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Abstrakt 
Barns utveckling och välmående kan påverkas av hur deras sociala relationer ser ut. 
Eftersom barn spenderar mycket tid på förskolan blir det pedagogernas ansvar att 
stötta utveckling av barns sociala relationer. Studiens syfte är att identifiera och 
beskriva diskurser som framkommer i samtal mellan pedagoger om deras arbete med 
barns sociala relationer. Utifrån detta belyser studien vilka diskurser som pedagoger 
uttrycker kring sitt arbete med barns sociala relationer.  
 
Utifrån tidigare forskning presenteras teman som innefattar hur pedagoger kan agera 
för att möjliggöra goda relationer mellan barn samt vad som kan påverka barns 
sociala relationer och vilka följder som kan uppkomma. Det lyfts även fram om 
språkets betydelse i sociala samspel med andra. Undersökningen har tagit sitt avstamp 
ur en bristande kunskap om hur pedagoger säger sig arbeta med barns sociala 
relationer. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där fokus ligger 
på att olika sanningar konstrueras mellan människor samt hur människor uppfattar det 
som sägs. Den metod som studien utgår ifrån är diskursanalys med inriktning på 
diskursiv psykologi. Undersökningens empiriska material baseras på intervjuer som 
genomförts på fyra olika förskolor i form av fokusgrupper bestående av två deltagare i 
varje samtal. Resultatet visar hur pedagogerna talar om olika sätta att stötta barns 
behov i samspel med andra barn. Viktiga aspekter som har uppkommit är språket och 
miljön som ses som betydande delar av barns sociala utveckling. I resultatet har det 
formats olika diskurser som exempelvis Den verksamma pedagogen och Den 
inkännande pedagogen. De diskurser som formats lyfter upp olika strategier och 
förhållningssätt hos pedagogerna. Studien avslutas med en diskussion samt en slutsats 
kring studiens resultat. 
 
Nyckelord: barns sociala relationer, diskursanalys, förskolan, pedagoger, stöttning,  
  



Förord 
Titeln till vår studie speglas av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Pedagogers 
olika sanningar illustrera de sanningar som har framkommit under mötet med 
pedagogerna. Vi vill tillägna ett stort tack till alla informanter som har ställt upp och 
delat med sig av sina erfarenheter, åsikter och upplevelser. Det är tack vare er som 
denna uppsats har kunnat genomföras. 
 
Arbetet har varit mycket givande för oss båda och utvecklat vårt eget tänk kring hur 
man som pedagog kan arbeta med barns sociala relationer. Genom arbetets process 
har vi alltid suttit tillsammans och skrivit för att kunna diskutera och utbyta tankar. Vi 
har även fördelat vissa delar av arbetet mellan oss för att vara tidseffektiva då vi har 
fördjupat oss i olika texter. Emelie då har haft extra ansvar för att fördjupa sig i 
socialkonstrutionismen medan Frida har fördjupat sig extra i diskursanalys. Överlag 
har vi gjort allt tillsammans för att få ett enhetligt arbete och de delar vi delat upp har 
vi varit noga med att redogöra för varandra och tillsammans färdigställa dem. Utifrån 
detta känner vi en glädje av att ha varit två igenom denna process och kunnat stötta 
varandra. 
 
Slutligen vill vi rikta ett riktigt stort tack till våra handledare Claes Ericsson och 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson för goda och värdefulla råd under arbetets gång! 
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1 Inledning 
I förskolans verksamhet är det inte ovanligt att barn får höra frasen ”Alla ska få vara 
med!” från sina förskollärare. Detta låter fantastiskt, att alla barn ska få vara med och 
ingen ska stå ensam. Men hur agerar och stöttar pedagoger barn i dessa situationer i 
praktiken?  
 
Alla barn ska ha rätt till att utveckla goda sociala förmågor och skapa en positiv 
självbild (Skolverket, 2010).  I målen i förskolans läroplan står det att förskollärare 
ska ansvara för att barn ges goda förutsättningar för att utveckla sina sociala 
färdigheter samt skapa kamratrelationer med andra barn. Ihrskog (2006) hävdar att 
goda sociala relationer påverkar barns livskvalitet. Dessa relationer kan både påverkas 
och främjas av pedagogerna på förskolan (van Hoogdalem, Singer, Eek & Heesbeen, 
2013; Ihrskog, 2006). De flesta barn tillbringar idag mycket tid på förskolan. Det är 
därför viktigt att barn trivs och känner glädje av att vara i förskolan. En faktor som 
kan främja denna trygghet är goda relationer mellan barn. Denna trygghet kan även 
ligga till grund för en lyckad skolgång (Choi & Kim, 2003; McClelland & Morrison, 
2002). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det finns barn som 
kan uppfattas passiva och står utanför samspelet med andra barn. Utifrån detta har ett 
intresse väckts kring hur pedagoger skapar förutsättningar för barn att bli delaktiga i 
samspel med andra barn. Ytterligare funderingar som uppstått är pedagogers 
medvetenhet kring barns delaktighet i samspel och vilka faktorer som spelar in. 
 
Föreliggande studie inriktar sig på hur pedagoger beskriver att de arbetar med att 
stötta barns utveckling av sociala relationer. I denna studie definieras barns goda 
sociala relationer som ömsesidiga relationer mellan barn, att de vill leka med varandra 
och respekterar varandras åsikter. I denna studie kommer begreppet pedagog att 
användas genomgående. Begreppet pedagog definierar personal som slutfört 
förskollärarutbildningen. Ytterligare en anledning till valet av begreppet pedagog är 
att alla som deltog i studien var utbildade förskollärare. Genom intervjuer kommer 
pedagoger att få möjlighet att berätta hur och i vilka situationer de stöttar barns 
sociala färdigheter som behövs för att skapa relationer.  
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2 Bakgrund 
Samhället är uppbyggt på en social grund där vi dagligen deltar i sociala möten. Melin 
(2013) hävdar att social samvaro med andra människor ses som ett grundläggande 
behov som påverkar människans överlevnad. Den psykiska ohälsan bland barn och 
unga har i Sverige ökat de senaste åren (Myndigheten för vårdanalys, 2014). Denna 
grupp av barn och unga har även försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. 
Ur ett långsiktigt perspektiv kan den växande ohälsan bland barn och unga utvecklas 
till ett folkhälsoproblem. Utifrån samhällsperspektivet på barn och ungas ökade 
psykiska ohälsa är vår tanke att utveckling av starka sociala relationer redan i 
förskolan kan positivt påverka barn långsiktigt. 
 
Att ha goda relationer med andra barn kan påverka den psykiska hälsan och barns 
olika färdigheter. I samspel mellan barn lär sig barn grundläggande sociala färdigheter 
som exempelvis att kommunicera och ta hänsyn till andras behov (Jonsdottir, 2007). 
Vidare menar Jonsdottir (2007) att barn som har vänner har en större acceptans 
gentemot andra barn, vilket leder till att deras värde som person ökar. Barn som 
saknar vänner och social acceptans riskerar att bli sedda på ett negativt sätt av andra 
barn, vilket kan resultera i att de kan bli utstötta samt mobbade (Hanish, Ryan, Martin 
& Fabes, 2005; Ladd & Troop-Gordon, 2003). En konsekvens kan bli att barn utan 
vänner känner sig ensamma och utanför. Det finns ingen specifik anledning till varför 
ett barn blir mobbat, men något som spelar roll är de normer som existerar i de 
kontexter barnet befinner sig i (Friends, 2014). Dessa normer handlar om hur barnet 
förväntas vara eller bete sig. Enligt Friendsrapporten 2014 är mobbning ett 
samhällsproblem som drabbar 60000 barn och unga i åldrarna 10-19 varje år. Det är 
de vuxnas ansvar att förebygga mobbning i skolan samt förmedla skolans värdegrund, 
både på och utanför lektionstid. Detta är något som ska genomsyra skolans dagliga 
arbete samt ska finnas med i det systematiska kvalitetsarbetet. Trots att Friends (u.å.) 
främst riktar sig mot barn i grundskolan bör deras rapport samt deras arbete finnas i 
åtanke redan i förskolan, för att tidigt kunna förebygga att mobbing uppstår. Barn i 
förskolan är unga och kan inte alltid ha förståelse för vad deras handlingar kan sätta 
för spår hos andra barn. Därför blir pedagogernas arbete i förskolan kring hur 
människor ska bete sig mot varandra betydelsefullt. Det talas mycket om att det är 
viktigt för barn att komma i kontakt med olika teman i tidig ålder. Utifrån detta 
synsätt bör även arbetet mot mobbning starta redan i förskolan. Detta ser vi som ett 
sätt att förbereda barn för det sociala livet som kommer ha en betydande roll för deras 
välmående. Barns sociala relationer med andra barn är ständigt pågående på 
förskolan. Detta för att allt fler barn idag tillbringar mycket tid på förskolan, vilket 
leder till att förskolan får en stor betydelse för barns utveckling. Genom att lyfta upp 
mobbning och poängtera att det är ett stort samhällsproblem stärks studiens fokus då 
den vill framhäva hur pedagoger arbetar med barns utveckling av goda sociala 
relationer, vilket är ett steg mot att förebygga mobbning.  
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Gemenskap mellan barn infinner sig inte automatiskt, utan den skapas och återskapas 
i samband med att barn ges möjligheter att interagera med varandra (Ivarsson, 2003). 
De sociala färdigheterna som barn samlar på sig i förskolan har en betydande 
inverkan på hur deras sociala utveckling formas längre fram i livet (Johnson, 
Ironsmith, Snow & Poteat, 2000). Om ett barn mår dåligt och ingen agerar, riskerar 
barnets självkänsla att skadas (Barnperspektivet, 2010). I förskolans läroplan lyfts det 
fram att det är förskollärares ansvar att stötta barn i deras sociala utveckling 
(Skolverket, 2010). I tidigare studier belyses det vilka roller pedagoger kan inta i 
mötet med barn i verksamheten samt vilka strategier de kan tillämpa för att stötta 
barns sociala utveckling (Hollingsworth & Buysse, 2009; McClelland & Morrison, 
2003). Det poängteras även att förskolan ska se till varje barn som individ och se 
deras individuella utvecklingsbehov. På så sätt kan verksamheten anpassa sitt stöd 
utifrån det enskilda barnets särskilda behov. 

2.1 Problemformulering 
Våra erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning visar att pedagoger ute i 
verksamheten inte alltid arbetar med barns sociala relationer på ett individuellt plan, 
vilket utifrån ovanstående resonemang vore önskvärt. Utifrån tidigare resonemang 
kring just den ökade psykiska ohälsan och antalet mobbade barn och ungdomar väcks 
förhoppningar om att pedagogers medvetna arbete kring utveckling av barns sociala 
relationer skulle kunna stävja denna negativa samhällsutveckling. Vi har dock under 
flera möten med olika personer inom förskolans verksamhet fått tveksamma 
uttalanden till vikten av att stötta barns sociala relationer. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi inte heller upplevt något tydligt strukturerat 
arbete kring området. Utifrån detta vill vi undersöka hur pedagoger beskriver sitt 
arbete i verksamheten med att stötta barns utveckling av sociala relationer. De 
beskrivningar som framkommer från mötet med pedagoger kommer bilda olika 
diskurser. Begreppet diskurs baseras på en idé om att språket skapar mönster som 
människan agerar efter i sociala samspel med andra (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). 

2.2 Syfte 
Studiens ambition är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar med att 
stötta barns utveckling av sociala relationer i förskolans verksamhet. Genom att 
intervjua pedagoger kring deras arbetssätt och barns sociala relationer kan 
pedagogernas förhållningssätt synliggöras. Studiens övergripande syfte är att 
identifiera och beskriva diskurser som framkommer i samtal mellan pedagoger om 
deras arbete med barns sociala relationer.  

2.1.1 Frågeställning 
 

• Vilka diskurser kring arbete med barns sociala relationer ger pedagoger 
uttryck för? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en avgränsad del forskning som belyser barns sociala 
relationer. Den tidigare forskningen är inriktad på förskolans verksamhet. Det handlar 
både om vilken betydelse pedagogerna har för barns sociala utveckling samt vilka 
faktorer som påverkar barns sociala utveckling. Kapitlet är indelat i tre olika avsnitt: 
Pedagogens roll, Barns sociala relationer och Språket. 

3.1 Pedagogens roll 
Pedagoger i förskolan använder sig ofta av olika strategier för att främja goda sociala 
relationer hos de barn som finns i verksamheten (Buysse, Goldman & Skinner, 2003). 
En strategi kan vara att låta barn själva utveckla vänskapsrelationer samt ge utrymme 
för den fria leken, vilket medför att pedagogen intar en passiv roll för att ge plats åt 
dessa relationer. Enligt Buysse et al. (2003) inser inte pedagoger att de genom sitt 
aktiva arbete kan utveckla och bevara vänskapsrelationer mellan barn. I 
Hollingsworth och Buysses (2009) studie visar resultatet att genom att pedagogerna 
låter barn leka tillsammans ofta ges barn möjlighet att välja aktivitet ihop samt leka 
utan att bli störda av andra barn. I dessa situationer kallade pedagogerna barnen för 
vänner och lät de barn som var vänner leka i rum ostört. 
 
