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Abstract 

Syftet med vår studie är att synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger analyserar 

barns relationer i leken genom stimulated recall. Avsikten med stimulated recall är att närma oss 

hur pedagoger i förskolans verksamhet pratar om barns relationer. Detta är relevant då vi avser 

att öppna upp för det förgivettagna om barns relationer, samt beskriva förskolan som samhällelig 

institution och huruvida det kan vara en bidragande orsak till hur pedagoger konstruerar 

”barn”.   

   

Forskningsfrågorna vi utgår ifrån: 

Vad beskriver pedagogerna i leksituationen som utspelas? 

Vilka normer framträder om barns relationer i pedagogernas samtal?  

 

Studiens utgångspunkt är socialkonstuktionistiskt perspektiv med diskursanalys som 

analysverktyg från Foucaults beskrivning kring hur människan konstruerar makt och språkliga 

praktiker. Vi använde oss av fokusgruppsintervju i kombination med metoden stimulated recall 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Studien genomfördes på en förskola i Sverige under ett 

tillfälle med fem pedagoger. Resultatet av vår studie är att pedagogernas tal präglas förskolan 

som institution, läroplanen för förskolan 1998, rev. 10 och av ett sociokulturellt perspektiv. 

Detta syntes när pedagogerna konstruerade ”barnen” som samspelande, kommunicerande, 

hänsynstagande och ledande. Vår slutsats är att förskolan, med utgångspunkt i läroplanen för 

förskolan 1998, rev. 10, kan ses som en samhällelig institution där pedagogerna ska bidra till att 

barnen utvecklas till ansvarstagande medborgare i samhället 

 

Nyckelord; socialkonstruktionism, diskursanalys, stimulated recall, konstruktioner av ”barn”, 

pedagogers förhållningsätt.  

 

 

 

 

 

  



Förord 

Detta har varit en omtumlande, men ack så lärorik, process att skriva c-uppsats. Vi vill börja 

med att rikta ett stort tack till de pedagoger och den barngruppen som möjliggjorde att vi 

kunde genomföra vår studie. Vi vill också tacka våra handledare Jonnie Eriksson och Liselott 

Fritzdorf för den konstruktiva kritik och vägledning genom vårt arbete. Vår fantastiska klass 

har bidragit med mycket skratt, goda tips och positiv kritik som behövs under de 3,5 åren av 

vår utbildningstid, tack! Våra familjer och vänner har spelat en stor roll i denna process med 

uppmuntran och uppassning, samt visat förståelse för vårt behov av att ägna c-uppsatsen 

mycket tid. Ansvaret för denna uppsats har varit gemensamt och vi har tillsammans 

producerat vår text och empiri, samt tagit gemensamma beslut rörande texten. Vi tackar 

varandra för ett gott samarbete och att vi kompletterar varandra så bra. 

     Avslutningsvis vill vi knyta ihop säcken med att citera Sokrates ”Ju mer vi vet desto mer 

förstår vi att vi inte vet”. Denna produkt knyter samman lärorika år på lärarutbildningen men 

öppnar också upp för nya utmaningar i livet. Dessa 3,5 år är bara en början på vår resa som 

förskollärare, där vi hoppas kunna bidra och inspirera till en verksamhet där alla känner sig 

betydelsefulla. 
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1. Inledning 

Förskolan är en verksamhet där läroplanen förväntas användas som ett verktyg för att bedriva 

en utvecklande och stimulerande miljö för alla barn. Verksamheten ska grundas i 

vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Att vidare benämna förskolan som institution ser vi 

som högst relevant, då Foucault (2003) beskriver institutioner som en verksamhet där det 

finns redskap för att forma individer efter samhälleliga ändamål. Utifrån Foucaults 

beskrivning tolkar vi det att förskolan och dess pedagoger svarar till Läroplanen för förskolan 

1998, reviderad 2010 (Lpfö 98 rev, 10), då förskolan ska bidra till barnens utveckling till 

ansvarstagande samhällsmedborgare (Skolverket, 2010). Konsekvensen blir att det skapas 

vissa normer om hur barn bör vara, då förskolan ska sträva efter att varje barn ges möjlighet 

till utveckling där omsorg, fostran och lärande går hand i hand (ibid.). Utifrån ovanstående 

resonemang kring förskolan och normer om barn, vill vi undersöka hur pedagogerna 

”konstruerar barn” från en videoobservation ur deras egen verksamhet. Med begreppet 

konstruerar menar vi hur pedagogerna talar om barnen. Detta är viktigt att undersöka då vi bör 

kritiskt granska oss själva och vår verksamhet för att förhålla oss objektiva till de barn vi 

möter. Även reflektera kring hur vi kan bidra till en god självkänsla hos barnen som de senare 

bär med sig från tiden i förskolan. 

