrågasättande (ibid)............... 

     Foucault använder sig av ett karakteristiskt angreppssätt där han vänder ut och in på ett 

fenomen och därmed vänder något som allmänt uppfattas som positivt till att framstå som 

negativt (Ericsson, 2006). Detta angreppssätt menar Ericsson påminner om dekonstruktion 

som är en del av det analysverktyg som användes i föreliggande studies analys av resultatet. I 

dekonstruktion analyserar man data genom att ta isär dem med syftet att avslöja hur de skapar 

mening, innehåller dolda budskap eller upprätthåller vissa aspekter av det sociala livet 

(Denscombe, 2009).......................................................................................................................  

     Undersökningens diskursanalytiska mål var att demaskera vad pedagogerna försökte 

frambringa genom sitt tal samt se vilka bakomliggande antaganden som krävdes för att uppnå 

detta. För att demaskera pedagogernas utsagor användes ett analysschema som var 

kategoriserat enligt de diskursanalytiska och diskurspsykologiska begreppen variation, 

konstruktion, funktion, effekt/konsekvens samt extremisering (Ericsson, 2006). Variation och 
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konstruktion syftar till pedagogernas olika sätt att prata om samma sak, fenomenet ledsna 

barn. Fenomenet konstruerades när pedagogerna pratade om ledsna barn och hur de 

framställde ledsamheten. Funktionsbegreppet syftar till att se vilken funktion deltagarnas 

uttalanden fyllde, det kan till exempel handla om pedagogernas olika förhållningssätt i sitt 

bemötande och hur de legitimerade eller förkastade dessa. I begreppet effekt/konsekvens lyfts 

det fram vilka effekter/konsekvenser ett visst argument eller sätt att tala hade i en diskursiv 

praktik, i detta fall i förskolan. Extremisering innebär att en beskrivning förstärks med 

målande uttryck för att det beskrivna ska framstå som ännu mera påtagligt, det man framhåller 

blir på så sätt tydligare än om man talar mer neutralt menar Ericsson (ibid). 

4.6.1. Avmystifiering 
 

Även Ziehes begrepp avmystifiering (Lindgren & Ericsson, 2013) användes som analysverkyg 

i relation till Foucaults maktbegrepp. Avmystifiering sänker aktörskapets roll i det 

senmoderna samhället vilket utmynnar i att fenomen och positioner avidentifieras, ”De mister 

helt enkelt sin glans som något speciellt genom att de blir utsatta för en exponering som leder 

till transparens.” (Lindgren & Ericsson, 2013, s. 9). I förskolans värld innebär det att 

pedagogen är, som Foucault (Lindgren & Ericsson, 2013) benämner det, öppen och vågar 

bekänna avsaknaden av kompetens. En tolkning är att pedagogen och barnet hamnar på 

samma nivå då pedagogen inte har svaret på allt utan är någon som kan hjälpa till och ta reda 

på saker i interaktion med barnet. Lindgren och Ericsson menar på att en öppen och tillåtande 

atmosfär, där pedagogen erkänt bristande kompetens, borde vara en gynnsam miljö där även 

barnen vågar uttrycka sig. Avmystifiering hör nära ihop med Foucaults maktbegrepp där 

bekännelse är en viktig faktor. Aktören bidrar själv till avmystifiering genom att ha en 

bejakande inställning till andra individer samt en öppenhet och reflektion till sig själv (ibid). 

 4.7. Analysarbete 
 

Det inspelade materialet till studien består av 60 minuter videofilm. I det fortsatta 

analysarbetet observerades videoinspelningen flertalet gånger och väsentliga delar för 

studiens transkriberades. Utifrån det transkriberade materialet strukturerades det upp teman 

utifrån uppsatsens syfte, frågeställningar, teoretiska utgångspunkt samt med stöd i nyckelord 

och meningar som kunde urskiljas i materialet. Av utrymmesskäl i resultat- och analyskapitlet 

komprimerades de citat som skrivits ut så att endast de relevanta delarna framträder då citaten 

levandegör resultatet samt bidrar till studiens validitet och reliabilitet. Småord och responsljud 
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har tagits bort. Vid förekomsten av namn i citaten har dessa ersatts med ”***”. Även själva 

meningsuppbyggnaden har i enstaka fall ändrats för att falla sig mer begriplig. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) lyfter problematik som forskaren kan stöta på vid analysarbetet. 

Är forskaren själv en del av diskursen som undersöks är det svårt att entydigt se diskurser som 

just diskurser då det kan finnas många självklarheter i materialet. Då forskarna till denna 

uppsats snart är färdigutbildade förskollärare är förhållandet nära till den grupp som 

undersökts i studien. Men då arbetstlivet ännu inte startat kan deltagandet i pedagogernas 

vardagliga kontext i förskolan inte ses som fullvärdigt utan istället står forskarnas deltagande 

utanför kontexten. 

 

4.8. Kritik till den vetenskapliga metoden 
 

Valet av fokusgruppsamtal som vetenskaplig metod kan ges viss kritik. En brist i valet av 

metod är att vi inte erbjuds någon förklaring av de bakomliggande orsakerna till diskurserna 

pedagogerna skapat. Hade vi genomfört enskilda, kvalitativa intervjuer med pedagogerna 

hade möjligen diskurserna som skapats sett annorlunda ut. Dock hade de gemensamma 

diskurskonstruktionerna fallit åt sidan, vilka var vårt ursprungliga mål att nå............................  

     I urvalet av pedagoger som forskningsobjekt framkom en huvudsaklig svaghet, det faktum 

att studien inte beaktar barnets perspektiv på ledsamhet. Det blir endast en envägsstudie i 

relationen pedagog – barn. Hade även barnens diskurser framhävts skulle vi fått ett rikare och 

djupare forskningsresultat. Ytterligare en problematik med studien som kan uppfattas är att 

den refererar till Sterns teori inom utvecklingspsykologin, då den inte överrensstämmer med 

studiens ansats. Dock anses den vara av vikt då bidrar till en förförståelse och ett diskussions-

underlag.  

     En kritik till hela studien, och inte bara metoden, är att det inte finns speciellt mycket 

forskning kring ledsna barn i förskolans verksamhet och bemötandet av dessa. Avsaknaden av 

forskning inom ämnet kan resultera i en svårighet i att stärka föreliggande studies validitet 

och reliabilitet, då den har ett inslag av nytänk till forskningsvärlden. 
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5. Teoretisk bakgrund 

 
I detta kapitel presenteras socialkonstruktionismens grunddrag. Då studiens forskningssyfte 

och frågeställningar ämnar undersöka hur pedagoger för en dialog i vilken de konstruerar 

ledsna barn, samt vilka retoriska strategier pedagogerna använder sig av för att legitimera sitt 

arbetssätt, blev valet socialkonstruktionismens teoretiska perspektiv. Socialkonstruktionism 

faller sig lämplig när man undersöker konstruktioner (Börjesson, 2002). Till ansats väljs 

socialkonstruktionism istället för det närliggande begreppet socialkonstruktivism som mer 

syftar på inriktningar som matematik eller utvecklingspsykologi (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Socialkonstruktionism riktar in sig på att se människan och det sociala samspelet som 

vi konstruerar vår verklighet igenom (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Om ett 

socialpsykologiskt perspektiv tillförs fås ett tillägg som ger en kritisk inställning till den 

sanningsbaserade och självklara kunskapen. Kunskapen ses inte som abstrakt, objektiv eller 

absolut utan den blir alltid konkret, situerad samt bunden till mänskliga praktiker (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Genom sammankopplingen till en socialkonstruktionistisk och 

socialpsykologisk teori (Alvesson & Sköldberg, 2008) faller sig diskursanalys lämplig som 

metodologi, då fenomenet eller den studerande företeelsen blir problematiserad (Börjesson, 

2002).  