Ihrskog (2006) understryker vikten av att pedagoger i förskolan stöttar barn i deras 
relationskapande och menar att när barn börjar i skolan får de stöttning i sitt 
akademiska arbete men borde även få det inom relationsskapande. Detta för att barn 
måste få tid och uppmuntran till att lära sig skapa relationer med andra barn. I motsats 
till Ihrskogs (2006) resultat upplever pedagogerna i Johnson et al. (2000) studie att 
barns vårdnadshavare anser att det är mer väsentligt att barn i åldrarna 3-4år får 
stöttning inom det akademiska arbetet än i sociala färdigheter. Forskarna i sin tur i 
Johnson et al. (2000) sympatiserar med Ihrskog (2006) och anser att det är mer 
gynnsamt för barn att pedagogerna främjar deras sociala färdigheter på grund av att 
det kan leda till en utveckling av nya kamratrelationer som i sin tur leder till en 
positiv skolgång. Vidare hävdar Johnson et al. (2000) att barn som besitter en hög 
ömsesidig acceptansgrad bland andra barn och redan har vänskapsrelationer i 
förskolan har en större möjlighet att anpassa sig till skolans miljö och krav. 
McClelland och Morrison (2003) hävdar att pedagoger och föräldrar ska främja barns 
sociala färdigheter, detta för att bland annat lägga en god grund till en lyckad 
övergång från förskolan till skolan. Pedagoger bör även anpassa förväntningar på barn 
utifrån deras olika behov och utifrån detta se till att de stöttar deras lärande kring 
sociala färdigheter redan i förskolan. I förskolan bör varje barns bakgrund respekteras 
och fokus bör ligga på barns styrkor istället för deras brister (McClelland & Morrison, 
2003). Genom att få en uppfattning om barns svårigheter i förskolan kan pedagogerna 
lära sig att möta barns behov och finna lösningar på hur de kan hanteras (Palla, 2011).  
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Kontos, Burchinal, Howes, Wisseh och Galinsky (2002) konstaterar att i förskolan är 
det mer sannolikt att en dynamisk interaktion mellan barn uppstår då de är engagerade 
i en kreativ aktivitet. Barns interaktion med varandra går inte lika djupt då en pedagog 
är inkluderad i aktiviteten, oberoende vilken aktivitet det är. Utifrån detta måste 
pedagoger skapa aktiviteter där barn får interagera med varandra. Denna strategi går 
emot Buysse et al. (2003) mening om att det inte är gynnsamt för barn när pedagoger 
är passiva. Terpstra och Tamura (2008) lyfter upp att så länge social interaktion är en 
utgångspunkt bör pedagoger vara flexibla och kreativa i sin anpassning och 
utveckling av aktiviteter som utgår från barns behov. Detta för att det är viktigt att 
pedagoger lägger tid på att främja barns sociala utveckling (Johnson et al., 2000). 
Hestenes och Carroll (2000) anser även att pedagogers inredning av rummen kan 
stödja barns samspel. 
 
Pedagoger kan se social kompetens utifrån olika personliga färdigheter hos barn 
(Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson & Granlund, 2009). Ett sätt att tillgodose dessa 
färdigheter kan vara att pedagogerna skapar samspel mellan ett väldigt aktivt barn och 
ett barn med hög toleransnivå samt anpassningsbart temperament (Mendez, 
McDermott & Fantuzzo, 2002). Choi och Kim (2003) hävdar att pedagoger måste ha 
en god förståelse för barns olikheter. Ett exempel på det kan vara hur ett barns sociala 
beteende som har en låg kamratacceptans ser ut och utifrån detta planera social 
träning. Genom att pedagoger främjar barns träning av sociala färdigheter och sociala 
förståelse kan dessa egenskaper förstärkas (Choi & Kim, 2003; McClelland & 
Morrison, 2002). Ett annat sätt att främja barns utveckling av sociala relationer kan 
vara att ta till vara på de rutinmässiga situationer, så som måltider, samlingar och 
olika lekar (Williams & Williams, 2001). I situationer som dessa stimuleras barns 
kamratrelationer samtidigt som de också får möjligheten att lära av varandra. 
 
Utifrån studiens fokus blir den tidigare forskningen kring pedagogens roll betydande 
då den lyfter upp olika strategier kring barns sociala relationer. Med hänsyn till den 
forskning som lyfts i detta avsnitt kan studiens kommande resultat kopplas till det 
som tidigare sagts inom området. Samtidigt poängterar detta avsnitt att pedagogers 
stöttning av barns sociala relationer kan göra skillnad för barns välmående. Utifrån 
detta bildas studiens grund som är att framhäva vikten av att pedagoger bör arbeta 
aktivt med att just stötta barns sociala utveckling då det kan ge en positiv inverkan på 
barn ur ett långsiktigt perspektiv.  

3.2 Barns sociala relationer 
På förskolan sker en stor del av många barns utveckling. Vlachou, Andreou, 
Botsoglou och Didaskalou (2011) hävdar att det är i förskolan som de flesta barn för 
första gången deltar som medlemmar i en kamratgrupp samt i planerade 
gruppaktiviteter. Samtidigt är förskolan en plats, utanför barns hemmiljöer, som barns 
svårigheter i sociala interaktioner med andra barn kan upptäckas och bedömas av 
professionella vuxna inom verksamheten (Vlachou et a., 2011). Barn med bristande 
sociala färdigheter kan ha svårigheter att etablera sociala relationer (Frostad & Pijl, 
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2007). Johnson et al. (2000), Williams och Williams (2001) samt Terpstra och 
Tamuras (2008) poängterar att barns sociala relationer med andra barn i förskolan har 
en varaktig inverkan på deras fortsatta sociala utveckling. Studier poängterar även att 
goda sociala relationer kan bidra till en meningsfull och högre kompetensutveckling 
(Henry & Rickman, 2007; Rubin, Coplan, Chen, Buskrik & Wojslawowicz, 2005). 
 
Tellgren (2004) hävdar att vissa barn i 3-5 års ålder i förskolan inte har några givna 
kamratrelationer, utan de måste hitta vänner att leka med varje dag. Detta betyder att 
dessa barn får arbeta aktivt redan från början av dagen i förskolan för att etablera 
kamratrelationer. Granbom (2011) poängterar att ju äldre barn blir desto större 
inverkan har kamrater på barns välbefinnande. Tre års ålder ses som den ålder då barn 
börjar utvecklar sin förmåga att samspela med andra och får ett positivt utbyte av 
sociala relationer. Just i den takt som detta utvecklas och barns relationer med andra 
barn får en större betydelse, minskar pedagogers uppmuntran av en-till-en relationer. 
Utifrån att pedagoger antar att barn i denna ålder själva har förmågan att skapa sociala 
relationer (Granbom, 2011). 
 
Barn som anses ha goda sociala kunskaper visar sig vara positiva, tillmötesgående och 
innehar även en sund självuppfattning (Ihrskog, 2006). Samtidigt kan även dessa barn 
ta hänsyn till de normer och sociala regler som finns i en grupp. Med hjälp av dessa 
olika färdigheter har barn förmåga att knyta nya kontakter samt få nya vänner. Barn 
som har vänner får en ökad kunskap om sociala relationer och kan utveckla samt 
hantera sina egna känslor (van Hoogdalem et al., 2012). Socialt kompetenta barn kan 
även engagera och uppmuntra andra barn till lek samt bibehålla en god struktur i 
leken för att undvika att konflikter uppstår (Lillvist et al., 2009). Pedagoger ser barn 
som har goda förutsättningar för att lösa problem och konflikter med andra barn som 
ett positivt socialt tecken. Lillvist et al. (2009) poängterar vikten av växelverkan och 
turtagning i samspel mellan barn samt mellan barn och vuxna. Detta är en viktig del 
av ett gott samspel och barn som visar på dessa kunskaper om att ge och ta uttrycker 
detta både i den fria leken och i styrda aktiviteter. Ett barn som har goda sociala 
färdigheter är intresserad av de andra barnen i verksamheten samt vilka aktiviteter 
som existerar och utifrån detta har de viljan att delta. Dessa barn har många kompisar 
och kan leka med flera olika barn. Om endast ett fåtal barn är sociala och dessa är 
sjuka eller frånvarande från förskolan påverkas hela barngruppen på ett negativt sätt 
(Lillvist et al., 2009). Om barn har sociala färdigheter minskar risken för 
beteendeproblem. Barn med just beteendeproblem, som påverkar deras interaktion 
med andra barn och vuxna löper större risk för försämrad ämnesinlärning (Bulotsky-
Shearer, Fernandez, Dominguez & Rouse, 2011). 

3.3 Språket 
Kyratziz (2004) hävdar att det verbala språket är väsentligt för barns sociala 
utveckling, på grund av att diskussioner är nödvändiga vid förhandling om barns 
ställning inom kamratgruppen, samt för att bygga relationer. Barns 
kommunikationsfärdigheter stimuleras även av interaktioner mellan barn (Henry & 
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Rickman, 2007). Det går att anta att kommunikation samt sociala- och 
beteendeproblem samverkar, vilket kan leda till att barns sociala anpassning försvåras 
(McCabe & Meller, 2004). Genom att pedagoger tillägnar sig information om barns 
kommunikativa och sociala kompetens kan de utifrån detta iscensätta gynnande 
lekkontexter (Kyratziz, 2004; McCabe & Meller, 2004; Mendez, McDermott & 
Fantuzzo, 2002). Pedagoger i verksamheten kan behöva arbeta mer intensivt med 
språkutveckling med barn för att de ska behärska den jargong som existerar i olika 
kontexter (Johnson et al., 2000). 
 
Kommunikation ses som en stor del av social kompetens (Lillvist et al., 2009). 
Pedagogerna i Lillvist et al.s (2009) studie menar att för att barn ska kunna visa goda 
kommunikationsfärdigheter krävs både verbal- och icke-verbal kommunikation, samt 
ett bra språk och förmågan att kunna uttrycka sig. Barn med svårigheter med verbal 
kommunikation kan lättare uteslutas ur pedagogiska dialoger (Fredriksson Sjöberg, 
2014). Fredriksson Sjöberg (2014) menar på att detta kan komma att gälla de yngsta 
barnen samt de barn som inte talar det språk som är aktuellt i förskolan. Samtal och 
dialog är en interaktionsform som bör uppmuntras då den belyser vikten av att lyssna 
på andra människor (Fredriksson Sjöberg, 2014). Barn med sämre språkutveckling 
visar färre initiativ till att ta kontakt och samspela med andra barn (Qi, Kaiser & 
Milan, 2006). Qi, Kaiser och Milan (2006) hävdar att dessa barn löper även större risk 
att få problem med sin sociala utveckling i jämförelse med barn med god 
språkutveckling. Barn med låg tal- och språkutveckling kan även visa lägre grad av 
självbehärskning, empati och självsäkerhet. Detta är viktiga aspekter inom social 
kompetens (McCabe & Meller, 2004). 

3.4 Koppling till studien 
Den forskning som vi har tagit del av lyfter fram olika resultat kring pedagogers 
arbete med barns utveckling av sociala relationer. Det har bland annat lyfts fram olika 
strategier som pedagoger kan ta till för att uppmuntra samspel mellan barn. Det lyfts 
även upp språkets betydelse för barns relationsskapande. I vårt fokus är detta relevant 
eftersom studien undersöker vilka diskurser pedagoger ger uttryck för kring arbetet 
med barns sociala relationer. Utifrån detta kan det vara givande att ha en förförståelse 
till vad som just kan påverka barns sociala utveckling. Denna forskningsöversikt 
bidrar även till att kopplingar kan göras mellan de diskurser som framkommer i denna 
studies resultat samt den tidigare forskningens resultat. 
 
Genomgången av forskningsfältet har format studiens syfte, då det finns en brist på 
tidigare forskning angående hur pedagoger uttrycker sig kring sitt arbete med barns 
utveckling av sociala relationer. Utifrån denna kunskapslucka är studiens ambition att 
fokusera på just detta område. 
 
 
  



 8 

4 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel som är uppdelat i fyra avsnitt kommer bland annat studiens 
vetenskapsteoretiska utgångspunkt att presenteras, vilket är socialkonstruktionism. 
Vidare följer en presentation av vad en diskurs är och diskursanalysens innebörd samt 
diskursiv psykologi.  

4.1 Socialkonstruktionism 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tar sin utgångspunkt i hur människor uppfattar 
saker samt hur de uppför sig i olika sammanhang (Burr, 1995). Det 
socialkonstruktionistiska perspektivet är influerat av Foucault och Denida och har 
tagit avstamp ur postmodernismen men har även beröringspunkter med social 
psykologin. Utifrån detta är socialkonstruktionism ett perspektiv som påverkats av 
flera olika synsätt och utgångspunkter. Perspektivet i sig är även en konstruktion där 
olika sanningar konstrueras mellan människor. Å andra sidan skall människor inte ta 
dessa sanningar för givet utan vara kritiska till det som ses/förstås. Detta på grund av 
att de diskurser som skapas påverkas av olika kulturella och historiska erfarenheter 
(Burr, 1995; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Utifrån detta bör människan inte 
dra förhastade slutsatser kring det som sägs/ses. Ingen ska anse att deras personliga 
sätt att tänka är det "rätta" sättet att tänka då alla människors bakgrunder ser olika ut 
(Burr, 1995). Den kunskap och sanning som uppstår skapas i interaktion med andra 
människor. Men den konstrueras också utefter det som vårt samhälle säger just då 
sanningen skapas. Detta medför att sociala handlingar kan omskapas under tid då 
sociala världsbilder förändras och ny kunskap uppstår, sanningen är därför 
kontingent. Språket är det som hjälper människan att skapa interaktion med andra och 
på så sätt förstå den sociala världen. När språket används skapas en verklighet och 
genom att sätta ord på olika sammanhang producerar människan denna verklighet 
(Börjesson & Palmblad, 2007).  
 