     Det svenska samhället har dessutom åtagit sig barnkonventionens riktlinjer för barns 

välmående, vilket också får en konsekvens beroende på hur pedagoger tolkar barns 

välmående. Varje barn har enligt Unicef (2009) och Skolverket (2010) en rättighet att få sina 

behov tillgodosedda, bli respekterade och känna sig värdefulla. Barnkonventionens artikel 13 

belyser att varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, samt 

i artikel 3.2. står det att konventionsstaterna ska skydda och ge omvårdnad som bidrar till 

barns välmående (Unicef, 2009).  

 

1.1. Problemområde      

Vi ser att det lagts ett fokus kring att observera barnens upprätthållande och skapande av 

kamratrelationer; den forskning vi har del av gällande observationer på barn lutar sig mot det 

sociokulturella perspektivet och Corsaros teorier inom kamratkultur. Då barn försöker 

upprätthålla sina pågående kamratrelationer kan uteslutningar förkomma mot andra barn, 
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vilka färdigheter som krävs av individen för att få tillträde till en lek visar sig vara olika i 

form av ålder och sociala färdigheter (Tellgren, 2004 & Skånfors, 2013). I Tellgrens (2004) 

studie använde barnen ofta de vuxnas tal vilket de gjort om till sitt eget, ett exempel på en 

sådan regel var att ”alla får vara med och leka”. Vid ett tillfälle när detta argument användes 

av ett barn, fick barnet ifråga en roll som katt. De övriga barnen i leken bestämde i sin tur att 

de skulle resa iväg och katten fick vara kvar ”hemma” (ibid.). Detta kan tolkas som att 

normen i barngruppen är att ”alla får vara med och leka”, en regel pedagogerna konstruerat 

och som förts vidare till barnen. Även om barnen i gruppen formats av regeln och tilldelar en 

roll i leken, finner barnen nya vägar att utesluta kompisen för att upprätthålla leken så som 

den var från början. Å ena sidan kan detta tolkas som att pedagogerna vill skapa en 

inkluderande miljö där alla får vara delaktiga, å andra sidan skapar denna norm en form av 

maktkamp i barngruppen och dolda uteslutningar kan förekomma så som Tellgren (2004) 

beskriver. 

     Teorier om barns utveckling har en tendens att börja fungera som om de vore sanna och 

rätta modeller av verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). Konsekvensen av detta är att 

barnet i sig går förlorat när vi förlitar oss på konkreta modeller av barns utveckling (ibid.). De 

barn som pedagogerna ansågs avvika från normen i barngruppen, med utmanande beteende, 

observerades inför handledningssamtal med en specialpedagog, skriver Palla (2011). Genom 

att skapa och följa normer av hur barnen ”ska vara” resulterar detta i klassifikationer av 

barnen skriver Dahlberg, Moss och Pence, (2009). Författarna menar att vi istället ska se till 

barns egna handlande och tänkande kring barnens egna hypoteser (ibid). Däremot avser vi 

inte att peka ut enskilda barn i förskolan, då alla är en del i att goda relationer ska skapas och 

upprätthålls. Även de barn som tillsynes inte har ett sådant utmanande beteende, som Palla 

(2011) skriver om, kan vara en del i ett annat barns utåtagerande. Vi menar såsom Tellgren 

(2004) observerade att dolda uteslutningar kan vara ett resultat av pedagogernas regler, detta 

också kan vara en bidragande orsak till ett utåtagerande. I och med att människor konstruerar 

dagliga interaktioner mellan varandra skapas ”en sanning” och olika maktpositioner kommer 

till uttryck (Burr, 2003). Resultatet av detta är att när pedagoger konstruerar normer i 

barngruppen kommer sanningen att variera beroende på vem som ska följa den. 

Konsekvensen av detta blir att pedagogerna skapar en bild av hur barnen i gruppen är och för 

barnen kan det skapas beteenden för att leva upp till de normerna, exempelvis att vara stökig, 

dominant eller snäll. Det är därför av intresse för oss att studera närmare hur pedagoger inom 

förskolan pratar om barn i en leksituation. Genom vår studie kan vi få en uppfattning i hur 
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pedagoger ”konstruerar” barn i sin verksamhet och bidra med att öppna upp för diskussion om 

normer kring barns relationer. 

     Vi avser att göra en diskursanalytisk ansats i vår analys av empiri (Forkby, 2007). Detta 

öppnar upp möjligheter att synliggöra det förgivettagna, alltså normer om barn. Med normer 

om barn menar vi hur pedagogerna, med hjälp av sitt tal, ”konstruerar” barnen i för dem en 

sanning. Vi avser inte få fram en bättre sanning utan ett alternativt sätt att beskriva och förstå 

pedagogers ”konstruktioner” om barns relationer.  

  

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger analyserar barns 

relationer i leken genom en videoobservation av deras egen verksamhet. 

 

1.2.1. Forskningsfrågor 

 Vad beskriver pedagogerna i leksituationen som utspelas? 

 Vilka normer framträder om barns relationer i pedagogernas samtal?  