5.1. Socialkonstruktionismens huvudantaganden 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) hänvisar till Fleetwood och Willmott vilka anser 

socialkonstruktionismen som ett huvudalternativ i klarläggandet av samhällsforskningens 

utveckling, då den utgår ifrån en bredd av olika varianter och anknytningar samt glider mellan 

olika innebörder. I socialkonstruktionismen läggs vikten på konstruktionsprocesser och 

konstruktionsutfall där verkligheten blir det centrala utifrån dess sociala definierande enligt 

Alvesson och Sköldberg. Socialkonstruktionismen jämsides med socialpsykologin utgår från 

människan, subjektet, som alltigenom socialt konstruerad och diskurs uppfattas som något 

som genomgående bildas eller konstitueras (Ericsson, 2006). Den kunskap människan får av 

världen ska inte ses som en objektiv sanning, kunskapen ska ses som resultatet av den 

mänskliga utformningen av världen och inte som en självklar och sann kunskap (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare anser Winther Jørgensen och Phillips att människan ses 

som en historisk och kulturell varelse som bidrar till att det mänskliga sättet att se på världen 
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blir bundet till en historisk och kulturell kontext, världsbilderna och identiteterna blir då inte 

statiska. De uppfattningar som finns runt om i världen är skapade genom sociala processer, 

här kan antingen den mänskliga verklighetsuppfattningen behållas eller förändras. Det 

socialkonstruktionistiska synsättet menar att man tillsammans skapar gemensamma sanningar 

i det sociala samverkandet, dessa sanningar kan ses som ideologier (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

     Ideologier tar allt mer plats i dagens forskning inom förskola och skola enligt Lindgren och 

Ericsson (2013) och enligt författarna verkar ideologierna även som plattformar för de kritiska 

anslagen inom socialkonstruktionismen. Lindgren och Ericsson talar om ideologiskt verkande 

diskurser, där det finns inslag av makt och dominans. Enligt författarna ses även en ideologi 

som mer medvetet uttalad än en diskurs. Ericsson (2006) skriver att ideologier inte bara är 

manifesta åsiktsbildningar som skapas i efterhand för att grunda sig i till exempel en viss form 

av samhällelig praxis, utan sociala praktiker konstrueras istället av ideologiskt verkande 

diskurser.  

6. Resultat och analys 

 
I resultat- och analyskapitlet kommer fokusgruppsamtalets resultat att redovisas och 

analyseras i olika avsnitt med hjälp av de diskurspsykologiska och diskursanalytiska 

begreppen som redogjorts för tidigare. Inledningsvis behandlas pedagogernas konstruerande i 

dialoger kring ledsna barn följt av hur de legitimerar sitt arbetssätt och bemötande. 

6.1. Ledsna barn – utmaning och hot 

 
I nedanstående utsaga konstrueras barn som gråter ofta som ”Pip-Lisa” medan barn som 

gråter mer sällan inte har någon speciell benämning. När ett barn utan benämning gråter vet 

pedagogerna att det ”har hänt nåt”.  

Pedagog 6: Ja, man har kanske ibland lite mer tålamod med barn som väldigt sällan är ledsna än 

mot barn som är ledsna oftare där man kan ha lite mindre tålamod. Det beror på vilken situation 

det barn när, var, hur och så. 

Pedagog 3: Fast, ja ”Pip-Lisa” är lite mera beroende...eller ja nu är hon ledsen igen. Klart man 

alltid frågar varför. 

Pedagog 6: Ja, man bryr sig. 
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Pedagog 3: Ja man bryr sig men det är klart att sen kommer den då som gråter en gång i kvartalet 

då vet man ju, då har det hänt nåt. 

Pedagog 6: Ja då har man lite mer tålamod med att sitta o…lite mer...sen bryr man sig om alla 

barn. 

Här kan man utläsa att pedagogerna legitimerar sitt arbetssätt med ledsna barn som 

tålamodsprövande eller vidare som en utmaning. De framhäver att de barn som ofta är ledsna 

får bristande uppmärksamhet från pedagogerna själva vilket försvaras av den kringliggande 

kontexten. De barn som sällan är ledsna tillges mer uppmärksamhet av pedagogerna då de 

samtidigt tillskriver kontexten ett allvar och sig själva en kompetens i vetskapen om att ”det 

hänt nåt”. Man kan tolka det som att pedagogerna har en vetskap om att legitimeringen av 

denna utmaning inte inger ett korrekt arbetssätt då de försvarar utsagan med det slutgiltiga 

uttalandet om att man bryr sig om alla barn. Vidare kan en eventuell funktion bli skapandet av 

en maktkamp mellan barn, i riktandet av uppmärksamhet från pedagogerna, då stora 

skillnader framvisas. I följande citat tillskrivs en tidsaspekt till begreppet tålamod. 

Konstruktionen av ledsna barn som ges, får funktionen av att de tar ett alldeles för stort 

tidsutrymme.  

Pedagog 6: Men vi har också ett barn som agerar på det sättet och där gäller också att tålamodet 

inte finns till sist. 

Pedagog 3: Nej, och inte tiden. 

Pedagog 6: Nej. Nämen hon tar ju all tid. 

Pedagog 3: Framförallt inte tiden, jag skulle säga tålamodet. Om jag hade fått gå med henne en hel 

dag och liksom så. Men alltså ja, det funkar ju inte. 

Pedagog 6: Nej. 

Pedagog tre understryker att om hon hade haft en gynnande tidsaspekt, som hon retoriskt 

beskriver som en hel dag, skulle hennes tålamod utökas. Man kan då se det som att tid och 

tålamod verkar jämsides och hör ihop. Dock kan man i uttrycket ”Men alltså ja, det funkar ju 

inte” utläsa att förskolans vardagliga kontext inte möjliggör en större tidsaspekt och därmed 

förminskar pedagogernas tålamodslängd. I nedanstående citat fortlöper de föregående 

utmaningarna kring ledsna barn.  

Pedagog 3: Jag tycker att ni som kommer ut färdiga ska tänka jättemycket på att respektera barnets 

ledsamhet. För att det är hotfullt och det är jobbigt när dom är ledsna, man kan vända det som att 

jag duger inte som pedagog.  (...) Att man respekterar barnet, det handlar jättemycket om att lyssna 

in och liksom gå inte med plingliga nallar och säg ”dutt dutt dutt” utan låt dom va ledsna. Det är 

många i branschen som tycker det är jättejobbigt med dessa ledsna barn. 
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I ovanstående utsaga används nyckelord som ”respektera”, ”hotfullt” och ”jobbigt”. Utsagan 

extremiseras i slutet då ”jobbigt” förvandlas till ”jättejobbigt.” Man kan tolka nyckelorden 

som att barns gråt inger en underliggande obehagskänsla hos pedagogerna. Ledsna barn 

speglas av en negativ klang och konstrueras inte som något positivt. Genom användandet av 

ordet ”är” cementerar pedagogen att i förskolan är det jobbigt och det är hotfullt när barn är 

ledsna. Vidare kan man tillföra den delade aspekten av uppmärksamhet en förklaring i att 

kontexten i förskolan kanske skapar situationer där pedagogerna brister i uppmärksamhet 

istället för att respektera och ta sig tid till alla barn, vare sig de är ledsna ofta eller sällan. 

Detta kan vara en bidragande orsak till konstruktionen och cementeringen av ledsna barn som 

hotfulla och jobbiga......................................................................................................................  

     Pedagogerna är överrens om att en av de vanligaste orsakerna till barns ledsamhet är vid 

konflikter. I nedanstående samtalssekvens beskriver pedagogerna en konfliktsituation mellan 

barn samtidigt som de intar rollen som dessa. 