Då fokus i denna studie ligger på att undersöka vilka diskurser pedagoger ger uttryck 
för kring barns sociala relationer är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv en 
passande utgångspunkt. Detta för att få kunskap om de diskurser pedagoger 
konstruerar med hjälp av deras verbala beskrivningar kring hur de arbetar med barns 
sociala relationer. Vidare har studien en utgångspunkt i diskursanalys där fokus ligger 
på språket, då det används för att konstruera en sanning (Denscombe, 2009; Börjesson 
& Palmblad, 2007). 

4.2 Vad är en diskurs?                    
Begreppet diskurs är svårdefinierat och kan förklaras på många olika sätt (Burr, 
1995). Ordet diskurs innefattar en idé om att språket skapar mönster som vi 
människor agerar efter i sociala samspel med andra (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000). Detta medför att diskurser inte bara är vad som sägs i olika sammanhang utan 
även vilka förutsättningar som gör det möjligt att säga det som sägs (Börjesson & 
Palmblad, 2007). Tanken utifrån detta är att diskurser skapar nya sammanhang och 
associationer och därigenom orienterar människors handlande. Winther Jörgensen och 
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Phillips (2000) poängterar att eftersom begreppet diskurs är svårdefinierat finns det en 
rad olika definitioner för att sätta ord på vad begreppet innebär. En vanlig definition 
av diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Burr, 1995: 
Börjesson & Plamblad, 2007; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
 
Utifrån vad en diskurs betyder ses pedagogernas beskrivningar om sitt arbete som 
konstruktioner av olika sanningar, på grund av att alla pedagoger har olika 
förutsättningar i sammanhanget.   

4.3 Diskursanalys 
Vid analys av kvalitativa data kan diskursanalys tillämpas. Denna form av analys 
fokuserar på textens och samtalets oförutsagda betydelser (Denscombe, 2009). Utifrån 
diskursanalysen menar Denscombe (2009) att ord inte endast används för att avbilda 
verkligheten, utan orden används för att skapa verkligheten. Genom denna analysform 
söks verbala mönster av den producerade empirin för att visa på hur samtal skapar 
eller bevarar olika aspekter av sociala sammanhang. Inom diskursanalysen har språket 
en central roll, och det hjälper oss att förstå hur vi skapar vår verklighet (Bolander & 
Fejes, 2009). Språket ses dock inte som ett färdigt system utan som en handling 
(Börjesson & Palmblad, 2007). Samtidigt ska inte språket ses som en beskrivning av 
verkligheten utan som en aktivitet. Med detta menas att språket används för att 
producera och omproducera fakta som i sin tur konstruerar vår verklighet. Denscombe 
(2009) menar att ord väljs i syftet att ge en viss effekt för de som tar emot orden. 
Diskursanalysens mål blir då att bryta ner texten eller samtalet för att synliggöra vad 
informanterna försöker framföra och vilka bakomliggande orsaker som existerar. 
Analysens fokus ligger då på att undersöka ord, uttryck och fraser för att skapa en 
helhet av vad som sägs (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000). Sammanfattningsvis 
handlar diskursanalys om att kartlägga människors olika diskurser inom de vardagliga 
samspelen. 

4.4 Diskursiv psykologi 
Diskursiv psykologi härstammar från socialpsykologin (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000). Inom diskurser skapas sociala och psykologiska processer (Boréus, 
2011). Text och tal ses som en konstruktion av vår värld, i relation till sociala 
handlingar (Winther Jörgenssen & Pillips, 2000). Detta medför att fokus ligger på att 
empiriskt analysera samt studera språket och dess kontext. Diskurspsykologins grund 
utgår från att jaget ses som något socialt vilket leder till att det även fokuseras på hur 
identiteter uppstår genom sociala möten. Dessa identiteter konstrueras genom språket 
som i sin tur blir produkter av olika diskurser (Winther Jörgenssen & Pillips, 2000). 
Inom diskurspsykologi ses människors identiteter inte som fasta utan de ses som 
flexibla och uppfattas då som produkter av olika diskurser. Fokus inom 
diskurspsykologi ligger på hur språket används i konkreta sociala interaktioner. Detta 
medför att syftet blir att undersöka hur människor använder sig av aktuella diskurser 
för att förklara sig själva och världen på ett bestämt sätt och vilka sociala 
konsekvenser detta kan leda till. I diskurspsykologin betonas människors aktiva 
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språkbruk och för att kunna analysera betydelser måste språket undersökas (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). 
 
Utifrån diskurspsykologin ses intervjun som en social konstruktion (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). Därmed är den diskurspsykologiska utgångspunkten 
passande med tanke på att studiens fokus ligger på att undersöka hur pedagoger talar 
om sitt arbeta med barns sociala relationer. Samtidigt är det en passande utgångspunkt 
då studien bygger på intervjuer i form av fokusgrupper. Winther Jörgensen och 
Phillips (2000) menar då att intervjuer ses som ett sätt att undersöka de betydelser 
som skapas av människor i sociala interaktioner. 
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5 Metod 
I följande avsnitt lyfts betydande aspekter kring studiens metodval. I kapitlet följer en 
presentation av de olika delarna av forskningsprocessen. Avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion där metodvalen kritiskt granskas. 

5.1 Empiriproduktionsmetod 
Intervju är en metod som är lämplig att tillämpa för att få in data kring åsikter, 
uppfattningar samt erfarenheter (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). De intervjuer 
som genomförts har utgått ifrån ett semistrukturerat upplägg, där det finns 
förbestämda frågor samt utrymme för uppkomsten av nya frågor. Intervjuernas 
upplägg innebär en flexibilitet kring frågornas ordningsföljd samt möjlighet för 
följdfrågor (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). 
 
Vi tog kontakt med olika förskolor via telefon, där vi presenterade oss själva och 
studiens syfte. Därefter har intervjutider bokats in med de som hade möjlighet att 
delta. Dessa intervjuer har utförts av inspiration av fokusgrupper med två personer i 
varje grupp. Bryman (2011) tar upp att fokusgrupper oftast berör och fördjupar sig i 
ett visst ämnesområde. Genom arbetet med fokusgrupper visar gruppledaren ett 
intresse för hur informanterna i gruppen diskuterar frågorna (Bryman, 2011). 
Samspelet inom gruppen är något som är av intresse samt reaktioner på varandras 
åsikter. Utifrån detta valdes semistrukturerade intervjuer bort, då vi ville fördjupa oss 
i de argument som uppkom i diskussionen mellan informanterna samt vara mer 
involverade som gruppledare. Genom att intervjuerna var inspirerad av fokusgrupper 
uppstod en uppfattning om att intervjuerna blev till långa diskussioner. 
 
Intervjuerna har ägt rum på den förskolan som pedagogerna som deltagit arbetar på. 
Detta eftersom forskningsfrågan är naturligt anknuten till förskolans verksamhet 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjufrågorna har skapats utifrån vår 
forskningsöversikt under 3 Tidigare forskning. För att tydliggöra detta skapades en 
intervjuguide (se bilaga 1). Alla intervjuer har utgått från samma frågor (se bilaga 2). 
 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av Iphone, då det vid kvalitativ forskning är 
väsentligt med detaljerad analys för att kunna ta del av informanternas svar i form av 
deras egna formuleringar (Bryman, 2011). Om endast anteckningar utförs kan 
gruppledaren tappa fokus från samtalet samt förlora specifika ordval och fraser. Varje 
intervju har därför genomförts av båda författarna tillsammans, vilket har bidragit till 
att en har haft möjlighet att hålla i samtalet och den andra har antecknat för stöd till 
transkriberingen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuernas tidslängd 
bestämdes inte i förväg, på grund av att det kan vara svårt, då en intervju vara allt 
ifrån 30 minuter till flera timmar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att bestämma 
en fast tid kan även påverka intervjuns kvalité på så sätt att svaren inte blir lika 
utförliga. De intervjuer som genomförts varade i snitt 26,5 minuter, den längsta 
intervjun var 38 minuter lång och den kortaste varade i 20 minuter. Utifrån 
sammanlagt 106 minuter intervjutid har det valts ut 17 samtalssekvenser som 
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analyserats. Vissa av de samtalssekvenser som valts ut bekräftade varandra medan 
andra bland annat var oväntade samt visade på en variation inom pedagogers 
arbetssätt. De samtalssekvenser som valts ut är valda efter tolkningsrepertoarer som 
har analyserats fram om hur pedagogerna beskrivit sitt arbete utifrån olika 
sammanhang. Tolkningsrepertoarerna som formats består både av sekvenser från 
samma intervju men även från de andra genomförda intervjuerna. 
Tolkningsrepertoarer består av att text och tal studeras i syfte med att se hur de nyttjas 
i olika sammanhang (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
 
Innan intervjuerna genomfördes, gjordes som tidigare nämnts en intervjuguide (se 
bilaga 1), vilket är en detaljerad lista över de teman och frågor som ska beröras under 
intervjun (Bryman, 2011). Guiden var även öppen för nya frågor samt följdfrågor, de 
frågor som var bestämda sen tidigare var inte för specifika. Alltför specifika frågor 
kan hindra alternativa idéer eller synsätt som kan uppstå under intervjun. Varje 
intervju inleddes med att informanterna fick berätta lite om sig själva, såsom 
arbetstitel samt antal år inom yrket. Efter intervjuerna har sedan noteringar gjorts 
angående intervjun. Där har det lyfts upp hur intervjun förlöpte, var den genomfördes, 
hur miljön var samt andra tankar som dykt upp (Bryman, 2011). Genom dessa 
anteckningar har faktorer som kan ha påverkat resultatet noterats och 
problematiserats. Intervjuerna har förlöpt bra med ett undantag där fokus tappats av 
vissa informanter under kort tid, dock har fokus återkommit snabbt. 

5.2 Urval 
De pedagoger som ingår i studien har valts utifrån ett målstyrt urval, vilket innebär att 
de har relevans relaterat till forskningsfrågan (Bryman, 2011). Med tanke på studiens 
fokus blir det en självklarhet att intervjua just pedagoger som idag arbetar med barn 
på förskolan eftersom de kan bidra med information relaterat till forskningsfrågan. 
 
Förskolorna där intervjuerna utförts är förskolor som vi inte besökt tidigare. 
Anledningen till detta är att undvika ofullständiga svar på grund av till exempel 
personliga relationer. Intervjuerna som utförts har varit i gruppform, och förskolorna 
har själva fått välja vilka som deltagit. Det här medför dock risken att förskolan kan 
ha valt ut de personer som kan ge den lämpligaste bilden av verksamheten (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2011). 
I de intervjuer som genomförts har sammanlagt åtta informanter deltagit. De har 
intervjuats i par och är från fyra olika förskolor. Nedan presenteras studiens 
informanter kortfattat. 
 
“Lisa” är utbildad förskollärare sedan 1987 och arbetar på en småbarnsavdelning på 
förskolan “Skeppet”. Där arbetar även “Klara”. Hon arbetar på en annan 
småbarnsavdelning och är utbildad förskollärare sedan 2010. “Stina” arbetar på 
förskolan “Pärlan” på en 1-5 års avdelning och är utbildad förskollärare sedan 2002. 
Hon började arbeta som barnskötare redan 1990. “Johanna” arbetar på samma 
förskola fast på en annan avdelning där även de barn är 1-5 år. Johanna har 10 års 
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erfarenhet som barnskötare men har varit färdig förskollärare i 1 års tid. “Tina” har 
varit utbildad förskollärare sen 2012 och arbetar med småbarn på förskolan “Skatten”. 
“Anna” arbetar på samma förskola som Tina men på en annan avdelning med äldre 
barn. Hon har arbetat som barnskötare sedan 2006 och blev färdig förskollärare 2012. 
“Elin” började arbeta som barnskötare 1978 och blev färdig förskollärare 1992. Hon 
arbetar idag på en småbarnsavdelning på förskolan “Piraten”. “Sanna” blev färdig 
förskollärare 2012 och arbetar med äldre barn på samma förskola som Elin. 

5.3 Etiska ställningstaganden 
Intervjuerna har utgått från Forskningsrådets (1996) fyra etiska huvudkrav. Dessa 
lyfter även Bryman (2011) upp och de innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att 
informanterna fick information kring undersökningens syfte. De fick även själva 
bestämma om de ville medverka. Vidare har informanternas personuppgifter förvarats 
på ett säkert sätt, vilket betyder att alla namn i studien är fiktiva. Innan intervjuerna 
påbörjades fick informanterna även lämna samtyckte angående inspelningen av 
intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). All data som samlats in har endast 
använts till denna studie, vilket informanterna var medvetna om. En universalistisk 
utgångspunkt har även präglat studien, då de etiska reglerna alltid följts (Bryman, 
2011). Utifrån en universalistisk utgångspunkt menas det att det är omoraliskt att 
bryta mot de etiska reglerna och att dessa är till för att följas.  