 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfter vi fram tidigare forskning som belyser barns relationer och pedagogers 

förhållningssätt. Den forskning vi tagit del av där pedagogerna stått i fokus har bland annat 

djupintervjuer, studiecirklar och handledning med ljudupptagning använts som metoder. 

Teoretiska perspektiv som feministisk vetenskapsteori och poststrukturalism har bland annat 

utgjort grunden för forskningen, men även Foucaults maktteori. I vår studie har vi däremot 

använt oss av stimulated recall under en fokusgruppsintervju; då vår studie syftar till att 

synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger analyserar barns relationer i leken. 

Emellertid utgår vi från socialkostruktionismen vilket gör vårt område relevant att studera 

dock använder vi oss också av Foucault. Den forskning som berör barns relationer präglas av 

ett sociokulturellt förhållningssätt där Corsaros lekteorier är dominanta, metoder som 

observationer och fältanteckningar har använts av forskarna. Förskolan vilar på vetenskap och 

beprövad erfarenhet, därför är det relevant att synliggöra forskning om barns relationer då 

detta kan prägla pedagogernas samtal. 
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2.1. Pedagogers förhållningssätt 

Marianne Enö (2005) har använt sig av strukturerade djupintervjuer, dialogkonferenser och 

forskarcirkel med 11 pedagoger under en treårsperiod. Hennes syfte med studien var att skapa 

mötesplatser för reflektioner och att få en inblick i hur pedagoger talar om sin 

yrkesskicklighet i relation till förskolan. Resultaten visade att de erfarenheter pedagogerna har 

med sig är historiskt bundna till de kontexter de befunnit sig i, även hur de upplever att yrket 

betraktas av allmänheten som bara barnpassning trots högskoleutbildning. Författaren 

förklarar därmed att pedagogers förhållningssätt ligger djupt rotade i dem. Deltagarna i 

studien nämner i en sista reflektion kring sitt deltagande att det har varit värdefullt för dem att 

bli lyssnade på och sedda, samt att de varit tvungna att sätta ord på sina kunskaper. I ett led 

har de fått en ny syn på sig själva och sitt uppdrag inom förskolan vilket gjorde att de började 

strukturera om i barngrupperna och att de sedan startade en egen studiecirkel (ibid.).   

     Genom observationer kring barns oroande beteende skapas ett underlag för handledning 

med specialpedagog skriver Palla (2011) i sin kvalitativa avhandling. När pedagoger pratar 

om ett barn som har annorlunda beteende, som de anser är svårt att förklara, skapas en bild av 

barnet som asocialt i förhållande till normen i deras barngrupp. Bilden av barnet ställer 

pedagogerna till sina skyldigheter inom yrket och förskolans uppdrag. Pedagogerna i studien 

uttryckte även en oro om barnens sociala utveckling, de synliggör att krävande barn behöver 

extra stöd av en närvarande vuxen och hjälp att få kontakt med kompisar (ibid.).  

     I likhet med Palla (2011) menar Gülay och Önder (2013) i deras studie, som också bestod 

av barnobservationer, ett sätt att synliggöra prosociala processer, alltså barnens förmåga att 

kunna se till andras behov. Pedagogerna använde sig även av utvärderingar om barns 

socioemotionella färdigheter som fylldes i, i färdiga formulär. Denna kvantitativa 

undersökning visar att pedagogerna kontinuerligt behöver håller sig ajour om barnens 

utveckling i de socioemotionella färdigheterna, då kan pedagogerna fokusera på att stärka 

barns porsociala beteenden.  

     Den studie vi tagit del av som direkt använder Foucaults teori om makt och styrning är 

Tullgren (2004). Hon gjorde en observationsstudie där pedagogerna oftast var närvarande i 

barnens lek. Både pedagoger och barn blev intervjuade, samt att Tullgren (2004) analyserade 

både observationerna och intervjuerna. Hon kom fram till att de deltagande pedagogerna 

stöttade och uppmuntrade barnens lek, dock genom en styrning från det oönskade innehållet 

såsom fridstörande lekar, springa inomhus och skjuta-lekar. Leken som uppmuntrades var i 

likhet mot en mer samhällelig norm med ett lärande innehåll, såsom familjelekar (ibid.).  
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2.2. Relationer mellan barn 

Genom en etnografisk ansats fann Tellgren (2004) i sin studie att en del barn i små grupper 

startade sin interaktion på olika platser i rummen. Exempel på dessa platser var: vid en spegel, 

där färgkritor för ansiktsmålning fanns tillgängliga och vid ett annat bord där det fanns lätt 

tillgängligt material, exempelvis: papper, pennor och puzzel. Hon påpekar att det förekom 

deltagarförhandlingar mellan barnen. I deltagarförhandlingen diskuterade barnen bland annat 

om vem som skulle få vara med och leka. Barnen använde ofta de vuxnas tal vilket de gjort 

om till sitt eget, ett exempel på en sådan regel var att; alla får vara med och leka. Vid en 

situation när ett barn använde sig av detta argument, fick barnet rollen som katt och de andra 

reste iväg i leken från katten. Barnens interaktion följer här olika mönster och är kontextuellt 

orienterat. Detta förstärker forskaren när hon beskriver en händelse av tre barn som 

”svängande med varsitt halsband”. Vid en första anblick sågs lekobservationen som 

okoncentrerad och kaotisk, men var starten på en interaktion som i sin tur ledde till ett 

lektema (ibid). 