Pedagog 5: Dom kivar men de brukar ju kunna berätta om vad det är som varit utlösande. Och 

ibland kan det va såna petitessaker så man tänker varför kiva om nåt sånt här? När man kan ha 

roligt tillsammans. Det behöver inte vara mycket, som att nån sätter sig såhär. Jag sätter mig jämte 

Kalle här till exempel… (Hoppar närmre pedagog 4) 

Pedagog 4: ”Uuuuäääää!”  

Pedagog 5: ”Här får du inte sitta.” 

Pedagog 3: ”Du sitter för nära!” 

Pedagog 5: ”Du får inte plats här emellan oss, du får sitta där.” 

Pedagog 6: ”Jag vill inte sitta jämte dig!” 

Pedagog 5: ”Nej, jag vill sitta mellan Kalle” och såna konstiga saker möter man ofta.  

Flera gånger under fokusgruppsamtalet intar pedagogerna rollen av ett ledset barn genom 

förändrat röstläge, förändrat språk samt ett förändrat kroppsspråk. Rösten blir ljusare och 

gällare, nästan ynklig. Språket och dess ordval samt meningsuppbyggnad blir enklare. 

Kroppsligt sjunker de ihop och förkortar sina kroppsdelar genom att hålla dem intill kroppen 

då de gör rörelser. Här ses inte barnen som jämlika med pedagogerna utan konstrueras som en 

helt egen grupp som särskiljer sig. Funktionen detta fyller är att pedagogerna genom sitt sätt 

att prata och använda sin kropp visar på särskiljningen och närmar sig gruppen. De har tolkat 

vilka yttranden och reaktioner som används inom gruppen av ledsna barn. Pedagogerna i 

samtalssekvensen intar alla rollen som ”Kalle” och skapar en förståelse dem emellan i att 

sådana konflikter förekommer i förskolan. Både i ovanstående och nedanstående citat 

behandlas två olika konfliktsituationer mellan barn. Man kan även se att pedagogerna har ett 
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avståndstagande gentemot gruppen ledsna barn då de uttrycker konflikter barn emellan som 

petitessaker och som konstiga. Här delar inte pedagogerna barnens känsloförståelse, då barnen 

kanske inte ser på konflikterna som konstiga eller småskaliga.  

Pedagog 4: Den vanligaste orsaken som jag ser på syskonavdelningarna på *** det är konflikter, 

det är nån som är ledsen för nån är dum. Det finns en röd cykel på ***, EN röd cykel! 

Pedagog 1: Som alla bråkar om. 

Pedagog 4: Som alla vill ha. 

Pedagog 3: ”Jag vill ha den röda cykeln, den röda cykeln.”  

Pedagog 5: Måla om alla cyklar. 

Pedagog 3: Ja, eller ta bort den röda cykeln. 

Pedagog 2: Det finns alltid nånting annat. 

Man kan se att pedagogerna försöker finna lösningar på konflikterna om den röda cykeln 

genom att göra den likvärdig de andra cyklarna i förändring av färg eller eliminera dess 

närvaro. Dock förkastar pedagog två att dessa förslag genom det retoriska inslaget ”Det finns 

alltid nånting annat.” Därmed fastställs att konflikter alltid kommer närvara i förskolans 

kontext då inga lösningar anses legitima.  

6.2. Barns ledsamhet – nysta, lirka, bekräfta 

 
När pedagogerna i fokusgruppsamtalet beskriver sitt arbetssätt legitimeras två övergripande 

strukturer då barn är ledsna. Struktur ett framgår då pedagog sex uttrycker sig som att: ”Det 

blir ett lugn i hela rummet när den som varit mest ledsen blir glad eller tystnar.” Pedagog fem 

framhäver den andra strukturen med att det kan bli som ”ett ekorrhjul som går runt, runt” där 

ledsna barn ses som en bidragande faktor till att få andra barn ledsna, vilket leder till en 

stressig miljö med hög ljudnivå att vistas i enligt pedagogerna. Vidare legitimeras skilda 

metoder i att ta sig an ledsna barn. 

Pedagog 3: Jag tycker vi inom förskolan har väldigt bråttom att villa bort ledsenheten och det 

tycker inte jag man ska. Jag vill inte att nån villar bort min ledsenhet om jag är ledsen, då vill jag 

va ledsen klart o sen går jag vidare. Bekräfta deras ledsamhet, det e okej o va ledsen o sen kan man 

ju säg ”Ska vi ta en bok?” o hitta på nåt sen, asså, men inte göra dom glada... Utan man får lov o 

va ledsen. 

Det pedagog tre beskriver som ”villa bort” kan även ses som avledning av ledsamheten, en 

metod som förkastas. Pedagogen legitimerar ledsamheten som något naturligt och accepterat. 

Genom att uttrycka sig i jag-form närmar sig pedagogen barnet och tillskriver sig själv en 
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plats i den tidigare omnämnda gruppen, pedagogen och barnet delar en gemensam 

konstruktion i att få sin ledsamhet accepterad. Här framstår pedagogen och barnet i att vara på 

samma nivå, pedagogen sammanflätar sina egna och barnets känslor i hur man vill bli bemött 

när man är ledsen. Vidare kan detta ses som att pedagogen blivit avmystifierad då hon 

tillskrivit sig samma känslostatus som gruppen ledsna barn. I nästkommande redogörelse 

bekräftar pedagog fyra det som beskrivs i ovanstående citat genom att förtydliga uttalandet 

med ett exempel från sin praktik.  

Pedagog 4: Det va en annan flicka som blev arg, hon har ett väldigt humör, också så hon blev arg o 

ställde sig o skrek på den här flickan. O hon blev rädd, hon blev jätterädd, det såg jag o hon 

började gråta. Stora tårar o jag kände på hjärtat, det dunkade många slag i minuten. Hon blev 

jätterädd för sin kompis. Då tänkte jag på Jesper Juul. Har ni sett nåt av honom? 

Pedagog 2: Ja. 

Pedagog 4: Jesper Juul säger ”Se barnet, och bekräfta det.” Så därför så gjorde jag det, jag tänkte 

på Jesper Juul o så tog jag upp flickan i famnen o kände på hennes hjärta o sa ”Oj va du blev rädd” 

O så nickade hon. ”O så blev du ledsen o du blev rädd” o ja då nickade hon också, ”men det är 

okej nu.” Så satt hon en stund o sen ville hon gå ner o leka. 

I utsagan ovan används flera ord som extremiserar händelsen. Ord som ”väldigt humör”, 

”jätterädd” och ”stora tårar” förstärker pedagogens redogörelse. Pedagog fyra förtydligar och 

rättfärdigar även sitt arbetssätt genom att hänvisa till Jesper Juul (familjeterapeut och 

författare som fokuserar på relationen mellan vuxna och barn – våra ord) som pekar på vikten 

av att ”se barnet, och bekräfta det.” Genom att sätta ord på flickans ledsamhet och rädsla och 

beröra henne fysiskt bekräftar pedagogen flickan i hennes känslor. Pedagogen avmystifierar 

sig själv i relation till barnet genom interaktionen med flickan. I föregående citat förkastas 

metoden om att avleda ledsamheten vilket framleder till att ovanstående utsagas metod kan 

ses som den rätta.  När frågan Vad är er första reaktion när ni möter ett ledset barn? ställs är 

pedagogernas svar överrensstämmande. De vill ta reda på den bakomliggande orsaken till 

varför barnet är ledset. I samband med denna diskussion konstrueras en ny grupp av ledsna 

barn.  

Pedagog 4: Och ibland så kan det dyka upp ledsen, ledsamhet där man måste måste nysta för att få 

reda på varför. 