5.4 Analytiska verktyg 
Innan analysen påbörjades har de genomförda intervjuerna transkriberats. Detta har 
genomförts i programmet Excel där vi i olika kolumner har strukturerat upp det som 
sagts och vem som har sagt vad. Analysen är indelad i två olika steg, där det första 
steget är att ta reda på vad informanterna talar om. Detta fick vi reda på genom 
transkriberingarna. Utifrån dessa transkriberingar har vissa teman kunnat identifieras 
på ett övergripande plan. De olika teman som konstruerats har bildat grunden för de 
enskilda tolkningsrepertoarerna. Detta är då en form av kodning eftersom den text 
som har läst placeras in i olika aspekter som fördes ihop till olika teman (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). De teman som konstruerats relaterar till den teoretiska 
ramen i studien. Samtidigt finns det en öppenhet för framkomsten av nya teman under 
ytterligare genomläsning av intervjuerna. Efter detta går analysen in på andra steget, 
där en fördjupad analys gjordes på det som informanterna talar om och hur. Något 
som då är intressant är att finna återkommande kommentarer i materialet (Bolander & 
Fejes, 2009). I det andra steget av analysen användes olika verktyg för att fördjupa sig 
i vad som sagts i samtalen.  
   
De verktyg som använts i studiens analysarbete är begreppen variation, konstruktion, 
funktion och effekt (Ericsson, 2006; Holmberg, 2008). Variation och konstruktion 
handlar om hur människor konstruerar olika versioner kring samma händelse eller 
fenomen. De argument som uppkommer i ett samtal kan variera och detta visar på hur 
språket används för att åstadkomma olika resonemang. Verktygen funktion och effekt 
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går ut på att hypoteser skapas kring de uttalanden som gjorts och deras betydelse, 
vilket medför att analysen fördjupas ytterligare (Holmberg, 2008). Dessa verktyg 
illustrerar då olika möjligheter som uppstår i ett samtal. Därefter analyseras retoriken i 
samtalen som innebär att se till hur fakta konstrueras. Retoriken bygger inte på 
argumenten i sig utan hur argumenten framkommer och görs övertygande i kontexten 
(Holmberg, 2008). En ambition med analysen är att hitta de tolkningsrepertoarer som 
återkommer inom området (Ericsson, 2006). Den andra ambitionen med analysen är 
att analysera vilken funktion de olika argumenten har (Ericsson, 2006). Exempelvis 
om en informant upprepar sig kan de både ge intryck av osäkerhet eller att 
informanten vill styrka det hen säger. 

5.4.1 Tolkningsrepertoarer 
Tolkningsrepertoarer går ut på att text och tal studeras i avsikt att se hur de används i 
olika kontexter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Varje repertoar kan ses som en 
flexibel resurs för människan att tala om och förstå världen. Språket är då väsentligt 
för social interaktion och tolkningsrepertoarer används för att visa på vilka uttalanden 
som är möjliga i de sammanhang som existerar. Detta medför att 
tolkningsrepertoarers syfte blir att belysa hur jaget, den andre och världen konstrueras 
genom språk och social handling (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Med hjälp av 
tolkningsrepertoarer kan forskare kategorisera och identifiera mönster ur tal och 
texter. Utifrån dessa skapar forskaren teman som ger en förståelse till det som sagt 
eller skrivits. Det som också blir viktigt är hur den retoriska organiseringen av text 
och tal riktas mot den sociala handlingen. Det som analyseras är hur informanterna 
använder sig av retorik för att förmedla sin sanning och vilken effekt detta får i 
samtalet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) poängterar att begreppet tolkningsrepertoarer 
kan användas istället för begreppet diskurs. Utifrån detta har studien inte gjort någon 
betydande skillnad mellan dessa begrepp, dock ses tolkningsrepertoarerna som grund 
till de större diskurserna under 7 Diskussion. 

5.4.2 Reflexivitet 
Som forskare ska man inte anta att den analys som görs är en sanning av det som 
sagts (Burr, 1995). Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas 
forskarens analys som diskursiva konstruktioner och dessa ger endast en version av 
många möjlig framställning av världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
Sammanfattningsvis handlar reflexivitet om att forskaren tänker på sin egen roll som 
forskare i sitt arbete, och att de forskningsmässiga val som görs motiveras (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). Utifrån detta är det viktigt att vi distanserar oss från våra 
vardagliga åsikter för att på ett opartiskt sätt kunna genomföra undersökningen. Vi har 
varit noga med att ifrågasätta våra tolkningar av resultatet för att undvika att 
personliga värderingar och erfarenheter får för stor prägel i analysen. 
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5.5 Trovärdighet 
En negativ konsekvens av att analysera material utifrån olika modeller eller verktyg är 
att materialet kan anpassas för att passa verktygen (Bergström & Boréus, 2012). 
Denscombe (2009) poängterar att för att en forskning ska anses trovärdig måste hela 
forskningsprocessen genomsyras av de metoder och tillvägagångssätt som valts. 
Utifrån detta har vi beskrivit de olika stegen under processens gång i studien. Bryman 
(2011) hävdar vidare att trovärdigheten för en kvalitativ studie byggs upp då 
forskaren tar avstånd från sina egna åsikter i resultatet. Samtidigt menar Thornberg 
och Fejes (2009) att forskare även bör ställa sig kritisk till de resultat som 
framkommer. Med hänsyn till detta har studiens metodval och resultat kritiskt 
granskats för att visa på en medvetenhet kring de val som gjorts, vilket medför att 
trovärdigheten kan öka samtidigt som det visar på att möjliga svagheter inte döljs. De 
kritiska reflektionerna över studiens process återfinns under både 5.10 
Metoddiskussion samt 8 Slutsats.  
 
Eftersom studien lyfter upp vad som gjorts och på vilket sätt uppstår möjligheten att 
applicera överförbarhet (Bryman, 2011; Denscombe, 2009). Med överförbarhet menas 
att utifrån att forskningsprocessen beskrivits från början till slut kan utomstående 
använda sig av de resultat som framkommit i liknande kontexter. Studiens 
överförbarhet blir då betydelsefull för studiens trovärdighet. 

5.6 Metoddiskussion 
Kontakten med förskolor och bokning av intervjuer där flera personer ingår har varit 
problematisk då förskolorna bland annat har haft personalbrist, många vikarier och 
ingått i undersökningar sedan tidigare. Bryman (2011) och Denscombe (2009) 
poängterar att det är svårt att finna tid och plats för att organisera fokusgrupper. 
Utifrån detta har vi fått förhålla oss till att deltagarantalet i de fokusgruppsinspirerade 
intervjuerna som blivit färre än tänkt och fått acceptera detta för att kunna genomföra 
intervjuerna. Eftersom det endast deltog två personer i de första två intervjuerna 
bokades en extra intervju in för att producera mer empiri. Enligt Bryman (2011) bör 
fokusgrupper innehålla 3-10 personer men Bryman och Denscombe (2009) tar upp att 
större grupper inte alltid är mest fördelaktigt. I större grupper kan engagemanget vara 
lägre och specifika personer kan dominera intervjun. Trots att fokusgrupper bör 
innehålla minst tre personer har studiens deltagarantal på två personer fortfarande 
ansetts vara en inspiration av fokusgrupp då de har fokuserat kring ett specifikt tema 
som de har haft erfarenheter kring. Utifrån Denscombe (2009) går fokusgrupper ut på 
att deltagarna har gemensamma erfarenheter om temat som ska diskuteras. I och med 
att det endast har medverkat två deltagare under varje intervju har intervjutiden blivit 
kortare än förväntat och intervjuerna har istället blivit fokusgruppsinspirerade. 
 
Anledning till att intervjuerna inspirerats av fokusgrupper i denna kvalitativa studie är 
att det är av intresse vad informanterna säger och hur det säger det, exempelvis vilket 
språkbruk som används (Bryman, 2011). Som ett komplement till inspelningen av 
intervjuerna fördes anteckningar av den som inte höll i intervjun. Det kan annars vara 
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problematiskt att urskilja vem av informanterna som säger vad. Det är vanligt att 
informanter pratar i mun på varandra och på grund av detta kan vissa delar blir 
utelämnade då det kan vara svårt att urskilja vad som sägs (Bryman, 2011). En fördel 
med intervju som metodval är att det under kort tid kan framkomma flera personers 
reflektioner kring ett tema utifrån deras personliga synvinkel (Ericsson-Zetterquist & 
Ahrne, 2011). Anledningen till att intervju valdes som metod är för att då kan 
informanterna berätta hur de gör i praktiken samt de rutiner som existera på deras 
avdelning. I och med att studiens utgångspunkt är ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv med ingång på diskursanalys är intervjuer en passande metod då språket är 
i fokus. Genom intervjuerna används då språket av informanterna för att konstruera 
sanningar och diskurser som berör studiens område. Ericsson-Zetterquist och Ahrne 
(2011) hävdar dock att svagheten med intervju är att utsagan kan få en annan tolkning 
av forskaren än vad informanten egentligen ville framföra. Utefter studiens 
forskningsfråga och vetenskapsteoretiska utgångspunkt är intervju en mer passande 
metod än observation. Detta på grund av att observation inte förlitar sig på vad 
människor säger att de gör eller tänker, utan bygger på vad observatören ser att de gör 
(Denscombe, 2009).  
 
Under vissa intervjuer har miljön runt om blivit stökig, vilket har resulterat i att 
förmågan att fokusera har varierat hos vissa informanter. Överlag har fokus kunnat 
bibehållas och trots att miljön dragit uppmärksamhet från intervjun har ett 
engagemang genomsyrat alla intervjuer. Utifrån att samspel och reaktioner inom 
fokusgruppen är av intresse är detta något vi försökt registrera. Det är inga direkta 
diskussioner med skilda åsikter som uppkommit utan mestadels bekräftande 
kommentarer på motpartens svar. Detta kan berott på antalet deltagare i intervjuerna 
men också på viljan och sammanhanget. 
 
Studiens deltagare har varit kvinnor i varierande ålder och med varierande 
arbetslivserfarenhet även om alla varit utbildade förskollärare. När intervjuerna 
bokades in fick personalen själva välja vilka som skulle delta. Detta har medfört att 
ansvaret lämnades över till förskolorna för att underlätta för dem att kunna medverka. 
Det poängterades dock att informanterna inte behövde vara utbildade förskollärare för 
att delta. I efterhand ses det inte som problematiskt att det endast är utbildade 
förskollärare som intervjuats då alla har olika många års erfarenhet. Detta har medfört 
att svaren har varierat och givit en bredd till empiriproduktionen. Samtidigt hade det 
varit av intresse att även intervjua män inom yrket samt barnskötare för att bredda det 
empiriska materialet. 
 
En medvetenhet har speglat analysarbetet då det som skrivits granskats kritiskt och 
noggrant för att undvika att personliga åsikter styrt analysen. En problematik som 
uppstod efter första intervjun var att förutbestämda meningar om vilka svar som 
skulle dyka upp medförde en besvikelse i efterhand. Efter transkribering och 
noggrann genomläsning insåg vi att intervjun gav mer än vad vi först trodde. Detta 
medförde att vi inför kommande intervjuer ändrade inställning, vilket i sin tur ledde 
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till att intervjuerna fick ett bättre flyt. Denscombe (2009) hävdar även att 
informanternas svar påverkas av intervjuarens personlighet. Utifrån detta har det varit 
samma person som intervjuat vid alla fyra intervjutillfällena och detta medförde även 
att intervjuaren kände sig mer bekväm och håller igång intervjun på ett fördelaktigt 
sätt. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av fyra olika avsnitt; Den 
verksamma pedagogen, Den inkännande pedagogen, De pedagogiska strategierna 
kring språkliga samspel och Miljön som relationsfrämjande.  

6.1 Den verksamma pedagogen 
Den verksamma pedagogen illustrerar en pedagog som är lyhörd och medveten kring 
stöttningen av barns relationsskapande. Gemensamt för de fem utsagorna är att 
retoriken går ut på att förmedla pedagogiska strategier kring hur en pedagog kan agera 
kring barns relationsskapande. Den första samtalssekvensen förmedlas det hur 
pedagoger förhåller sig till språket i leken i samband med de sociala situationerna. I 
den andra utsagan går diskursen ut på att framföra hur de arbetar med att stötta blyga 
barn i förskolan. Den mittersta utsagan visar på hur pedagogen resonerar kring det 
sociala samspelet tillsammans med barn i yngre åldrar. I de två sista utsagorna 
diskuterar Elin och Sanna hur viktigt det är att pedagoger ser till barns behov i sitt 
arbete kring att stötta dem. 
 

Stina: Vi försöker ju vara med dem i leken att vi ska ta det. Då kan det ju vara rent 
språkligt, det kan ju vara att de inte kan uttrycka samma kanske, inte kan uttrycka sig alla 
som leker just den leken. Man försöker att medla och hjälpa till ååå förenkla så att de 
förstår varandra i leken. 
 