     Skånfors (2013) skriver att barn skapar och upprätthåller relationer med hjälp av både 

samtal och fysiska handlingar, vad som kan benämnas som sociala resurser. Den sociala 

resursen ses som ett redskap som barnen kan använda sig av för att förstå och hantera den 

sociala tillvaron de vistas i. Studien visade att de sociala resurserna innefattade specifika 

kompetenser inom ett område, så som rätt ålder och etablerade kamratrelationer. Detta gav 

barnen större möjlighet att få status och en maktposition i barngruppen. Att sakna dessa 

resurser i sin tur ökade riskerna för en lägre status och maktposition samt exkludering i 

barngruppen (ibid.). Redan upprättande kamratrelationer hjälpte barnen att accepteras i olika 

former av social samvaro, vilket också kan kopplas till Tellgrens (2004) studier. Även Gülay 

och Önder, (2013) skriver att barns sociala och emotionella färdigheter har betydelse när barn 

skapar kamratrelationer med varandra. Barn uppmuntras till att visa sina emotionella 

färdigheter mot varandra och att ta varandras perspektiv, skriver Tullgren (2004), då leken är 

ett medel för barnen att lära sig samhälleliga normer.  

 

3. Vetenskaplig utgångspunkt  

Studiens vetenskapliga utgångspunkt är socialkonstruktionismen, utifrån Vivien Burrs (2003) 

redogörelse för perspektivet. Burr (2003) beskriver socialkonstruktionismen som en teori där 

kunskap konstrueras mellan människor genom dagliga interaktioner i sociala sammanhang. 

Alla typer av sociala interaktioner, främst de språkliga, är intressanta för perspektivet. Därför 
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är detta perspektiv förenligt med vår studie då vi avser att studera en språklig praktik. Vad 

som händer mellan människor i den dagliga interaktionen är ett resultat av att delad kunskap 

konstrueras, de börjar tänka och tala om världen och egna versioner av verkligheten skapas. 

Det går alltså inte att identifiera sanningen om världen (Burr. 2003). Därför är detta 

perspektiv intressant för vårt problemområde i studien eftersom forskning vi tagit del av 

rörande barns relationer tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt 

Corsaros lekteorier. Socialkonstruktionistiskt perspektiv tillåter att vi som forskare att anta ett 

kritiskt förhållningssätt till det som tas förgivet, i förståelsen av den värld vi befinner oss i och 

även till oss själva (Burr, 2003). Med det menar vi att barns metoder att upprätthålla relationer 

kan ifrågasättas då vi som forskare inte med säkerhet kan fastslå att Corsaros lekteorier kan ge 

en sann bild av verkligheten då verkligheten enligt socialkonstruktionismen är individuell och 

ständigt är föränderlig. All kunskap som konstrueras ses endast som preliminär eftersom att 

den är historisk bunden till den kontexten och ses alltid ur olika perspektiv (Burr, 2003). För 

våra fokusgruppsintervjuer kommer konsekvensen av detta vara att resultatet av analysen är 

specifik för den kontext vi iscensatt för pedagogerna och de diskurser vi ser uppstå under 

samtalet kring filmen. De diskurser vi kommer att få syn på formas kring Michel Foucaults 

(2011; 2008; 2003) redogörelse för diskursanalys.  

      De författare som verkar inom detta vetenskapliga perspektiv har inte något gemensamt, 

förutom att de delar begreppet socialkonstruktionism (Burr, 2003). För att begränsa vår studie 

har vi valt, som tidigare nämnts, att gå vidare med Michel Foucaults (2011; 2008; 2003) syn 

på hur människan konstruerar makt och språkliga praktiker. Detta är ett relevant val då 

Foucault (2003) vidare beskriver institutioner som en kontext där verktyg finns för att forma 

individer. Inom socialkonstruktionismens makrobegrepp, influerad av Foucault, omfattas den 

konstruerade makten av språket i förhållande till material, sociala mönster, sociala relationer 

och institutionaliserade praktiker (Burr, 2003). Genom att se förskolan som en institution där 

läroplanen, som tidigare nämnts, är ett styrande dokument för pedagogerna att förhålla sig till, 

kan detta vara en bidragande orsak till hur pedagogerna ”konstruerar” barn och hur barnen 

skapar sina relationer i verksamheten. Foucault menade att hur vi pratar och tänker om ett 

visst ämne är präglas av samhället, konsekvensen av detta blir att vi behandlar varandra så 

som samhällsnormen säger (Burr, 2003). 