Den nya gruppen får funktionen i att man som pedagog måste ta reda på vad som hänt. Denna 

metod beskriver pedagogerna retoriskt som att ”nysta”, man vill ta reda på varför barnet 

gråter. I nästa citat konstrueras ännu en grupp av ledsna barn, som inte är ledsna, men som 
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kan bli. Här legitimeras en metod under det retoriska begreppet ”lirka”, vilken används i 

förebyggande syfte.  

Pedagog 3: Men vi har en liten treårig tjej, så fort fisen sitter på tvären så vrölar hon. Alltså hon är 

väldigt väldigt, får hon inte som hon vill så är det katastrof. Och vi kan inte, det går ju åt en 

personal o lirka där (...) för att få henne och göra... För att inte bli arg och ledsen. 

Pedagog tre beskriver här ett barn som ofta är ledset genom uttrycket ”sitter fisen på tvären så 

vrölar hon.” Detta kan ses som att barnet vid minsta motgång blir ledset och tillskrivs hamna i 

en katastrofsituation. Denna katastrofsituation kan ses ur två synvinklar. Den ena genom att 

det blir en katastrof för barnet när hon inte får som hon vill och den andra genom att 

pedagogerna anser att det bildas en katastrofsituation i verksamheten när barnet blir ledset. 

För att undvika denna katastrof legitimeras ett förebyggande arbetssätt där grunden är att 

behålla barnen glada. ”Lirka” blir då en konsekvens, en legitimerad strategi i att undvika 

konstruktionen ledsna barn, eftersom ledsna barn är något jobbigt och hotfullt. I dessa 

legitimerade arbetssätt, avleda, bekräfta, nysta och lirka, kan man se det som att pedagogerna 

intar olika roller beroende på vilket arbetssätt eller tröstningsmedie de använder sig av. 

6.3. Lämningen – en maktkamp 

 
Ytterligare en vanligt förekommande orsak till barns ledsamhet konstrueras under 

fokusgruppsamtalet som lämning.  I jämförelse mellan andra orsaker till ledsamhet, som till 

exempel tidigare nämnda konflikter, ses lämningen som en ”ledsnare ledsamhet”. I 

nedanstående citat talar pedagogerna om föräldrars delaktighet till barns ledsamhet. Fallet 

”Vilgot” är presenterat (se bilaga 2) och diskussionerna går kring föräldrarnas oro och barns 

vetskap i att såra föräldrarna.  

Pedagog 3: Många gånger så lever ju Vilgot upp till mammans förväntningar, asså det blir ju 

jätteknepigt. För mamma börjar elda upp sig redan hemma i farstun. Redan där börjar den stora 

cirkusen. O då måste han ju leva upp till mammas förväntningar och köra igång den stora cirkusen. 

(...) Men, men allt i min långa erfarenhet säger mig att 98 procent av oron är ju föräldrarna... Utan 

tvekan. 

Pedagog 4: Jag håller med dig, jag håller med dig. 

Pedagog 3 Ja precis. De ser på mamman... Eller pappan, men mamman e det nästan alltid, hos oss i 

alla fall. Dom spänner sig o barnet ser... ”NU ska jag börja gråta.” 

Pedagog 6: Hur sårad mamman blir. 

Pedagog 3: Ja precis, o de vet ju precis o sätta in stötarna där det svider som allra mest. 

Pedagog 5: Barn är mer kompetenta än man tror. 
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Pedagog 3: Utan...! Ja!     

Pedagog 4: O ja! 

I ovanstående samtalssekvens urskiljs nyckelord som ”förväntningar” och ”lever upp” vilka 

kan tänkas syfta till barnens makt över sina föräldrar. Genom utsagan tillskrivs barnen makt 

av pedagogerna. Denna makt utövar barnen på sina föräldrar genom att de ”ser” på 

föräldrarna när de ska bli ledsna. Pedagogerna tillskriver även barnen kompetens, vilken de 

förstärker genom tillförandet av orden ”mer kompetenta än man tror”. Pedagogerna 

understryker att denna kompetens används av barnen i maktsyfte för att såra sina föräldrar, 

vilket här förstärks med uttrycket ”sätta in stötarna där det svider som allra mest.” Genom att 

använda dessa uttryck extremiseras utsagan och föräldrarna tillskrivs en egenskap av 

underordnad gentemot barnen. Föräldrarna kan således ses som dilemmats eller ledsamhetens 

egen skapare. Föräldrarnas förväntningar överförs till barnen vilket får en konsekvens i barn 

som utövar makt över sina föräldrar genom ledsamhet. Samtliga pedagoger samtycker om att 

det är föräldrarna som är den största orsaken till barns ledsamhet och oro vid lämningen 

oavsett pedagogernas arbetslivserfarenhet i förskolan. Detta bildar i sin tur ett generellt 

påstående och den förekommande procentsatsen, 98 procent. I och med att pedagogerna 

konstruerar barnens ledsamhet vid lämningen som en föräldraorsak, fråntar de sig eget ansvar. 

Samtalssekvensen visar på att skadan redan är skedd, då pedagogerna anser sig ha en vetskap 

om att ”den stora cirkusen” börjar redan i hemmet. I nedanstående samtalssekvens legitimerar 

pedagogerna sitt arbetssätt och bemötande kring lämningssituationen ”Vilgot” (se bilaga 2), 

där föräldrarna får ett tidsutrymme till att själva trösta sina barn innan pedagogerna frågar 

föräldern om de ska assistera. 

Pedagog 4: Jag hade gjort såhär, jag hade gett det en liten stund. En liten stund hade jag gett det till 

mamman då att försöka fixa det själv. Det är bra för hennes självkänsla också om hon kan, men 

kan hon inte så frågar jag ”Vill du jag ska hjälpa dig?” Oftast så säger dom ja. O då tar jag Vilgot, 

alltså jag tar honom, håller fast honom så han inte kan klamra sig fast, vinkar hejdå till mamma, vi 

går till fönstret. Det säger jag också till honom, ”vi går till fönstret och vinkar på mamma” o sen 

får han sitta i mitt knä tills han har slutat gråta. O jag säger till mamman när hon går ”Ring om en 

stund”. Det brukar fixa sig. 

(...) 

Pedagog 2: Jag brukar också göra som du, jag brukar fråga ”Du får säga till” eller jag brukar säg 

”Du får säga till när du vill att jag ska ta över”, så dom får chansen att prova själva först. 

I citatet ovan benämns tidsutrymmet mamman skulle få som en ”liten stund” innan 

pedagogerna skulle gå in i situationen och hjälpa till. Maktaspekten här ligger hos pedagogen 
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som har makt över både föräldern och barnet. Genom att pedagogen avväger när hon ska gå in 

och hjälpa till i lämningssituationen ligger makten i hennes händer gällande hur lång tid ”en 

liten stund” är. Makten konstrueras även i antydan om att mammans självkänsla stärks om 

hon fixar situationen själv samt att föräldrarna får en chans att prova själva först. Makten över 

barnet konstrueras i när pedagogen använder ord som ”tar” och ”håller fast” och bestämmer 

att de ska vinka i fönstret. Maktkampens konstruerande fortskrider och byter aktör i 

nedanstående utsaga.  

Pedagog 6: Hon får skrika, vi ringer om det inte går över. Ja, det gick ju över till slut men det tog 

sån tid och hon är jättego idag. Jag jobbar ju inte kvar på det stället men jag brukar gå förbi där 

ibland och hälsa på och nu är det en helt annan tjej och det blev det i slutet också innan jag slutade. 

Men det var fruktansvärt jobbigt det skriket. 

Pedagog 5: Ja. 

Pedagog 3: Och den stressen som du får, den känner ju barnet, precis som den känner mammans 

stress… 

Pedagog 5: Hjärtverksamheten. 