I den första sekvensen förmedlas ett förhållningssätt kring delaktighet och ansvar 
kring barns olika behov i sin sociala utveckling. Det byggs upp av resonemang kring 
hur pedagogerna kan stötta barns förståelse för varandra genom kommentarerna 
”försöker att medla” och ”förenkla så att de förstår varandra”. Utifrån uttalandet “Vi 
försöker ju vara med” och “ Försöker att medla” tyder på att Stina inte alltid är 
närvarande i barns lek samtidigt som det visar på en medvetenhet kring detta. Stina 
tecknar även en bild av att pedagoger behöver gå in och stötta i leken, då barn inte kan 
uttrycka samma sak eller att alla inte kan uttrycka sig i leken. Diskursen antyder också 
att det uppfattas som problematiskt av pedagogen att vissa barn inte kan uttrycka sig. 
Även om det uppfattas problematiskt ger Stina intrycket av att det är en självklarhet att 
pedagoger ska finnas verksamma för att stötta barns samspel. 
 

Lisa: Då får man ju stötta dem. Och vara med dem och ta med dem in i leken och så får 
man ju vara med så att de också kommer. Och så ibland kan det ju vara att de kanske inte 
vill då. De kanske vill stå och titta. Och då får man göra det också och sen kanske man 
får samspela. Man kan få börja med en vuxen till att börja med och kanske också med 
något barn i en liten, liten grupp och inte i den här stora gruppen. Då kanske de vågar. 
 

I den andra utsagan förmedlas ett intryck av att pedagoger bör stötta de barn som har 
svårt att komma in i leken men samtidigt accepterar att vissa barn bara vill stå och 
titta. Argumentationen illustrerar en bild av hur pedagoger stöttar tillbakadragna barn 
och hur arbetet kan utveckla barns nyfikenhet av samspel i grupp. Lisa ger intrycket 
av att det ses som oproblematiskt om vissa barn inte vill samspela med andra barn. 
Samtidigt ger hennes uttalande uttryck för att hon har varit med om det innan då hon 
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visar på en strategi som pedagoger kan ta till för att successivt få med barn i samspel. 
Upprepningen av ordet “kanske” kan ge uttryck för en medvetenhet hos Lisa att den 
strategi hon tar upp inte alltid fungerar, utan att pedagoger får pröva sig fram, vilket 
kan leda till att nya taktiker kan få tas till.  
 

Tina: Äää ne men det är ju mycket att försöka få med alla i situationer, i lekar och bjuda 
in, och vara liksom en delaktig partner i det. Att vara med och leka och upptäcka, och 
utforska, väcka nyfikenhet. Och just även de barnen som kanske inte är så intresserade av 
samspel, att man försöker få med dem och göra dem attraktiva. Skapa situationer där det 
fungerar, och bygga vidare på. 
 

Den tredje utsagan skapar argument kring hur stöttning i barns samspel kan se ut. 
Detta illustreras med formuleringar som ”att vara med och leka och upptäcka, och 
utforska, väcka nyfikenhet”. Diskursen bygger på att skapa en bild av en stöttande 
pedagog, som försöker få med ”oattraktiva” barn samt de barn som har ett ointresse 
för samspel i leken. Formuleringen ”göra dem attraktiva” ger ett intryck av att de 
anses finnas oattraktiva barn i verksamheten som behöver anpassas efter 
verksamhetens aktuella samspels situationer. “Skapa situationer där det fungerar” 
förmedlar en attityd kring att pedagoger är medvetna om att vissa barn fungerar bättre 
i vissa situationer. Samtidigt att dessa situationer bör utnyttjas och ses som en 
inkörsport för att bygga upp samspel kring de barn som ses som mindre attraktiva 
istället för att styra in dem i lekar där de inte är trygga. 
 

Elin: ... Jaa men det är ju liksom då, vad kan man säga… Till exempel de barn som hade 
problem då försökte vi vara med och hjälpa till och stötta i leken, och sånt ju. Det är ju 
att man är en närvarande pedagog. Man kan vara med och hjälpa dem och se hur, se vad 
de leker, hur de försöker kommunicera och så med varandra. Just med de små är det ju 
väldigt viktigt att man är med och att man är på deras nivå om man säger och leker och 
så... 
 

I sekvensen sker upprepningar vilket både ger intryck för osäkerhet i det Elin säger 
men även ger uttryck för att hon vill stärka det hon tar upp. I diskursen framförs olika 
strategier för hur pedagoger kan ta sig an barn och se vad de behöver stöttning med. 
Dessa strategier formuleras på ett sådant sätt att de framstår som lätta att använda, då 
flera förslag radas upp efter varandra. Formuleringarna ”att man är med” och ”att 
man är på deras nivå” ger en bild av att arbetet anpassas efter barnen och detta 
förstärks då med orden ”väldigt viktigt” vilket för att det förmedlas en självklarhet i 
att pedagoger bör arbeta på detta sätt med småbarn. 
 

Sanna: Jag håller med dig där. Det är jätteviktigt att vara medveten pedagog i sådana 
sammanhang och vara lyhörd för vad de uttrycker egentligen. 
 

Samtalssekvensen börjar med att Sanna uttrycker att hon instämmer med det Elin 
tidigare nämnde, vilket visar på en förstärkning på Elins resonemang från förra 
utsagan. Denna utsaga går rakt på sak och hävdar att det är ”jätteviktigt” att vara en 
medveten pedagog. Argumenten är självklara och pedagogen är väldigt tydlig med 
vad hon vill förmedla. Genom begreppet ”lyhörd” styrks vikten av att vara medveten 
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och lyssna på barnen. Uttrycket ”vad de uttrycker egentligen” ger ett intryck av att 
Sanna anser att pedagoger bör lägga ner mycket tid på det barn vill förmedla för att 
kunna förstå. Samtidigt förmedlar detta uttryck en problematik kring att pedagoger 
inte alltid förstår med en gång vad det är barnet vill ha sagt. 
 
Gemensamt för alla fem utsagorna är att olika resonemang förs kring hur pedagoger 
kan visa sig lyhörd för barns situation. I de fyra första utsagorna går diskursen ut på 
att förmedla hur pedagogers stöttning kan se ut i olika sociala situationer samtidigt 
som deras mål är att få barn självständiga i samspel med andra barn. Detta visar på en 
verksam pedagog som tillämpar olika strategier för att få barn med i sociala 
sammanhang med andra barn.   

6.2 Den inkännande pedagogen 
Den inkännande pedagogen visar förståelse för barns konstruktioner av lek. 
Diskursen målar upp en bild av en inkännande pedagog som tillåter barn att skärma 
av leken från andra barn och leka ostört i den pågående leken. Utsagorna ger uttryck 
för en acceptans för att det inte finns plats för alla barn i vissa leksituationer. I alla 
fyra sekvenser resoneras det kring hur de värdesätter barns olika konstruktioner av 
lek. I de tre första utsagorna diskuterar Johanna och Stina om alla barn alltid ska ha 
tillgång att gå in i andra barns lek. Även i den sista utsagan från en annan intervju 
framför Lisa vad hon tycker inom frågan. 
 

Johanna: Och sen är det också att alla ska vara med liksom, det kan ju vara lite, det är ju 
nee… Det är ju inte att alla behöver vara med. Men där gäller det ju att vi som pedagoger 
är uppmärksamma på, på vad det är som, så att det inte blir nått... 
 

I den ovanstående sekvensen poängteras det att alla barn inte behöver vara med 
genom formuleringen ”det är ju inte att alla behöver vara med”. Detta ger ett intryck 
av att det värdesätts att vissa barn ibland vill leka själva i den ursprungliga gruppen 
som leken uppstod i. Argumentation bygger på att pedagoger bör vara 
uppmärksamma på vad det är som sker i leksituationen. Diskursen bygger även upp 
en acceptans mot att barn kan få tillåtelse till att skärma av sin lek från utomstående 
barn. Resonemanget förmedlar att pedagoger bör vara närvarande för att kunna 
avgöra om en lek behöver skyddas från utomstående barn.  
 

Stina: Det tycker jag också, det finns faktiskt lekar som att nej nu har dom särskilt det här 
om man har kommit igång och man ser WOW!. Nu har de ju världens här och då 
kommer ”jag” (imiterar ett barn, använder ljus röst, gör citattecken med fingrarna när 
hon säger jag) och då bryts den här förtrollningen på något sätt. 
 

Stinas tankegång börjar med att hon håller med Johannas uttalande i den tidigare 
utsagan vilket visar på att de är samspelta i denna fråga. I denna sekvens framhävs 
det att det finns ”förtrollade” leksituationer där utomstående barn kan bryta denna 
förtrollning. Det byggs även upp en bild av att det som sker i dessa leksituationer är 
”WOW!” och med denna förstärkning av den föreliggande lekens kvalitet poängteras 
vikten av inte avbryta sådana lekar. Stinas gester och imitation av ett barn 
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understryker att det är lite som krävs för att bryta denna förtrollning. Att Stina just 
imiterar ett barn framstår som ytterligare en förstärkning av budskapet i utsagan, på 
grund av att det ger en större verklighetsbild av hur det kan gå till på förskolan. 
Sammanfattningsvis förmedlas en viss problematik kring att skärma av lekar från 
andra barn då finns många barn som kan förstöra wow-känslan. Samtidigt visar Stina 
på en medvetenhet kring att vissa lekar är speciella och inte bör störas, här ges det då 
uttryck för en inkännande pedagog som gör den bedömningen av leken. 
 

Johanna: För barnen överlag kan jag tänka mig att "Aa jag får inte vara med". Alltså det 
klingar ju dåligt för dem men då får ju vi vara tydliga, tydliga med att "Nu är det såhär 
och såhär, kom så gör vi något annat". 
 

I denna tredje utsaga förmedlas vikten av att pedagoger förklarar orsaken till varför ett 
eller flera barn inte får vara med i en lek. Argumentationen går ut på att förmedla att 
det finns en förståelse för att barn kan uppleva det som jobbigt när de blir exkluderade 
från en lek. Genom formuleringen ”det klingar ju dåligt” illustreras en medkänsla för 
barns tolkning av att få höra från ett annat barn att du inte får vara med. Resonemanget 
kring ”Nu är det såhär och såhär, kom så gör vi något annat” förmedlar betydelsen av 
att pedagoger erbjuder de barn som inte får vara med något annat att göra, men även 
att pedagoger intar en bestämmande roll. Det föreliggande uttalandet signalerar också 
att pedagogers beslut inte är förhandlingsbart. Gemensamt för de tre ovanstående 
sekvenser är att retoriken förmedlar ett genuint intresse av att bevara barns pågående 
lek utan störande moment. Johanna målar upp en bild av en inkännande pedagog då 
hon förmedlar att pedagoger kan känna in att barn kan ta åt sig på fel sätt när de inte 
får vara med i leken. Även i dessa situationer menar Johanna på att pedagoger får gå in 
och tydliggöra situationen för de barn som utesluts för att undvika missförstånd. 
 

Lisa: Ibland kan det ju vara så, speciellt på våren när de är som äldst våra barn. De vill 
leka någonting för sig själva. Då vill de inte ha de här minsta ettåringarna som springer 
in när de gör en picknic då i ett rum. Då kan man säga till dem: Gå ni in där i ert lilla rum 
så sitter jag här ute! För nu har inte vi några dörrar, för det är gamla lokaler så vi har inga 
fönster eller glas där. Så vi kan inte stänga en dörr om dem för då vet vi inte alls vad som 
händer. Då sitter jag där på en liten rullpall så, så får man liksom bara skjutsa bort dem 
för nu har de picknic där inne. Nu får de vara där och leka sin lek. 
 

I den sista sekvensen resoneras det kring hur de äldre barnen på avdelningen ska få 
möjlighet till avskild lek från de yngre barnen. Utsagans helhet målar upp en bild av 
att Lisa känner in vad de äldre barnen behöver utan att de sagt något till henne. En 
problematik som lyfts upp i sekvensen är att på våren när vissa barn är som äldst och 
vill leka för sig själva. Argumenten om att de äldsta barnen inte vill att de minsta 
ettåringarna är delaktiga i deras lek visar på denna problematik men samtidigt en 
förståelse kring dessa situationer. Här framkommer Lisa som en inkännande pedagog 
då hon läser av dessa situationer och ger de äldre barnen utrymme för sin lek. Det 
uttrycks även att förskolans miljö kan ses som problematisk då det är gamla lokaler 
utan fönster i dörrarna, vilket medför att barnen inte kan stänga om sig. Genom 
formuleringen ”då sitter jag där på en liten rullpall” förmedlar Lisa å ena sidan en 
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lösning på problemet och målar upp en bild av sig själv som en slags vakt, då hon 
säger ”bara skjutsa bort dem”. Å andra sidan skapas en känsla av att det är synd om 
Lisa då hon får sitta på en rullpall och vakta. Retoriken i utsagan bygger upp en 
förklaring av och en förståelse för Lisas agerande gentemot ettåringarna. 
 
Gemensamt för diskursen är att pedagogerna tecknar en bild av att de har en tanke 
bakom exkluderingen av andra barn i vissa lekar. Detta visar på att pedagogerna intar 
en inkännande roll där de känner av barns behov och utifrån detta agerar. Det finns 
även ett slags underliggande budskap i alla citaten. Pedagogerna i diskursen visar på 
två olika identiteter, en inkännande som känner av barns konstruktion av lek men 
också en bestämd pedagog som i vissa situationer måste ta fasta beslut.  