 

3.1. Diskursanalys 

Man söker inte under det manifesta yttrandet efter det halvt ohörbara pratet i en annan diskurs; man måste 

visa varför utsagan inte kunde vara annorlunda än den är, på vad sätt den utesluter alla andra, hur den bland 
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de andra och i förhållande till dem intar en plats som ingen annan kunde inta. Den fråga en dylik analys 

ställer, skulle formuleras på följande sätt: Vad är det för särskild existens som ger sig tillkänna i det som 

sägs - och ingen annanstans? (Foucault, 2011, s. 45). 

Detta citat från Foucault (2011) tolkar vi som att det som observeras är det som kan 

analyseras och är bundet till den diskurs som skapas. Därmed är det omöjligt att se bakom 

människors handlande och språkliga uttryckl. Precis som Burr (2003) hävdar Mills (1997, 

refererad i Winther Jörgernsen & Phillips, 2000) att det är omöjligt att komma fram till en 

sanning inom ett specifikt område då sanning är något som skapas i diskursen och endast 

erfarenheten ifrån den kan tas med. Utifrån vårt syfte och frågeställningar vill vi synliggöra 

det förgivettagna om barn, samt att se hur pedagogerna konstruerar barnen genom diskurser. 

Konsekvensen detta får för vår studie är att vi endast kan tolka samtalet som pedagogerna 

gemensamt konstruerar och inte resonera kring den bakomliggande intentionen med ett visst 

uttalande. Diskurserna vi ser uppstå i samband med fokusgruppsintervjun är endast sanna i det 

aktuella sammanhang och kan komma att förändras i takt med samtalet gång.  

     Det Foucault (2008) benämner som diskurserna kamp innebär att när människor möts i en 

ny kontext, bär de med sig egna erfarenheter och i takt med hur samtalet utvecklas skapas en 

ny diskurs. Diskursen utgör hur de talar och uttrycker sig gentemot varandra, men även 

mellan det som inte uttrycks med ord, alltså attityder och rumsliga dispositioner. Genom 

diskurser kan maktförhållanden uppstå när människor med olika erfarenheter möts. I första 

hand är det inte individernas olikheter som får diskurserna att ställas mot varandra, utan det 

beror på att diskurserna utgör olika klassificeringar såsom makt och kontroll (ibid.). Dock för 

vår studie innebär detta att pedagogerna kan komma att ge uttryck för olika åsikter om 

filmsekvensen då de har med sig egna diskurser in i kontexten. Vems diskurs som kan komma 

att accepteras i sammanhanget är irrelevant, då vi är intresserade av vilka kollektiva diskurser 

som uppstår ur samtalet. Makt är något som formar människor, vi både styr och blir styrda 

oavsett om vi är medvetna om maktpositioner eller inte (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). 

Foucault uppfattar sanning och kunskap som något som behandlas i den kontext där det 

skapas och det är oväsentligt att tala om vad som är inneboende om det ändå inte framförs 

(ibid.). 

     Institutioner beskrivs som ett ställe där det finns redskap för att utveckla individer efter 

institutionens syfte (Foucault, 2003). Att benämna förskolan som institution ser vi som 

förenligt med perspektivet då förskolan och dess pedagoger svarar till Lpfö 98 rev, 10, likaså 

de riktlinjer som barnkonventionen står för (Skolverket 2010; Unicef, 2009).     
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     Kroppen ses som en foglig del som kan underkuvas med disciplinära metoder. Med det 

menade Foucault (2003) att genom disciplin kan den enskilda individens kunskap utvecklas 

inom det område institutionen önskar, detta sker genom makt, både makt från överordnade 

men också makten över sig själv. Betydelsen detta får i vår studie är att pedagogerna ger oss 

tillträde till barngruppen och att de tar sig tid att delta i fokusgruppssamtalen.  

     Sammanfattningsvis kommer diskursanalysen hjälpa oss att synliggöra vad pedagogerna 

talar om i en leksituation och vilka framträdande normer om barns relationer som uppkommer 

i pedagogernas samtal.  

 

4. Metod  

I detta avsnitt beskriver vi Motiv för val av metod där vi redogör för videoobservation i 

barngrupp, fokusgruppsintervju, samt de urval vi gjort för vår studie med anknytning till vårt 

teoretiska perspektiv. Design av studie där ett beskrivande av stimulated recalls, observation i 

barngrupp och fokusgruppsintervju tydliggörs. Etiska ställningstagande, de etiska aspekterna 

vi tagit hänsyn till. Genomförande av hur studien kom att bli, Bearbetning av material där vi 

redogör för analysverktyg, transkribering och analysprocess, samt Studiens pålitlighet. 

Respondenterna i studien kommer att benämnas som pedagoger oavsett yrkesutbildning.  

 

4.1. Motiv för val av metod 

Utifrån vårt teoretiska perspektiv använder vi oss av en kvalitativ ansats för synliggöra vilka 

diskurser som skapas när pedagoger analyserar barns relationer i leken genom en 

videoobservation ur deras egen verksamhet.  