Pedagog 3: Ja precis, och när man börjar, när man börjar bli irriterad (säger meningen med 

ihopbitna käkar). För vi ska ju inte framhålla att vi inte någonsin blir irriterade… 

Pedagog 6: Nä nä nä. 

Pedagog 3: …och då känner ju barnen det och då sätter det ju igång ännu värre. 

Med hjälp av den retorik som pedagogerna för, konstrueras även här samtalssekvensen utifrån 

ett maktperspektiv. Barnet tillskrivs ytterligare en kompetens av makt utav pedagogerna än 

den som konstruerats i föregående citat. Den makt barnen konstrueras ha över sina föräldrar 

tillskrivs de även besitta och utöva på pedagogerna, där pedagogerna och föräldrarna blir de 

underordnade och barnen som de överordnade fasthålls. Ord som ”känner” visar på att barnen 

utövar denna makt och vet när makten ska sättas igång utan att en verbal dialog krävs. 

Avslutningsvis konstrueras lämningen av pedagogerna som en ständig maktkamp mellan barn 

och förälder, pedagog och förälder samt mellan pedagog och barn. Funktionen av detta blir att 

en hierarkisk struktur föds och vidbehålls. Barnen tillskrivs den mentala makten där 

pedagogerna genom sina konstruktioner försätter sig själva och föräldrarna i den svaga 

aktörsrollen. Barnen ses som de starka aktörerna som kan påverka de maktlösa pedagogerna 

och föräldrarna med sina kompetenser. Men, pedagogerna kan återta en del av den makten 

genom att de är fysiskt starkare än barnen. 
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6.4. Tröst genom barn, pedagog eller iPad 

 
I föregående avsnitt presenteras hur pedagogerna konstruerar flera maktkamper vilka 

uppkommer kring barns ledsamhet vid lämning. Pedagogerna framställer även ledsamheten 

som ett medium som behöver tröst. I följande samtalssekvens tillskrivs barnen som empatiska 

då de tröstar varandra. 

Pedagog 2: De tröstar varandra. 

Pedagog 1: Ja precis, o kramar varandra. 

Pedagog 4: De små är barnen väldigt, väldigt empatiska. 

Pedagog 3: Oh ja. 

Pedagog 2: Ja det e dem. 

Barnen konstrueras som fullgoda tröstare av varandra. Vidare legitimerar pedagogerna sitt 

arbetssätt då de under fokusgruppsamtalet diskuterar begreppet ”lyckad tröstning”. I 

nedanstående samtalssekvens diskuterar pedagog tre och fyra med varandra  

Pedagog 4: Alltså jag tycker ju att om barnet har fått sörja färdigt, blivit färdig och känner sig 

tröstad och kan gå iväg och göra nånting glatt – leka! Då är tröstningen lyckad. Är den inte lyckad 

då är det när den... Det är ett barn som skriker väldigt mycket och ofta kanske inte alltid är ledsen, 

utan ja lille *** han är ju förbannad. 

Pedagog 3: Ja. 

Pedagog 4: Han skriker för det, men man orkar inte gå och bära på ett barn i fyra timmar, det går 

inte, utan då turas man om och det är ju ingen lyckad tröstning. 

Pedagog 3: Nej, och det var det ju inte med…Vi fick barn i somras där dom hade, de visste inte 

vad en förskola va, de hade aldrig varit där. Mamma och pappa visste ingenting, ingen kunde nån 

svenska och sånt. Och då kom föräldrarna och satte bara in syskonparet på förskolan och då stod 

han hela sommaren såhär: (Sträcker ut underarmarna från kroppen och viftar med dem löst medan 

hon säger) ”yyyhh yyyhhh yyhhh!” Och det var så synd om honom och våra hjärtan blödde! Och 

då fick vi gå genom hela personalgruppen för vi orkade inte. Jag vet inte om det nånsin blev 

lyckat? 

Pedagogerna legitimerar både barnen och sig själva som rättfärdiga tröstare även om det 

framgår att det inte alltid blir ”lyckade” tröstningar. Här kan man följa upp det pedagogerna 

tidigare diskuterat om tålamod och utöka den diskussionen med den mänskliga faktorn ork. 

Pedagogerna beskriver i ovanstående citat att man inte lyckats genomföra en korrekt 

tröstning, detta på grund av att man inte orkar gå och bära på ett barn i flera timmar. Trots en 

hel personalstyrka lyckades man inte trösta barnet vilket fick funktionen att det var synd om 

barnet och pedagogerna kände medlidande..................................................................................  
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     I följande citat legitimerar pedagogerna en tredje tröstningsaktör, iPaden, vilken både 

försvaras och förkastas. Som tidigare framgått är avledningar metoder som förkastas. I 

samtalssekvensen kan en diskursiv konflikt utläsas då iPaden å ena sidan är till en ”jättestor 

hjälp” vid tröstningen samt att föräldrarna blir trygga i och med att deras barn inte är ledsna. 

Å andra sidan uttrycks en kluvenhet i att avleda ledsamheten med iPaden då pedagogerna vill 

att barnen ska få vara ledsna färdigt. I uttalandet kan man också se att det finns föräldrar som 

förutsätter att just deras barn ska få använda iPaden, en situation som enligt pedagog tre kan 

bli ”konstig”. 

Pedagog 1: Jag har upplevt att den här iPaden… 

Pedagog 6: Ja. 

Pedagog 1: …kan vara till jättestor hjälp när man kommer på morgonen, som ett slags tröst. 

Alla pedagogerna gör olika instämmanden i det som sägs. 

Pedagog 6: Ja då är det ju tyvärr så att då blir det lite avledande. 

Pedagog 3: Utan tvekan så, men ibland får man känna att ändamålet helgar medlen. 

Pedagog 6: Vi har en pojke, han nästintill varenda morgon, han vill inte bli lämnad och då är det 

pappa som lämnar. Han vill inte lämna pappa och det är fruktansvärt jobbigt men då är det iPaden 

som funkar. Vinka vid fönstret och så är han lite ledsen. Man får liksom ha honom i famnen och 

sen så, ”vill du sitta med iPaden?”, ”Ja”. 

Pedagog 2: Men det är ju positivt på det viset att man får föräldrarna trygga… 

Pedagog 3: Ja precis. 

Pedagog 2: Alltså man är ju kluven, man vill både att de ska få lov att va ledsna färdigt samtidigt 

som man lyckas hitta någonting som gör föräldrarna lugna och då förs det över till barnen. 

Alla instämmer jakande. 

Pedagog 3: Men det kan bli konstigt också. Vi har ett tvillingpar som inte alltid är så harmoniska 

när dom lämnas. Och då plockar vi fram iPaden för till slut var vi desperata, va gör vi? Jo, men 

iPaden den gillar dom, den får dom sitta med och då beställde mamman att det vore ju bra om 

bägge iPadarna var lediga när tvillingarna kom. 

Konstruktionen av ledsamhet består således av att det är ett medium som går att trösta av både 

barn och pedagog, men även något som går att avleda. Att till exempel ta hjälp av en iPad 

konstruerar ett ”kluvet” arbetssätt som helst ska undvikas då en ”lyckad” tröstning består i att 

barnen ska få vara ledsna färdigt. Alltså framställs iPaden som en tröstningsaktör som 

legitimerar en icke ”lyckad” tröstning trots att den ”lyckade” legitimerats som en 

eftersträvning tidigare av pedagogerna. Det har bildats två tolkningsrepetoarer i utsagorna i 

detta avsnitt som även de skapar en diskursiv konflikt. Hur kan tröst först legitimeras med att 

barnen ska få vara ledsna färdigt för att sedan övergå i ett avledande som ett legitimt 

arbetssätt? Detta skulle kunna förklaras med hjälp av ytterligare en pusselbit som 
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framkommer under fokusgruppsamtalet. Ord som ”desperata” och ”ork” är nyckelord i denna 

pusselbit där pedagogerna legitimerar sig själva som människor med begränsningar. Dessa 

begränsningar kan vara härledande till att pedagogerna ändå försvarar användandet av iPaden 

då ”ändamålet helgar medlen”. 