6.3 De pedagogiska strategierna kring språkliga samspel 
Denna diskurs belyser pedagogens strategier för att göra barns röster hörda. Första och 
andra sekvensen målar upp en bild av hur pedagoger kan verka som en resurs vid 
samspel där språket brister. Utsagorna ger uttryck för hur språket kan förmedlas med 
hjälp av pedagoger utifrån situation och barns bakgrund. Den tredje utsagan lyfter upp 
strategier som pedagoger tar till då inte alla barn har svenska som modersmål. Fjärde 
sekvensen i sin tur poängterar att det verbala språket är det som får mest fokus och att 
det finns andra sätt att kommunicera genom. I alla fyra utdragen resonerar pedagoger 
om hur de ser på språket samt skapar möjlighet för barn att få sina röster hörda.  
 

Stina: Åå middagen överhuvudtaget. Vi är väldigt noga med att matsituationen ska vara 
en trevlig stund, en lugn stund där man kan föra ett samtal. Så det är ju också det här 
mycket att lyssna på varandra och att få prata färdigt och även om vi då har sjuka och 
lediga barn och sådant försöker vi hålla kvar våra matbord för att skapa de 
mötesplatserna. 
 

I denna utsaga ges en uppfattning av matsituationens betydelse för samtalsskapande 
mellan barn. Detta framgår av hur pedagoger försöker skapa mötesplatser för samspel 
vid sina matbord, då det resoneras att även om barn är sjuka eller lediga försöker de 
hålla kvar sina platser. Retoriken i utsagan bygger på att måla upp en bild av hur 
samtalet vid matbordet ska gå till. Det förstärks genom uttrycken ”ska vara en trevlig 
stund”, ”lyssna på varandra”, ”en lugn stund” och ”få prata färdigt”. Avslutningsvis 
blir strategin att ta vara på matsituationen som mötesplats där barn kan samtala med 
varandra i lugn och ro. 
 

Anna: ... Försöker bjuda in dem. Och vara med och försöka bjuda in också hjälpa till att 
det blir ett samspel alltså emellan, att man ööö tolkar åt just de andra barnen då som inte, 
eller ja som har lite svårare... Att man då tolkar åt och sen försöker backa en bit och så 
kan gå in när det behövs. *mumlar* Så har vi jobbat där inne. 
 

Ovanstående sekvens bygger upp en syn på att pedagoger kan användas som ett 
verktyg för att barn ska få tillgång till samspel. Anna höjer pedagogens roll genom 
ordvalen ”hjälpa till”, ”bjuda in” och ”tolkar”. Utifrån dessa uttryck ges ett intryck av 
att de finns tillgängliga för de barn som behöver stöttning för att komma in i samspel 
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med andra. Argumentet ”tolkar åt just de andra barnen” förmedlar att pedagoger finns 
tillgängliga som en språklig resurs för de barn som har språkliga svårigheter. När det 
poängteras att pedagoger ska backa en bit och gå in när de behövs målas det upp en 
bild av att de försöker göra barnen självständiga men ändå finnas tillgängliga. När 
Anna mumlar ”så har vi jobbat där inne” ges en känslan av att hon inte vill höja upp 
sin egen avdelning för mycket, utan mest berätta hur de gör. Samtidigt som Anna visar 
på en verksam och aktiv roll målar hon upp en bild av sig själv som en språklig resurs 
då hon finns som tolk. Strategin är då att finnas närvarande och tolka för de barn som 
inte kan uttrycka sig själva. Anna ger även ett intryck av att för att kunna finnas där 
som en språklig resurs måste hon vara verksam och aktiv kring barn för att sedan 
kunna backa ur situationen för att ge barnen mer utrymme. 
 

Tina: Nu är vi ju i ett område där många inte har svenska som modersmål. Det är väldigt 
få barn som har svenska och då är det ju att sätta ord på allting. Alltså där får man ju lite 
rollen att sätta ord på det som händer. Och vi har börjat använda tecken som stöd för att 
underlätta. Det använder vi mycket i det sociala samspelet liksom. Försöker göra så att 
alla kan få sin röst hörd liksom, även de som inte har språket. 
 

Denna utsaga börjar med att poängtera att arbetet sker i ett mångkulturellt område, 
vilket medför att det är ”väldigt få” barn som har svenska som modersmål. 
Argumenten i sekvensen ger en uppfattning av att pedagoger inte ser barns 
mångkulturalitet som ett hinder för att de ska kunna ingå i sociala samspel. Dessa 
argument bekräftas genom formuleringen ”vi har börjat använda tecken som stöd för 
att underlätta”, vilket förmedlar en känsla av att pedagogerna hittat en strategi för att 
stötta språkförståelsen. Den sista meningen i sekvensen understryker att även de barn 
som inte har språket inte får glömmas bort. Ordet ”försöker” ger dock ett intryck av att 
inte alla barns röster blir hörda, att vissa glöms bort. Det ges även en uppfattning av att 
pedagogerna är medvetna om att alla barns röster inte blir hörda och blir då en 
problematisk del av verksamheten. De strategier som Tina ger uttryck för är att sätta 
ord på allting och samtidigt föra in tecken som stöd som alternativ kommunikation. 
Genom dessa strategier ges barn med språkliga svårigheter möjligheten att samspela 
och samtidigt utveckla sitt språk.  
 

Sanna: Vi har ju en språksatsning i området och då handlar ju det om att jobba 100-
språkligt. Att barn har 100 språk men berövas 99. Att det är nästan bara är det verbala 
språket som det fokuseras på för det mesta. Det är ju mycket genom olika, alltså mycket 
estetiska processer, till exempel skapandeprocesser, musik och dans och att man ska 
kunna samspela genom många olika. 
 

Resonemangen i sekvensen förmedlar problematiken med att endast det verbala 
språket är i fokus. Detta stärks då Sanna poängterar att ”barn har 100 språk men 
berövas 99”. Dock framförs det förslag på lösningar då det ges exempel på 
estetiska processer som ett alternativ för det verbala språket. Detta ger uttryck för 
att genom dessa processer får barn tillbaka några av de språk de berövats. 
Formuleringen ”man ska kunna samspela genom många olika” uttrycker en 
problematik av att bara samspela genom det verbala språket, eftersom det 
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poängteras att barn ska kunna samspela genom olika uttryckssätt. Genom att det 
tas upp att de har en språksatsning i området målas en bild upp av pedagogerna är 
medvetna och arbetar aktivt med språket. Sanna lyfter fram estetiska processer 
som en strategi för att utveckla barns olika språk och samspel mellan varandra. 
 
Diskursen bygger upp en bild av att alla pedagogerna är medvetna om att språket 
är viktigt men har olika form. Det framgår även att pedagoger behövs som en 
språklig resurs som stöttar barn och skapar arenor för samspel. De pedagogiska 
strategierna för språkliga samspel som framkommer varierar men har samma mål. 
Det lyfts fram strategier som exempelvis tolkning, tecken som stöd och estetiska 
processer. Genom att det framförs olika strategier uppstår det ett intryck om att 
pedagogerna anpassar sina pedagogiska strategier utefter barngruppens behov. 

6.4 Miljön som relationsfrämjande 
Miljön som relationsfrämjande illustreras en diskurs kring att använda miljön för att 
locka fram nyfikenhet hos barn och på så sätt erbjuda samspel. I kommande fyra 
utsagor konstrueras miljön som föränderlig utifrån både barns intresse och bemötande 
av miljön samt pedagogernas åsikt kring vad som kan ändras. I den första utsagan 
berättar Stina om sig själv i förhållande till arbetet. Hon gör en allmän presentation av 
verksamheten. De två mittersta utsagorna kommer från samma diskussionssekvens 
där båda pedagogerna berättar om hur de förändrat sin miljö utifrån samma fråga som 
besvaras i utsaga ett. I den sista utsagan förklarar pedagogen sina förhållningssätt till 
omorganiseringen av miljön. 
 

Stina: /.../ Vi försöker utnyttja våra lärmiljöer. /.../ Men det är ju att vi vill, att vi såg en 
möjlighet att använda lärmiljöerna som den tredje pedagogen kan man säga. Eller som en 
extra pedagog eller som en resurs också. Att vi såg att vi slösade kan man säga. Vi hade 
två mer eller mindre identiska avdelningar. Så vi har ju nu mera möjlighet att bara ha ett 
målarrum. Vi kallat detta (pekar på rummet vi sitter) till exempel utforskande rummet 
istället. Öömm så det skapar ju också med tanke på ert skrivarbete så skapar ju det också 
andra sociala mötesplatser tänker jag att lärmiljön är viktigt del i det. /.../ 
 

I den första sekvensen resoneras det kring att upphöja miljön till samma status som 
pedagogens. Retoriken går ut på att förmedla att miljön är en betydande resurs, 
likvärdig med en extra pedagog. Detta understryker vikten av att miljön spelar stor 
roll, då den får barn att mötas och ingå i samspel med varandra genom intresse eller 
nyfikenhet. En annan effekt av uttalandet är att hon visar på att pedagogerna verkligen 
tar sig an miljön. Detta stärks ytterligare genom formuleringen “Vi försöker utnyttja 
våra lärmiljöer” men lyfter samtidigt fram problematiken kring att de inte “utnyttjat” 
sina miljöer tidigare. Det målas upp en bild av att det är begränsande att ha liknande 
rum på båda avdelningarna och vill erbjuda barn en variation och på så sätt skapa 
flera mötesplatser för barn. Sammanfattningsvis bygger diskursen upp en positiv 
tanke kring att det inte bör existerar avdelningar på förskolan utan rum då det 
framförs att barnen får fler möjligheter till mötesplatser om de utnyttja alla rum på 
hela förskolan. Genom ges det uttryck för vikten av att använda alla rummen på 
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förskolan för att skapa fler mötesplatser där barn kan samspela genom miljön och 
skapa relationer.  
 

Tina: /.../ Vi hade backar med leksaker överallt, ehh då hällde barnen ut alla leksakerna 
och sen så sprang de iväg. De lekte aldrig med det här. Och då fick vi analysera. Vad har 
vi för miljö och samspel? Och då började vi plocka ner lite leksaker utifrån att få mindre 
och vi bytte platser och då såg vi att de satt ner med sakerna och samspelade. Det blev 
liksom tillfällen att samlas runt som har jättestor effekt. 
 

I andra utsagan ger pedagogen uttryck av att barn som inte leker med sina leksaker 
utan istället agerar destruktivt. Detta belyses med formuleringar som att barnen ”häller 
ut leksakerna” och sedan ”springer iväg”. Utsagan förmedlar ett intryck att det 
uppfattas som problematiskt genom uttalandet ”och då fick vi analysera”. Vidare 
förmedlar sekvensen att analysen pedagogerna gjorde togs på allvar då en förändring i 
miljön utfördes vilket ledde till att miljön blev mer lämplig för relationsskapande. I 
slutet av utsagan ges uppfattningen om att de miljöer som omstrukturerades blev 
väldigt lyckade, vilket bekräftas genom formuleringen “jättestor effekt”. Samtidigt 
förmedlas ett intryck av att miljön blivit mer relationsfrämjande än tidigare då barnen 
började samlas runt de nya anordningarna. 
 

Anna: /.../ det liksom inte att de satte sig ner och lekte utan de bar omkring på sakerna 
och hällde ut dem på andra ställen och sen gick de därifrån. Så vi gjorde om ååå vi gjorde 
olika, som ett byggrum och som ett sagorum och skapar... Så de fick ju in det materialet 
som tillhörde det rummet… Då blev det mycket lugnare. De sitter ner, de har möjlighet 
att bygga, de kan behålla saker, det har gjort väldigt mycket med att de då sitter ner några 
stycken och kan bygga ihop. På det sättet blir det både samspel och dialoger emellan, ett 
lärande. 
 

Resonemangen i utsagan byggs upp kring att barnen sägs bära om kring på sakerna, 
hälla ut dem och sedan gå därifrån. Samtidigt i denna utsaga framställs det som att 
barnens beteende bidrog till att pedagogerna att förändrade miljön, varefter barnens 
samspel och dialog också förändrades till det positiva. I både andra och tredje utsagan 
målas det upp en bild av okoncentrerade barn som genom att miljön förändras också 
förändrar sitt beteende och på grund av detta får möjlighet att utveckla relationer med 
varandra. Denna utsaga styrker den föregående utsagan ytterligare och ger ett intryck 
av att förändra miljön är ett vinnande koncept när det kommer till att skapa 
relationsfrämjande mötesplatser. 
 

Sanna: Det har jättestor betydelse! Det gäller ju hela tiden att vi är medvetna och 
omorganiserar och ser utifrån barnens behov. Det är ju trots allt deras arbetsmiljö också. 
De är ju här den största tiden på dygnet och det måste hända lite saker och åååöö. För att 
man ska kunna få samspel, så måste det vara aktiviteter som lockar till det också. 
 