     För att genomföra fokusgruppsintervjun har vi som forskare valt producera ett material för 

pedagogerna att resonera kring. Det kallas med andra ord för stimulated recall (Haglund, 

2003), vilket även förklaras längre ner under rubriken 4.2.1. Design av studie. 

Utgångspunkten är videoobservation som vi genom samtyckesblanketter har fått tillåtelse att 

genomföra i en barngrupp från förskolans verksamhet. Pedagogerna fick tillsammans 

diskutera utifrån frågorna: Vad händer i observationen? Vilka pågående relationer har 

barnen? Frågorna var till hjälp under fokusgruppsintervjun och därmed kunde vi utläsa 

diskurserna som uppstod i resultatet för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Fråga ett var 

formulerad så att de endast kunde tala om vad som pågick i filmen. Andra frågan var 

formulerad så att pedagogerna endast kunde diskutera relationerna i filmsekvensen, då vi 

avsåg att synliggöra diskurserna i fokusgruppsintervjun. Fokusgruppsintervjuer tillåter att 
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specifika frågeställningar ges till respondenterna (Bryman, 2011). Dock förutsätter det att 

filmen och frågeställningarna som vi presenterar är relevant för respondentgruppen som deltar 

(Barbour 2007, refererad i Dahlin-Ivanoff, 2011). Vilket ses förenligt med vårt syfte och valet 

av stimulated recall, samt att två av pedagogerna arbetar med barngruppen och de andra tre 

arbetar på samma förskola.  

     Börjesson och Palmblad (2007) skriver att forskaren är medskapare av diskurser, därav var 

frågeställningarna öppna för tolkning av pedagogerna. Filmen gav pedagogerna en ingång till 

samtalet kring barns relationer (Björndahl, 2005). Genom att pedagogerna fick diskutera 

värdeneutrala frågor så kunde vi utläsa vilka diskurser som uppstod, istället för att rikta 

diskursen åt ett bestämt begrepp. Då vi gav instruktioner för de förutsättningar som krävdes 

för fokusgruppsintervjun kan vi utgjort en typ av makt (Foucault, 2003). Instruktionerna var 

viktiga för syfte med studien, då vi avsåg att synliggöra vilka diskurser som skapades när 

pedagogerna analyserade barns relationer i leken genom en videoobservation ur deras egen 

verksamhet.  

     Som samtalsledare för fokusgruppen avsåg vi att hålla en låg profil för att undvika att nya 

diskurser skulle tillföras. Om pedagogerna kom ifrån samtalsämnet är var det samtalsledarens 

uppgift att leda dem tillbaka till ämnet eller att avbryta diskussionen.  

 

4.1.1. Urval 

Vi valde att kontakta en förskola som vi tidigare har haft med kontakt med under vår 

utbildningstid via telefon, för deltagande i studien. Det har underlättat vår studie med att 

besöka dem, av den orsaken att pedagogerna tidigare har nämnt att vi har varit välkomna att 

höra av oss om vi behövt deras hjälp med något studiearbete.  

     Alla pedagogerna på förskolan var tillfrågade om deltagande i samband med en 

arbetsplatsträff. Fem av dem hade möjlighet att delta i studien. Pedagogerna som arbetar med 

olika barngrupper på förskolan valde tillsammans vilken barngrupp som vi skulle observera 

inför deras fokusgruppintervju. Det menar Bryman (2011) är ett målinriktat urval då det är 

respondenter som diskuterar utifrån, för dem, en känd situation eller tema. Då vi var bekanta 

för pedagogerna och en av oss tidigare hade träffat barngruppen som vi skulle observera blir 

detta även ett bekvämlighetsval (ibid.). Utifrån vårt teoretiska perspektiv spelar det inte någon 

roll vilka pedagoger som deltar eftersom de kommer att ha med sig olika erfarenheter in i 

kontexten och att de tillsammans skapar någon form av diskurser. 
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     Videoobservationen i barngruppen skedde i den fria leken i skogen utan någon deltagande 

pedagog. Fem barn hade påskrivna samtyckesblanketter och blev de som kom att utgöra 

observationsunderlaget till pedagogerna.  

 

4.2. Design av studie 

Studien är designad så att vi kan få svar på vårt syfte och forskningsfrågor. Nedan följer en 

beskrivning av de metoder vi använt: stimulated recall, filmobservation i barngrupp och 

fokusgruppintervju. 

 

4.2.1. Stimulated recall 

Stimulated recall är en metod som används när forskaren har som syfte att med hjälp av ljud- 

och videoinspelat material dokumentera respondenternas miljö, för att sedan iscensätta samtal 

där respondenterna får diskutera utifrån det inspelade materialet (Haglund, 2003). I vår studie 

innebar det att vi, som forskare, i ett första steg filmade en leksituation i förskolans 

verksamhet, därefter bjöd vi in förskolans pedagoger till en reflekterande diskussion kring 

filmen.  