6.5. Resultatsammanfattning 

 
Ledsamheten framställs som ett medium, ett medium som antingen kan tröstas eller avledas 

genom olika metoder för att slutligen reduceras eller inte infinna sig alls. Sammantaget kan 

det konstateras att ledsna barn konstrueras som en utmaning och som ett hot för pedagogerna. 

Detta konstruerande grundar sig i mänskliga faktorer som ork och obehagskänslor. Jämsides 

med denna konstruktion framlägger pedagogerna ett legitimt arbetssätt, som ständigt 

försvaras, där det ledsna barnet bekräftas och får lov att vara ledset. Ledsamheten kan även 

avledas vilket legitimeras som ett arbetssätt som förkastas beroende på den kringliggande 

kontexten. 

     De två vanligaste orsakerna till barns ledsamhet visar sig vara konflikter barn emellan samt 

lämningssituationen. Konflikter ses som ständigt närvarande och något som inte går att radera 

ur förskolans vardag enligt pedagogerna. Föräldrarna framställs som en bidragande orsak till 

problematiken ledsamhet vid lämningen. Här pågår det en kamp mellan barn, föräldrar och 

pedagoger om vem som äger makten att styra över ledsamheten, där barnen sammanfattnings-

vis erhåller den största delen av makt.  

7. Diskussion 

 
I följande kapitel presenteras en diskussion där studiens resultat och analys diskuteras i 

förhållande till uppsatsens bakgrund, litteratur, teoretiska perspektiv samt metod och 

metodologi. 

7.1. Pedagogisk utmaning och hot 

 
Ett fokusgruppsamtal skildrar inte den enskilda individens utsagor utan det är interaktionen 

mellan gruppdeltagarna som är det viktiga. Resultatet baseras således inte på en enskild 

pedagogs åsikt utan på den kollektiva åsikten, den kollektiva konstruktionen av ledsna barn 
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och hur dessa tröstas. Under fokusgruppsamtalet konstrueras barns gråt som ett fenomen som 

skapar obehagskänslor hos pedagogerna. Detta kan också ses i forskningen, Brodin och 

Hylander (2002) menar att både barn och vuxna kan uppleva andras gråt som obehaglig. 

Ledsna barn konstrueras i studien som hotfulla och jobbiga och beskrivs av pedagogerna som 

ett fenomen man ständigt kommer mötas av i förskolans verksamhet, en utmaning. Denna 

konstruktion kan ses som ett avståndstagande till barnen, där barnen tillhör en annan grupp. 

De barn som är ledsna ofta tillskrivs extremiserande namn och ett erkännande i att de får 

mindre uppmärksamhet av pedagogerna när de är ledsna än de barn som sällan är ledsna. De 

barn som sällan är ledsna tillskrivs inga extremiserande namn och får mer uppmärksamhet när 

de blir ledsna, pedagogerna tillskriver sig en kompetens och vetskap om att det då är på allvar 

och att det hänt något på riktigt. Här kan en problematik uppstå då pedagogerna skapar en 

maktkamp mellan barnen i hur de beskriver sitt agerande. Det kan uppstå en kamp gällande 

uppmärksamhet ifrån barnen i de olika grupperna. Vidare kan denna kamp härleda, för att se 

till framtiden, till utanförskap och mobbing i om barnen tillägnar sig och skapar ett särskilt 

beteende eller beroende av uppmärksamhet.................................................................................  

     Pedagogerna går inte in på varför de gör som de gör när de beskriver sina olika ageranden 

gällande tröstandet av ledsna barn, detta kan bottna i okunskap kring mediet ledsna barn. Har 

man som pedagog inte någon kunskap om ledsna barn och hur dessa bör bemötas är det 

omöjligt att bemöta dessa korrekt utifrån mediets specifika egenskaper. Det som i studien 

tidigare nämnts om makt och diskurser faller sig lämpligt att återkoppla till, utifrån den nya 

aspekten att pedagogerna saknar kunskap om ledsna barn. Pianta och Walsh (Thomas, 2011) 

spekulerar om huruvida diskursen kan avgränsas av det som inte sägs eller innehas, vilket 

diskuteras vidare till studiens ämne. Kan tröstandet av ledsna barn begränsas av pedagogerna 

själva via att de inte kan eller inte vågar bemöta barnen på rätt sätt? Möjligen att den 

obehagskänsla som verkar infinna sig kan ha en avgörande roll i att barnen konstrueras som 

jobbiga och hotfulla.....................................................................................................................  

     Pedagogernas egen känsloförståelse kan vara ett kritiskt moment som bör ses över, denna 

känsloförståelse som är av vikt för barnen torde vara av samma vikt för de vuxna. Om de 

vuxna inte har en tydlig och klar bild av sin egen känsloförståelse, kan de då verkligen tolka 

in och bekräfta ett ledset barn i behov av tröst? I studien framkommer det flera gånger att 

pedagogerna kopplar barns ledsamhet till sina egna känslor och hur de själva vill bli bemötta 

när de är ledsna. Detta kan kopplas ihop med Sterns (2003) intoningsbegrepp där den vuxne 

och barnet känner en sammankoppling i sina känslor. Parterna ska få känslan av en förståelse 

i att den ena parten känner det den andra parten känner, en känsla av att känna tillsammans. 
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Detta kan vidare ses som en sorts avmystifiering (Lindgren & Ericsson, 2013) då pedagogerna 

och barnen befinner sig på samma nivå. Ur en annan aspekt kan valet av tröstningsmedie ses 

som en maktaspekt, utifrån kontexten, som ligger hos pedagogerna. Om ett barn blir ledset 

just när kollegan är på toaletten kan pedagogen som är i barngruppen välja tröstningsmedie 

utifrån den specifika kontexten, till exempel en avledning av ledsamheten med en leksak eller 

iPad. Valet av tröstningsmedie behöver således inte grunda sig i okunskap om ledsna barn, det 

kan också bottna i olika kontexter. Denna kontextbundna tröst diskuteras vidare i 

underliggande avsnitt. 

7.2. Tröstens dubbelmoral 
 

Att tröstandet av ledsna barn har en sorts dubbelmoral kan fastställas utifrån studiens 

genomförande och analys av resultat. Dubbelmoralen kring tröst bottnar i att pedagogerna 

genom sin retorik fastställer att det finns en dubbel bild av det legitimerade arbetssättet kring 

tröstandet av ledsna barn. Att bekräfta barnens känslor försvaras medan arbetssättet som 

avleder och villar bort ledsamheten förkastas, som nämnts i ovanstående text. Detta utan att 

gå in på varför det ena arbetssättet försvaras och det andra förkastas..........................................  

     Pedagogernas konstruerande av tröst och dess legitimerande kring arbetssätten är ett 

resultat av deras enskilda åsikter som smält samman i en gemensam konstruktion. I den 

gemensamma konstruktionen ingår dock enskilda åsikter som ibland motsäger varandra. 

Under fokusgruppsamtalets gång, dock under skilda sammanhang, konstruerar samma 

pedagoger tröst utifrån två olika synsätt. Å ena sidan konstrueras tröst som ett nödvändigt ont 

då man till exempel inte orkar gå och bära på ett ledset barn i flera timmar och å andra sidan 

som ett sätt att bekräfta barnens känslor. Således är kontexten avgörande för pedagogernas 

konstruerande av tröst. När samtalet har det bemötande arbetssättet av ledsna barn i fokus 

konstrueras tröst både som en bekräftelse och som en slags respekt för barns känslor. När det 

avledande arbetssättet är i fokus för samtalet konstrueras tröst som en stor hjälp och som ett 

måste för att få ett lugn i verksamheten. Konstruktionen av tröst varierar således på i vilken 

relation man sätter det aktuella mediet till....................................................................................  