Diskursen lyfter betydelsen av att pedagoger formar miljön efter barns behov. Genom 
formuleringarna ”jättestor betydelse”, ”hela tiden”, ”måste hända lite saker” och 
”största tiden på dygnet” höjes miljöns betydelse och samtidigt ger uttryck för att 
pedagogerna måste ta miljön på allvar. Resonemangen förmedlar även sympati för 
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barn som tillbringar mycket tid på förskolan. Detta förstärks genom argumenten kring 
att det är barns ”arbetsmiljö” och det måste då finnas miljöer som bjuder in till 
samspel. Samtidigt antyds en problematik kring att barn spenderar så pass mycket tid 
på förskolan att de måste hända saker och pedagogerna måste förändra miljön utefter 
barns intresse. Det framförs även att pedagoger hela tiden måste vara medvetna och 
omorganisera, vilket målar upp en bild av att pedagoger måste vara påpassliga hela 
tiden. Genom denna medvetenhet bygges det även upp en bild av miljön främjar 
relationsskapande och att de måste utgå från aktuella barngruppen. Detta styrks 
genom formuleringen ”För att man ska kunna få samspel, så måste det vara aktiviteter 
som lockar till det också.”. 
 
Diskursen beskriver miljön som anpassningsbar utifrån barns intressen och för att 
skapa sociala mötesplatser. Pedagogerna konstruerar sig som flexibla och med ett 
genuint intresse av att forma verksamhetens miljöer utifrån barnen. Retoriken kring 
miljön lyfter fram att den är ett hjälpmedel där sociala arenor kan väcka nyfikenhet 
hos barn. En konsekvens av att se miljön som föränderlig utifrån barns intresse kan 
skapa ett dominansförhållande till barns fördel. Barn kan få bilden av att pedagoger 
skall ändra miljön utifrån deras intresse. Dock lyfter både Tina och Anna upp positiva 
delar ur ett pedagogiskt perspektiv, Anna säger exempelvis “Då blev det mycket 
lugnare” och Tina berättar att “Då såg vi att de satt ner med sakerna och samspelade”. 
Ett gemensamt drag för de tre första utsagorna är att pedagogerna poängterar att 
miljön blivit mer tilltalande i relation till barns samspel efter ommöblering. Utifrån att 
dessa tre utsagor fått liknande resultat efter omorganisering kan det ses som att de 
styrker varandra och visar på att detta är ett vinnande koncept.  
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7 Diskussion 
Genom resultatet har två övergripande diskurser skapats. Den första är Pedagogen 
som en resurs, där det lyfts fram hur pedagogen känner av barns olika behov av 
stöttning i särskilda sociala situationer på förskolan och hur de agerar utifrån 
dessa. Den andra diskursen, Pedagogen som mångsidig med miljön i fokus, 
kännetecknas av hur pedagogen framhäver olika egenskaper hos pedagogen som 
möjliggör utvecklingen av barns sociala relationer med hjälp av miljön. 

7.1 Pedagogen som en resurs 
Denna diskurs byggs upp kring ett antal begrepp: lyhördhet, inkännande, 
medvetenhet, acceptans, resurs, strategier och förståelse. I resultatet har 
informanterna förmedlat sina värderingar kring barns olika sociala behov, och hur 
de utifrån detta säger sig agera för att barn ska få möjligheterna att utveckla sina 
sociala relationer. Resultatet belyser agerandet kring barns sociala sampel och ger 
ett intryck av att pedagoger blir en resurs som barn kan använda vid behov, då de 
inte kan klara av vissa situationer själva. Att konstruera sig själv som resurs kan 
ses som en strategi för att främja barns samspel med andra barn, exempelvis 
arrangera aktiviteter där barn kan få leka självständigt med andra barn 
(Hollingsworth & Buysse, 2009; Kontos et al., 2002). Buysse et al. (2003) menar 
även de att pedagoger bör vara aktiva i sin stöttning av barns samspel, även om 
deras resultat visar att pedagogerna var passiva i sitt arbete med barns samspel. 
Av den aktuella studiens resultat framgår det att olika strategier används av 
pedagoger för att skapa samspel mellan barn. De strategier som framkommit i 
resultatet kan appliceras av utomstående pedagoger som har liknande behov i den 
egna barngruppen, för att se om dessa strategier kan vara gynnsamma för dem 
också. Gemensamt för de strategier som nämns är att de är utformade efter barns 
behov. Utifrån detta uttrycker pedagogerna en medvetenhet och förståelse av att 
alla barn är olika och behöver olika stöd i sin utveckling. Detta kan ha betydelse 
för barns individuella utveckling och där igenom öka deras möjligheter att agera 
självständigt i leken. Resultatet kring att se till varje barns behov vid utveckling 
av sociala relationer har beröringspunkter med Choi och Kim (2003), Mendez, 
McDermott och Fantuzzo (2002) och McClelland och Morrison (2003) som 
menar på att detta är något man bör göra som pedagog. Choi och Kim (2003) och 
McClelland och Morrison (2003) menar exempelvis på att barns olikheter bör 
tillgodoses och utifrån detta bör den sociala träningen formas utifrån barns 
individuella behov. 
 
Vidare visar resultatet att det uppstår situationer på förskolan där barn inte förstår 
varandra och behöver hjälp av en pedagog. Det uttrycks även att pedagogerna kan 
användas som språkliga och stöttande resurser som underlättar för barn att 
samspela med andra. Johnson et al. (2000) menar då på att pedagoger bör arbeta 
mer intensivt med barns språkutveckling för att de skall kunna delta i förskolans 
olika kontexter. Samtidigt visar den aktuella studiens resultat vikten av att ge barn 
utrymme att öva på att klara sig själva. Kontos, Burchinal, Howes, Wisseh och 
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Galinsky (2002) hävdar att barn ska få leka själva för att fördjupa samspelet med 
varandra, då en pedagogs inverkan i leken kan hämma detta djupgående samspel. 
Diskursen förmedlar även att andra barn kan förstöra samspelet i leken. I samma 
diskussion uttrycks en förståelse för barns konstruktioner av lek, samt att vissa 
lekar är såpass “bra” att de behöver skyddas från utomstående barn. Resultatet 
visade att vissa barn stör andra barns lekar. I dessa situationer visar resultatet på 
att pedagoger bör känna av leksituationerna innan de agerar. Här visar 
pedagogerna på en inkännande roll då de läser av barns behov och vilja att leka 
ostört och att i sådana fall skydda leken mot andra barn. Hollingsworth och 
Buysses (2009) resultat visar liknande åsikter kring barns lekkonstellationer då 
exempelvis barn får välja att leka i fred, på så sätt skyddades deras lek med hjälp 
av pedagogerna från utomstående barn. Av den aktuella studiens resultat framgick 
ingen skillnad i hur pedagoger stöttar yngre och äldre barns samspel. Granbom 
(2011) hävdar att pedagogers uppmuntran till samspel mellan äldre barn oftare 
uteblir än uppmuntran till yngre barn. Här visar studiens resultat på motsatsen då 
pedagogerna säger sig stötta alla barn oavsett ålder i och med att de framför att de 
utgår från barns behov. 
 
Studiens resultat visar på att pedagogerna försöker känna av barns olika 
språknivåer för att kunna erbjuda dem den stöttning som behövs. Diskursen 
förmedlar en lyhördhet då de ser till barns behov av alternativ kommunikation i 
samspel med andra. Qi, Kaiser och Milan (2006) hävdar att barn med svagare 
språkutveckling löper större risk att få problem med sin sociala utveckling än de 
barn som behärskar språket och tar kontakt med andra barn. I resultatet 
framkommer även att flera strategier behövs för att alla barn ska få sin röst hörd. 
Det förmedlas även en acceptans för att alla barn inte har ett utvecklat verbalt 
språk. Ett verktyg som beskrivs i resultatet är att barn erbjuds olika alternativa sätt 
att kommunicera på, dock menar Kyratzis (2004) å ena sidan att det verbala 
språket är väsentligt för barns sociala utveckling. Å andra sidan framkommer det 
att informanterna ser det problematiska i att det är det verbala språket som får 
mest fokus i förskolan. Utifrån detta uttrycks en förståelse för att pedagoger vet 
med sig att i dagens samhälle är det nödvändigt att kunna erbjuda alternativa 
kommunikationssätt, då det poängteras i resultatet att det både förekommer barn 
med och utan svenska som modersmål. Henry och Rickman (2007) poängterar att 
barn behöver ingå i samspel för att kunna utveckla sina kommunikativa 
färdigheter och Lillvist et al., (2009) menar då att det både krävs verbalt och icke-
verbalt språk för att visa på en god kommunikation. Med tanke på detta kan en 
koppling göras till resultatet där informanterna säger sig erbjuda exempelvis 
tecken som stöd för barn att använda i sin kommunikation i samspel med andra 
barn. Utifrån detta kan utomstående pedagoger få en inblick i alternativ 
kommunikation och på så sätt kan de möjliggöra att allt fler barn i praktiken få 
möjlighet att kommunicera samtidigt som pedagogerna får utmana sig själva för 
att tillgodose barns olika språkliga behov. För att stötta barns kommunikativa 
samspel betonas vikten av att barn erbjuds en lugn miljön under matsituationen 
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där de får öva på olika sociala färdigheter. Williams och Williams (2001) stödjer 
att pedagogerna bör ta till vara på rutinmässiga situationer för att utveckla barns 
sociala relationer. Samtidigt poängterar Fredriksson Sjöberg (2014) att 
samtalssituationer bör uppmuntras för att barn ska lära sig att lyssna på andra.    
 
I resultatet förmedlas skilda intryck kring informanternas svar, vissa visar på en 
större självsäkerhet i det som sägs än andra. Detta kan bero på att informanterna 
har olika många års erfarenhet inom yrket eller att de aldrig funderat över det 
innan. Samtidigt kan det även bero på att vi som människor uttrycker oss på olika 
sätt. Skillnaderna i svaren kan även bero på retoriken hos den som talat.  

7.2 Pedagogen som mångsidig med miljön i fokus 
De begrepp som präglar denna diskurs är: verksam, flexibel, aktiv, kritisk, 
reflekterande, sympatisk, observerande och närvarande. Alla dessa olika begrepp 
ligger till grund hur pedagoger kan forma en gynnsam miljö för barn. Studiens 
resultat beskriver hur miljön tas an i förhållande till att skapa samspel mellan 
barn. Samtidigt framkommer det hur informanterna agerar aktivt i verksamheten 
kring barnen. Utifrån resultatet beskrivs förhållningssätt kring en flexibilitet både 
vad gäller omvandlingen av miljön och hur de går in i barns lek. Det framkommer 
att miljön bör ses som en tredje pedagog och att man som pedagoger bör ta vara 
på miljön till fullo. Ett gemensamt mål för informanterna är att miljön ska 
utvecklas på ett sådant sätt att den möjliggör både för samspel och variation för 
barn. Både Hestenes och Carroll (2000) och Terpstra och Tamura (2008) 
poängterar att så länge pedagogernas intuition är att främja samspel bör 
pedagogerna vara flexibla och utgå från barns behov. Utifrån detta resultat visar 
pedagogerna på hur stor betydelse miljön har för barns sociala relationer, vilket är 
något alla pedagoger inom yrket bör ha i åtanke för att kunna erbjuda barn en mer 
gynnsam miljö. En annan intressant tanke som framkom och som visar på ett 
kritiskt samt reflekterande förhållningssätt är att man som pedagog kan tillvarata 
hela förskolans avdelningar för att erbjuda barn fler mötesplatser med större 
variation. En tanke som uppstår kring denna aspekt är om pedagogerna utgår från 
barns bästa då det framkommer att hela förskolan kan fungera som en enda stor 
avdelning. Palla (2011) menar på att pedagoger bör utgå från barns olika behov 
för att kunna ge rätt stöttning och lösa eventuella problem. Utifrån det Palla 
(2011) anser kan det bli problematiskt för vissa barn att vistas i en allt för öppen 
miljö. Om vissa barn har svårt med de sociala samspelen kan den öppna miljön 
upplevas som svårhanterlig.  
 
Studiens resultat visar att informanterna konstruerar sig som mångsidiga i sin 
yrkesroll. De begrepp som nämns tidigare i denna diskurs beskriver olika sidorna 
som pedagogerna förmedlat. Samtidigt som pedagogerna kritiserar sina miljöer 
och gör en förändring görs, nämns inte processens gång detaljerat. Det 
framkommer heller inga “misslyckanden” som visar på att de fått ompröva sina 
idéer. Precis som Johnson et al., (2000) menar bör pedagoger avsätta tid till att 
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främja barns sociala utveckling, och genom resultatet förmedlas det en bild av att 
det läggs mycket tid på att omvandla miljön så att den inbjuder barn till samspel 
med andra barn. Henry och Rickman (2007) och Rubin, Coplan, Chen, Buskrik 
och Wojslawowicz (2005) hävdar att genom dessa samspel kan barns sociala 
utveckling gå ytterligare ett steg framåt, vilket endast är till barns fördel då de 
även kan bidra till en högre kompetensutveckling.  
 