    Haglund (2003) skriver också att det inte finns en bestämd mall för hur simulated recall ska 

genomföras. Filmen var ny för pedagogerna, detta med motiv från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet då pedagogerna har erfarenheter med sig in i kontexten 

där kunskap skapas. Vidare innebar det att om en pedagog skulle ha sett filmen tidigare 

kommer denne ha en ”sanning” kring filmen med sig in i intervjun vilket påverkar de 

diskurser som uppstår. 

     Med utgångspunkt i vårt perspektiv, då vi vill synliggöra de diskurser som pedagogerna 

skapar, kommer vi att hålla en passiv roll i samtalet och låta pedagogerna leda vägen.  

 

4.2.2. Filmobservation i barngrupp 

Underlaget för fokusgruppsintervjun var en videoobservation utifrån en barngrupp som var 

bekant för pedagogerna. Två av pedagogerna arbetar i denna barngrupp dagligen. Utifrån vår 

erfarenhet av en tidigare pilotstudie, där pedagog och barn observerades med hjälp av 

fältanteckningar, valde vi istället att videodokumentera en leksituation i den fria leken där 

endast barn var deltagande. Att använda sig av videoinspelningar anser Björndahl (2005 sid 

73) är att föredra när vi vill skapa reflektioner. När pedagogerna kan spola fram och tillbaka i 

filmen kan de få en större grund för reflektion vilket i sin tur kan leda till en utökad förståelse 

för den praktik de är ansvariga för (ibid.).   
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4.2.3. Fokusgruppsintervju 

Valet av fokusgruppsintervju menar Börjesson och Palmblad (2007) är av vikt då vi vill fånga 

de diskurser som framkommer i pedagogernas diskussion. Metoden syftar till att pedagogerna 

diskuterar från en filmsekvens utefter den egna barngruppen under en begränsad tid. Det finns 

ingen givet antal om hur många grupper man som forskare ska använda sig av, däremot är det 

inte särskilt sannolikt att få fatt i det forskaren syftar till med att enbart använda en grupp 

(Bryman, 2011). Emellertid är det omöjligt att få fatt i sanningen eftersom vår empiri 

analyseras utifrån diskursanalysen och Foucaults åsikter där sanning skapas inom de diskurser 

där människor befinner sig (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Vi framhåller att varje gång 

vi konstruerar ett fokusgruppsamtal kommer de människor som deltar att föra med sig nya 

erfarenheter in i den kontexten och samtalen kommer att te sig olika såsom Burr (2003) 

beskriver. Utifrån ovanstående resonemang använde vi endast en fokusgruppsintervju för att 

uppfylla vårt syfte. Studiens syfte är att synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger 

analyserar barns relationer i leken genom en videoobservation ur deras egen verksamhet.  

     Det blir komplicerat att föra anteckningar och bara ha ljudupptagningar i en gruppintervju 

då människors röster kan vara svåra att urskilja och att de ibland kan komma att prata i mun 

på varandra (Bryman, 2011). Pedagogernas samtal videodokumenterades med hjälp av en 

surfplatta (Ipad) då vi ville försäkra oss om att få med allt som sades i samtalet mellan 

pedagogerna (ibid.). Vi framhåller dock att det är endast vad som sägs som är av intresse, 

eller som Foucault (2008) förklarar, att vem som säger vad inte är relevant.  

 

4.3. Etiska ställningstaganden 

Vi har som forskare förberett de personer som deltar i studien genom samtyckesblanketter (se 

bilaga 1. och bilaga 2.) till både pedagoger och vårdnadshavare. Vi utgår strikt ifrån 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde vi genom att vi 

delade ut skriftliga samtyckeblanketter till både pedagoger och vårdnadshavare, vilket även 

innebar att om det skulle komma till vår kännedom att något barn eller pedagog vill avbryta 

sin medverkan skulle detta att respekteras, trots skriftligt samtycke (ibid.). Ingen av de 

medverkande avbröt sitt deltagande. 

     Konfidentialitetskravet innebar att vi som forskare behandlade alla uppgifter om de som 

deltog på ett sådant sätt att de inte blev identifierbara för utomstående, deltagarnas namn 

fingerades i transkriberingarna av filmerna. Om någon som inte hade haft ett skriftligt 
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samtycke kommit med i filmerna skulle filmerna raderas och heller inte vara användbara. 

Observationsfilmerna förvarades på en externhårddisk och samtliga samtyckesblanketter 

förvarades på en säker plats hemma hos en av oss forskare. Nyttjandekravet har vi tagit 

hänsyn till genom att de uppgifter som insamlats in om deltagarna endast kom användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De barn som deltog blev informerade om vilka 

vi var, var vi kom ifrån samt intentionen med vårt besök, ”Att titta på när ni leker och filma 

er. Vill man inte vara med är det viktigt att ni säger ifrån, när som helst, så bryter vi 

filmandet”. 

     Dock valde vi att inte informera de vuxna deltagarna om det fullständiga syftet med 

studien då vi vill minska risken att påverka deras förhållningssätt. Alla namn i studien är 

fingerade och heter något annat egentligen. 