     Trösten konstrueras även i relation till vilka känslor barns gråt frambringar. Som tidigare 

nämnts framkommer gråten som en bidragande faktor till obehagskänslor både i forskningen 

och i föreliggande studie. Trösten kan enligt Brodin och Hylander (2002) ses som en 

konsekvens till att gråten är något man snabbt vill tysta eller som en konsekvens av att gråten 

väcker liv i ömhetskänslor och empati. Obehagskänslorna och tystandet av gråten får 
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funktionen av att arbetssättet med att avleda barnens ledsamhet konstrueras som legitimt och 

till viss del försvaras av pedagogerna. iPaden kan utifrån studiens resultat och analys 

framställas och ses som ett övergångsobjekt. Kan det vara så att iPaden är den nya ”nallen” 

eller ”snutten” som får funktionen av ett tröstningsmedie? Världsbilderna och identiteterna är 

inte statiska, våra uppfattningar om vad som finns runt om i världen är skapade genom sociala 

processer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En social process som uppstår är att världen 

blir mer teknisk, vilket får funktionen av att tekniken får mer och mer plats i barnens liv. 

Sedan är det upp till förskolan att avgöra om man vill tillvarata den tekniska förändringen 

eller behålla sin nuvarande status..................................................................................................  

     Tröst genom bekräftelse blir av pedagogerna konstruerat som ett multimodalt arbetssätt. 

Detta multimodala arbetssätt är i sig inte renodlat från andra medier, som att lirka, nysta och 

avleda, där man vill ta reda på bakomliggande orsaker till barns ledsamhet samt skapa ett lugn 

i verksamheten. Tröst kan således inte betraktas som ett självständigt medium där arbetssätten 

kring den alltid är densamma. Med bakgrund i ett sådant konstaterande finns det endast 

multimodala medier kring tröstkonstruktionen. Då kan pedagogernas skilda arbetssätt ses som 

en kontextberoende konstruktion där ledsamhet och tröst genomsyras av multimodaliteten 

mänsklighet. Om tröst via bekräftelse skulle ses som ett fullständigt medium, utan behov av 

andra tröstkonstruktioner, uppstår en diskursiv kamp i verksamheten. Å ena sidan skulle 

barnens känslor alltid bli bekräftade då inga andra konstruktioner av tröst skulle vara 

legitimerade. Å andra sidan skulle det kunna bidra till en administrationsfråga då pedagogerna 

fokuserar på de ledsna barnen i större utsträckning, vilket skulle innebära att mer personal 

skulle behövas. Detta synsätt, där tröst via bekräftelse ses som det enda mediet, kan då få 

konsekvenser för verksamheten då bekräftelsemediet riskerar att utrota övriga medier kring 

tröst som att lirka, nysta eller avleda. Tröst via bekräftelse blir då en hegemonisk diskurs. I 

den hegemoniska diskursen ses tröstmediet via bekräftelse som det enda legitimerade 

arbetssättet, dock kan tröst via bekräftelse inte anses vara starkt nog som det enda tröstmediet. 

Därav kan inte tröstmediet bekräftelse benämnas som en renodlad hegemonisk diskurs, utan 

istället som den starkaste av pedagogernas metoder då den ständigt försvaras. Man kan då 

beteckna den som det sanna tröstningsmediet och rätta metoden. De övriga tröstningsmedier 

som konstruerats faller då under benämningen som svagare i relation till tröst via bekräftelse, 

då de både försvaras och förkastas. 
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7.3. Vem vinner maktkampen? 
 

I studiens resultat och analys kan flera tröstningsaktörer urskiljas vilka tillskrivs olika grader 

av makt. Barnen besitter och utövar makt över både pedagogerna och föräldrarna. 

Pedagogerna besitter och utövar makt över barnen och föräldrarna. Föräldrarna blir de 

ständiga förlorarna i maktkampen då de genomgående är underordnade både barnen och 

pedagogerna. Då fortgår kampen mellan de två kvarstående aktörerna.......................................  

     Ledsna barn konstrueras, som tidigare nämnts, som något jobbigt och hotfullt och som 

tillhörande av en annan grupp än den pedagogerna ingår i. Detta konstruerande kan ses i 

relation till Foucaults maktbegrepp där makt förutsätter kunskap och tvärtom (Lindgren & 

Ericsson, 2013). Pedagogerna tillskriver sig själva kunskap vilket således leder till makt. Men 

som tidigare skrivits fram diskuteras istället pedagogers okunskap kring de legitimerande 

arbetssätten gällande tröst. Kan det vara så att den makt pedagogerna tillskriver sig själva blir 

falsifierad? Vilket vidare får funktionen att barnen blir vinnare i maktkampen. Man kan 

framhålla att maktkampen möjligen helt kan avskrivas genom det som diskuterats i 

föregående avsnitt. Där framskrivs att trösningsmediet i att bekäfta barnen inte ses som en 

renodlad hegemonisk diskurs, utan som det starkaste tröstningsmediet. Detta trösningsmedie 

uttalar forskningen som intoning (Stern, 2003; Brodin & Hylander, 1998). Pedagogerna är i 

en bekräftande och intonande trösningssituation avmystifierade och barnen befinner sig i en 

gynnsam miljö där de vågar uttrycka sig (Lindgren & Ericsson, 2013). En vidaretolkning är 

att pedagogerna får kliva ner från sin position av makt och bli medmänniska i interaktion med 

barnen. I samspelet delas känslor i skapandet av känsloförståelse och makten blir 

avidentifierad. Kanske kan det vara så att intoning och bekräftelse måste ses, eller ska 

övervägas att ses, som en renodlad hegemonisk diskurs för att minska eller utplåna begreppet 

makt gällande tröst i förskolan där alla människor blir jämlika och medverkar i en och samma 

grupp. 

7.4. Detektiv, uppassare, terapeut och trollkarl 

 
Man kan se det som att pedagogerna åtar sig olika roller i sitt konstruerande av ledsna barn 

samt i legitimeringen av arbetssätt. Det pedagogerna beskriver som att ”nysta” kan ses som att 

de blir detektiver som undersöker en brottsplats. De vill undersöka och ta reda på varför ett 

barn blivit ledset, då denna orsak kan ses som en del av vikt för pedagogerna i deras val av 
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tröstningsstrategi. Pedagogerna vill veta den bakomliggande orsaken och kan inte barnet själv 

berätta går man vidare för att se om det finns några eventuella vittnen till händelsen. Vidare 

kan man se pedagogerna som uppassare i förhållande till legitimeringen ”lirka.” Pedagogerna 

tassar på tå som en råtta kring het gröt för att behålla hållbara situationer i arbetsmiljön där 

barnen är glada, istället för ledsna. Med pedagogerna som terapeuter tonas barnens känslor in 

via bekräftelse genom att pedagogerna sätter ord på och tolkar barnens känslor, en förståelse 

skapas. Likt en trollkarl förser sig även pedagogerna med en metod som avser att man nästan 

på ett magiskt sätt förvillar och trollar bort barns ledsamhet genom att man riktar barns fokus 

ifrån den egentliga problematiken. Dessa metoder eller legitimerade arbetsätt får funktionen 

av en bristande framtidsvision, de blir endast en konstruktion som presens- eller 

preteritumorienterad.  