Det som denna studie visar är att genom barns agerande gör pedagogerna 
medvetna kring att något bör förändras. Det lyfts även fram att det dock inte är 
förrän pedagogerna är verksamma och observerar deras verksamhet som de fått 
syn på brister i deras miljö. Utifrån detta kan observation ses som ett bra verktyg, 
även för utomstående pedagoger, att ta till för att finna utvecklingsområden inom 
verksamheten. Det framkommer även en sympati kring att pedagogerna vill 
erbjuda barn möjlighet till att ingå i samspel. Genom att vara närvarande och aktiv 
i sin stöttning av samspel kan pedagogen se vad barnet behöver för hjälp och 
utifrån denna reflektion skapa aktiviteter som barnet kan samspela igenom. Detta 
kan kopplas till Palla (2011) som återigen menar att genom att skaffa sig en 
uppfattning kring barn speciella behov kan pedagoger finna en passande lösning 
till hur svårigheten kan hanteras. Informanterna framför flera olika strategier som 
de utvecklat anpassat utifrån barns möjligheter till att samspela. Av resultatet 
framkommer det att pedagoger försöker begränsa sin egen inverkan i samspel för 
att lämna plats för barns självständighet. Detta synsätt stöttas av det som tidigare 
lyfts upp av Kontos et al. (2002) som menar att pedagogens inverkan i barns lek 
hämmar den djupgående interaktionen mellan barn. Resultatet i studien tar upp att 
pedagoger inverkar i leken för att stötta de barn som har svårighet i att samspela 
med andra barn. Här finns beröringspunkter med Vlachou et al. (2011) som 
hävdar att förskolan är en plats där barns svårigheter i att ingå i samspel med 
andra barn kan upptäckas och på så sätt bedömas av pedagoger, exempelvis barn 
som behöver trygghet av en vuxen för att kunna ingå i samspel med andra barn. 
Det tas upp i den aktuella studiens resultat att genom att pedagogerna är aktiva 
och närvarande kan samspel lättare uppstå mellan vissa barn. På så vis stöttar 
pedagogerna barns relationsskapande vilket enligt Ihrskog (2006) och Johnson et 
al., (2000) är viktigt och barn behöver den typ av uppmuntran för att skapa 
relationer med andra barn. 
 
Resultatet visar vilken stor effekt omvandlingen av miljön gjort på barnen medan 
andra inte benämner vad som skett efter deras omorganisering av miljön. 
Samtidigt som positiva effekter av arbetet lyfts fram poängteras inte om alla barn 
uppfattar den “nya” miljön lika positivt. Detta visar på att pedagogerna har varit 
närvarande och observerande då de upplevt skillnader. Något som väckte intresse 
var att det framkom att pedagogerna blev nöjda efter omorganiseringen av miljön 
då den blev lugnare. Samtidigt som informanterna förmedlar att miljön blev just 
lugnare poängterar de även att barn började samspela med varandra. Detta visar på 
att de skapat nya arenor med möjlighet för aktiviteter som inbjuder till samspel 



 31 

mellan barn (Kontos, Burchinal, Howes & Galinsky, 2002). Pedagogernas aktiva 
arbete kring att anpassa miljön varierar, detta kan bero på hur informanterna 
beskriver sitt arbete med miljön och vilken retorik som används. Utifrån resultatet 
visar pedagogerna på att en förändring av miljön är ett måste, då barn förhåller sig 
olika till den rådande miljön och inte alltid tillfredsställs av denna miljö. 

7.3 Sammanfattande diskussion samt didaktiska implikationer 
Pedagogen som resurs och Pedagogen som mångsidig med miljön i fokus är två 
diskurser som på några plan går in i varandra. För att en pedagog ska kunna ses 
som en resurs behöver hen vara mångsidig för att kunna se vilken resursform hen 
ska inta. Eftersom förskolan ska formas efter barnen kan det tolkas som att 
pedagoger automatiskt blir en resurs genom att utföra denna anpassning efter de 
barn som finns i barngruppen. Att vara mångsidig betyder i studiens resultat att 
pedagoger visar olika sidor av sig själva för att genomföra något. Det betyder 
dock inte att en pedagog behöver inta alla de sidor på en gång som nämns under 
7.2 Pedagogen som mångsidig med miljön i fokus för att visa på denna roll. I 
första diskursen diskuteras andra sidor hos pedagoger som visar på att de blir en 
resurs för barn. Dessa sidor visar även på en mångsidighet. Anledningen till att 
diskursen Pedagogen som resurs formades som egen är att denna mångsidighet 
tolkades som ett tydligt hjälpmedel för barn. Å ena sidan berättar pedagogerna om 
hur de blir språkliga verktyg åt barn. Samtidigt visar de å andra sidan på en 
mångsidighet då de är flexibla i hur de ska agera. Detta har de då kommit fram till 
genom att de har observerat och reflekterat över barns situation och utifrån de 
format sig själva till en resurs som kan ta till olika strategier. På ett eller annat sätt 
går de olika tolkningsrepertoarerna i resultatet och diskurserna diskussionen ihop 
men kan ända med små olikheter forma olika teman. 
 
I diskursen 7.2 Pedagogen som mångsidig med miljön i fokus visar resultatet en 
positiv bild av att vara mångsidig. Detta kan medföra att pedagoger kan uppleva 
det som en svårighet att vara mångsidig. När flera olika egenskaper räknas upp 
kan man som pedagog uppleva en press av att besitta alla dessa egenskaper för att 
kunna ge barn den stöttning som behövs. Samtidigt som pedagoger i ett arbetslag 
kan dra nytta av att de har olika egenskaper och att dessa kan komplettera 
varandra för att gynna barngruppen.  
 
Miljön framstår som något enkelt att förändra utifrån barns behov men det kan 
även framstå som bekymmersamt, då vissa förskolor kanske inte har 
förutsättningar för att förändra miljön. Ytterligare en svårighet med miljön är 
vilka barns behov som ska tas till vara på, gruppen eller enskilda individer? 
 
Studiens resultat kan även bidra med lärdomar för nyutbildade förskollärare som 
inte har lika mycket erfarenhet, då det lyfts upp flera olika strategier och 
förhållningssätt som visat sig fördelaktiga för barn. Detta då de strategier som 
framförs visar sig lätta att applicera i verksamheten. Utifrån studiens resultat kan 
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utomstående som läser detta känna en viss press då pedagogerna i studien endast 
lyfter upp positiva saker. Det som utomstående bör ha i åtanke är att 
informanterna själva väljer vad de vill berätta och på vilket sätt. I resultatet lyfts 
fler olika tips på hur man som pedagog kan förhålla sig kring vissa svårigheter i 
en barngrupp. Eftersom alla förskolor och barngrupper ser olika ut får man som 
utomstående pedagog pröva sig fram för att se vad som passar just deras 
barngrupp. 
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8 Slutsats 
Informanterna ger en positiv bild av sitt arbete med barn sociala relationer och 
samspel. Det framgår inte vilka delar de behöver arbeta mer med eller fundera 
vidare på och utveckla. Detta kan ses som att de fyra förskolorna är medvetna i 
sitt arbete inom området, men det kan också ses som att de inte reflekterat över 
vilken betydelse sociala relationer har för barns framtid. Som det nämns tidigare i 
bakgrunden kan barn som inte har sociala färdigheter bli utstötta vilket kan leda 
till mobbning. Funderingar väcks kring om detta är något som pedagoger har i 
åtanke i sitt arbete eller om det bara följer läroplanen. Samtidigt visar 
pedagogerna på en medvetenhet om att alla barn inte är lika attraktiva när det 
kommer till samspel och utifrån detta märks ett tydligt arbete för att se till att inga 
barn står ensamma. Studien inleds med en fråga kring om alla barn verkligen får 
vara med i praktiken och genom resultatet framkommer det att det beror helt på 
situationen. Pedagogernas mål är att alla barn ska kunna ingå i sociala samspel 
men att de inte alltid behöver vara med i varje specifik lek.  
 
Det som fick en oväntad roll i resultatet är miljöns betydelse för barn sociala 
relationer. Vi hade inte räknat med att pedagoger såg miljön såpass viktig för 
barns skapande av samspel utan ett antagande var att miljön endast ska tilltala 
barn att göra någonting. Detta har gett en insikt i att barn behöver något att 
samspela kring. Utifrån den tidigare forskning som studien bygger på lyfts inte 
miljöns betydelse för barns sociala relationer upp lika frekvent. Detta medför att 
vi finner denna resultatdel extra intressant då vi inte har kommit till insikt med 
miljöns betydelse innan forskningsprocessen startade. 
 
Något som genomsyrar alla intervjuer som genomförts är att endast de positiva 
delarna kring barns utveckling av sociala relationer lyfts. Det hade varit av 
intresse att få ta del av motgångar och svårigheter inom området samt hur dessa 
hanteras. Efter genomförd studie har det väckts ett intresse av att komplettera de 
resultat som kommit fram genom att även ta till observation. Genom att tillämpa 
observation innan intervjuerna genomförs hade pedagogernas agerande i praktiken 
kunnat synliggöras och även styrka de svar som framkommer i intervjuerna. Detta 
för att bekräfta att det som pedagogerna uttrycker sig göra är så de verkligen 
agerar. För framtida studier hade det därför varit av intresse att verifiera de 
diskurser pedagogerna ger uttryck för med hjälp av observationer. 
 
Eftersom det är diskursanalys som präglar studien kan det innebära att de 
tolkningar som gjorts egentligen har en annan mening då det som sägs ger olika 
effekt på olika människor. Detta betyder även att resultatet kan tolkas på olika sätt 
beroende på vem som läser det och den sanningen är lika sann som vår. Utifrån 
detta kan de resultat som framkommit överföras till liknande kontexter. 
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Sammanfattningsvis är svaret på forskningsfrågan ett flertal diskurser som 
pedagogerna gett uttryck för. De diskurser som framkommit är: Den verksamma 
pedagogen, Den inkännande pedagogen, De pedagogiska strategierna kring 
språkliga samspel och Miljön som relationsfrämjande. Dessa diskurser har i sin 
tur format två sammanfattande diskurser i diskussionen, Pedagogen som resurs 
och Pedagogen som mångsidig. För vidare studier hade det varit av intresse att 
göra en större studie där olika förskolors arbetssätt kring utveckling av barns 
sociala relationer jämförs för att se om förhållningssätten varierar eller om 
pedagoger har ett gemensamt tänk kring ämnesområdet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Nr. Fråga Syfte Referens 

1. Kan ni berätta lite om er 
själva i förhållandet till ert 
arbete? (Arbetsbefattning? 
Antal års erfarenhet? Vilken 
ålder arbetar ni med?) 

Presentation, som kan 
påverka svar. 

Uppvärmningsfråga 

2. Hur arbetar ni med socialt 
samspel tillsammans med 
barn? 

Undersöka vilka arenor 
pedagoger möjliggör för 
barns sociala interaktioner. 

Kontos, Burchinal, 
Howes, Wisseh och 
Galinsky (2002) 

3. Hur tycker ni att ett socialt 
barn samspelar med andra 
barn? 

Undersöka om pedagoger 
reflekterar över barns olika 
sociala färdigheter. 

Lillvist, Sandberg, 
Björck-Åkesson & 
Granlund (2009) 

4. Hur arbetar ni med ett barn 
som är blygt eller har svårt 
att samspela? 

Undersöka om pedagoger 
arbetar med de färdigheter 
de uppfattar. 

Följdfråga till fråga 
3. 

5. Hur ser ni på relationen miljö 
och socialt samspel? 

Undersöka hur pedagoger 
använder miljöerna för att 
uppmuntra barns sociala 
interaktioner. 

Hestenes & Carroll 
(2000) 

6. Hur kan man arbeta med ett 
barns språk utveckling i 
relation till samspel? 

Undersöka hur pedagoger 
arbetar med språket hos 
barn för att öka deras 
förståelse för varandra. 

Kyratziz, 2004; 
McCabe & Meller, 
2004; Mendez, 
McDermott & 
Fantuzzo (2002). 

7. Hur kan man utifrån barns 
olika förutsättningar stötta 
deras samspel? 

Undersöka hur pedagoger 
tar sig an barns bakgrund 
och förutsättningar. 

Palla (2011). 

8. Hur låter ni barn samspela? 
Är ni alltid med? Låter ni de 
leka själva? 

Undersöka vilka roller 
pedagoger intar i 
verksamheten med barn. 

Kontos, Burchinal, 
Howes, Wisseh och 
Galinsky (2002) 

9. Vilka faktorer påverkar barns 
trivsel på förskolan? 

Undersöka pedagogernas 
vetskap om vad som får 
barn att trivas. 

 

10. Vill ni återkomma till något 
eller kanske ta upp något vi 
inte har pratat om? 

 Tilläggsfråga 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 
1. Kan ni berätta lite om er själva i förhållandet till ert arbete? Arbetsbefattning? 

Antal års erfarenhet? Vilka åldrar arbetar ni med? 
 

2. Hur arbetar ni med socialt samspel tillsammans med barn? 
 

3. Hur tycker ni att ett socialt barn samspelar med andra barn? 
 

4. Hur arbetar ni med ett barn som är blygt eller har svårt att samspela? 
 

5. Hur ser ni på relationen miljö och socialt samspel? 
 

6. Hur kan man arbeta med ett barns språkutveckling i relation till samspel? 
 

7. Hur kan man utifrån barns olika förutsättningar stötta deras samspel? 
 

8. Hur låter ni barn samspela? Är ni alltid med? Låter ni de leka själva? 
 

9. Vilka faktorer påverkar trivseln på förskolan? 
 

10. Vill ni återkomma till något eller kanske ta upp något vi inte har pratat om? 
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