     Då det inom socialkonstruktionismen läggs vikt på konstuktionsprocesser (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) kan det pedagogerna legitimerar som sitt arbetssätt utmynna i ett 

konstruktionsutfall av processen. I detta utfall skapas verkligheten utifrån det sociala där man 

då orienterar sig till det förflutna eller nuet, för att koppla det till pedagogerna. Dessa sociala 

sanningar, eller konstruktionsutfall, kan ses som ideologier (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Pedagogernas brist på framtidsvision kan vidare ses som ett mindre konstruktionsutfall 

i den stora samhälleliga ideologiska kontexten, där samhället står för den övergripande 

diskursen där förskolan ligger i underläge i jämförelse med andra utbildningsväsen, som 

genom SOU (2010:64) tidigare redovisats. Pedagogernas växlande rolltagande och brist på 

framtidsvision kan ses som en effekt av det styrande samhällets försök i att förskolan ska 

fostra demokratiska barn, i ett välfärdssamhälle, utan satsningar på olika insatser eller 

vidareutbildning.  Detta kan härledas till det som tidigare nämnts i studien som sannings- eller 

kunskapsregimer, där olika diskurser dominerar och tystar varandra i så kallade diskursiva 

kamper (Ericsson, 2006). Kan det vara så att den ideologi om att människan ska foga sig är så 

stark att förskolan inte vågar gå upp till kamp emot de övriga utbildningsväsena?  

Sanningsregimen om att de andra utbildningsväsena anses överordnade förskolan kanske är 

för starkt kontextuellt bunden i denna ideologi och att kunskapsregimen hos förskolan är för 

svag? Om förskolan skulle stå upp emot sanningsregimen om att den är underordnad, skulle 

en ovisshet infinna sig och därför väljer man att inte ta till strid. Förskolan kanske ser sig i ett 

underläge som kan bottna i den okunskap som diskuterats tidigare i diskussionen, samt bristen 

på satsningar i verksamheten........................................................................................................ 

     Man kan dock få en liten glimt av framtidsvision, både av pedagogerna samt i forskning. 

När pedagogerna agerar som terapeuter kan man ana en antydan av futurumorienterad 
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legitimering, då de tillsammans med barnen skapar en förståelse, som av barnen tas med in i 

framtiden. Men även att de senaste två decennierna framkommer att förskolan är av allt större 

vikt för barnens välfärd, enligt SOU (2010:64). I dagens läge råder ett konstruktionsutfall, en 

diskurs, om förskolans underordnade dominansförhållande men med en ständigt pådrivande 

forskning om att den bör ta mer plats och tillges mer insatser. Kanske skulle detta kunna ge 

förskolan den knuff den behöver för att byta plats i dominansförhållandet, eller i alla fall ta till 

strid. För att möjligen bryta normer och se sig själva som överordnade och vinnare i den 

diskursiva kampen med en ständig framtidsvision vid sin sida. 

8. Vidare forskning 

 
Under månaderna som fortskridit under arbetets gång med föreliggande uppsats har ett par 

nya idéer uppkommit gällande tröstandet av barn. Det bekräftas i studiens resultat och analys 

att pedagogerna ger mer uppmärksamhet till de barn som sällan gråter än till de barn som ofta 

är ledsna. Denna funktion framkommer också i forskningen. Brodin och Hylander (1998) 

spekulerar kring ifall denna uppmärksamhetsklyfta beror på pedagogers resonemang om att 

brist på uppmärksamhet skulle få de ledsna känslorna att avta medan bekräftelse skulle bidra 

till mera gråt. Om det nu är så, kan det bero på att lärarutbildningarna inte innehåller 

tillräckligt mycket utbildning i tröst och vad ett ledset barn är? Det framgår dock inte, varken i 

föreliggande studie eller i forskning, varför de barn som ofta är ledsna får mindre 

uppmärksamhet än de barn som sällan är ledsna. Detta är ett intressant och aktuellt ämne som 

man kan forska vidare på.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev. 
Vi heter Emmy Eriksson och Maria Johansson och är förskollärarstudenter som läser sista 

terminen på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vår c-uppsats och söker deltagare till ett 

fokusgruppsamtal med verksamma pedagoger i förskolan.  

Samtalet kommer beröra era erfarenheter kring ledsna barn i den dagliga verksamheten. 

Ett fokusgruppsamtal består vanligen av 6 till 8 deltagarare som har något gemensamt, i detta 

fall er yrkesroll i förskolan. Vi kommer agera samtalsledare som inleder och avslutar 

samtalet/diskussionen samt eventuellt flikar in nya apekter men det är er diskussion som är i 

fokus. 

Vi kommer att filma samtalet och materialet kommer endast att ses av oss samt eventuellt 

våra handledare Ronny Severinsson och Anniqa Lagergren.  

I vår uppsats råder sekretess och inga igenkännande faktorer kommer skrivas fram i texten.  

Ni kommer vara anonyma enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att materialet kommer 

förvaras hos oss och inte spridas vidare.  

Genom detta brev har vi tagit hänsyn till informerat samtycke, alltså att ni deltar frivilligt och 

kan närsom avbryta er medverkan om ni önskar. Vi tar också hänsyn till nyttjandekravet som 

betyder att det insamlade materialet endast kommer användas i forskningssyfte 

 

Vi hade uppskattat om så många som möjligt ämnar deltaga! 

Anmäl er till någon av oss om ni kan medverka eller inte senast torsdag 28 mars 2013. 

Med vänliga hälsningar Emmy och Maria! 

Vid anmälan och eventuella frågor kan ni kontakta oss på: 
Emmy Eriksson – 0708 – 90 81 94 eriemm10@student.hh.se 

Maria Johansson – 0700 – 92 42 60 johama10@student.hh.se 

 

Samtalet kommer äga rum den 4 april 2013 på Halmstad Högskola, Q-huset i sal Q 323. 

Intervjun beräknas ta 60 – 90 minuter. Välkomna klockan 9.00 . 
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Bilaga 2 

Samtalsguide – fokusgruppsamtal 2013-04-04 

Presentation av oss och fokusgruppsamtalet   

• Kort presentation av oss. 

• Information om rollen som samtalsledare vi kommer ha under     

fokusgruppsamtalet.  

• Fokusgruppsamtalets upplägg.  

• Till vad och hur vi kommer använda videoinspelningen. 

• Sekretess och tystnadsplikt hos oss samt etisk tystnadsplikt bland 

deltagarna. 

• ”Arbetsplatsträff.” 

• Hur vi definerar ledsna barn. 

 

Presentation av pedagogerna 

• Namn. 

• Utbildning. 

• Antal år inom förskolan. 
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Ledsamhet 

Vad anser ni det finns för olika ledsamheter hos barn?  

Orsaker?  

• Vilgot, 4 år, är ledsen när mamma lämnar honom. Han säger att han inte vill 

att hon ska gå och klamrar sig fast vid henne.  

 Hur skulle ni agera i den här situationen? 

Hur uppfattar ni att barnen pratar om ledsamhet? 

Vad kan ni se som positivt respektive negativt med ledsna barn? 

Tröst 

Vad anser ni är en lyckad tröstning? 

 Kan du beskriva en situation där du kände att du genomförde en lyckad 

 tröstning?  

 En situation du är mindre nöjd med? 

Vilka strategier av tröst passar er bäst? Varför? 

Vad finns det för positiva/negativa aspekter med att trösta ledsna barn? 

Bemötande 

• Ebba och Lisa, 5 år, leker tillsammans vid soffan. Plötsligt gråter Ebba och du 

har inte sett vad som hänt. 

 Hur skulle ni agera i den här situationen? 

Kan ni se någon skillnad i ert eller era kollegors bemötande gällande barn som är 

ledsna ofta/sällan? 

Vad är er första reaktion när ni möter ett ledset barn? 

Övriga tankar 

Någon avslutande tanke om dagens samtal? 
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