 

4.4. Genomförande 

Förskolan kontaktades i god tid och besöktes för en pilotstudie. Vi provade metoden att 

endast observera med hjälp av fältanteckningar; dessa transkriberades och bildade underlag 

tillsammans med diskussionsfrågor till två pedagogers samtal. Förskolan kontaktades igen 

och under förskolans arbetsplatsträff tillfrågades samtliga pedagoger, som närvarade, om att 

kunna vara till hjälp med examensarbetet. Vi behövde en grupp om cirka sex pedagoger för 

att diskutera utifrån en observation från deras egen barngrupp, en fokusgruppsintervju. 

Samtyckesblanketter för barnen gavs till pedagogerna som valde vilken grupp barn som skulle 

observeras och bilda underlag för fokusgruppsintervjun. 

     Innan vi kunde genomföra fokusgruppsintervjun besökte vi förskolan under en förmiddag 

för att filma en leksituation i skogen med barnen. Vi informerade barnen om vårt syfte med 

att besöka dem och att de när som helst kunde säga ifrån om de inte vill bli filmade. Många av 

barnen visade intresse av att bli filmade när de bland annat uttryckte ”filma mig när jag 

klättrar här”. Vi beslöt att provfilma barnen några gånger med förskolans surfplatta för att 

avdramatisera filmningen. Vid samtliga tillfällen var barnen tillfrågade. Av etiska skäl tog vi 

sedan beslutet om att ta med de fem barn, som hade påskrivna samtyckesblanketter, till en 

annan del av skogspartiet där de brukar leka. Efter tre provfilmningar med vår egen surfplatta 

var barnen i en lek där alla deltog i. Filmen fick utgöra det underlag till pedagogerna då den 

var mest relevant för de diskussionsfrågor som var underlaget för fokusgruppsintervjun. 

     Fokusgruppsintervju kom att ske i ett avskilt kontorsrum på förskolan med en projektor att 

spela upp observationsfilmen med. Filmen med barnen var överförd till en extern hårddisk. Vi 

började med att välkomna och tacka pedagogerna för att de kunde delta. De fick tilldelade 
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samtyckesblanketter gällande deras närvaro och informerades om syftet med 

videoupptagningen av deras samtal. En av oss var samtalsledare och en skötte om 

videoupptagningen. Därefter presenterade samtalsledaren upplägget med 

fokusgruppsintervjun: att pedagogerna skulle få se på en film där barn befann sig i skogen, 

pedagogerna fick när som helst pausa eller spola tillbaka när de fann något de ville diskutera, 

utifrån frågorna ”Vad händer i observationen? Vilka pågående relationer har barnen?” 

Frågorna fanns synligt på bordet under samtalets gång. 

     Pedagogerna valde att ta anteckningar under filmens gång, när filmen var slut uttryckte de 

att ”det var svårt att hänga med”. Samtalsledare påminde om förutsättningarna för samtalet 

men en av pedagogerna sa att ”de kan hjälpas åt att minnas”. Samtalsledaren deltog inte i 

någon diskussion. En pedagog startade med att berätta vad hon hade fått syn på. Efterföljande 

diskussion kom att präglas av hennes uttalande. Vid ett tillfälle valde samtalsledaren att 

påminna om förutsättningarna. Senare startade pedagogerna filmen en gång till och då blev 

deras diskussion annorlunda. De fortsatte diskussionen efter filmen stannat andra gången. 

Efter 20 minuters diskussion ansåg sig pedagogerna vara klara, då fick vi tacka. 

 

4.5. Bearbetning av material 

I detta kapitel redogörs bearbetning av insamlad data. Som ett första steg transkriberades 

videoobservationen från fokusgruppsintervjun för att göra tematiseringar utifrån vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. Därefter analyserades empirin utifrån det diskursanalytiska 

perspektivet för att synliggöra det de diskurser som uppstår när pedagoger analyserar barns 

relationer i leken genom en videoobservation av deras egen verksamhet. 

 

4.5.1. Analysverktyg 

Vid bearbetning av insamlad data utgick vi från Rennstam och Wästerfors (2011) 

analysverktyg om att sortera, reducera och argumentera för materialet. De data vi samlat in 

började vi sortera, vilket var då vi kunde bli förtrogna med dess innehåll. Därefter reducerade 

vi ner empirin till de teman vi såg framträda för att besvara representationsproblemet, detta i 

form av citat. Det innebar att vi valde ut det vi avsåg att analysera som var av relevans för vårt 

syfte; att synliggöra vilka diskurser som uppstår när pedagoger analyserar barns relationer. 

Slutligen kommer vi att argumentera för vår empiri i relation till den tidigare forskning vi 

tagit del av och som ligger till grund för studien (ibid.).     

     Foucaults (2008) huvudsakliga utgångspunkter är hur maktpositioner påverkar den diskurs 

som skapas. I takt med hur fokusgruppssamtalet utvecklas kan nya diskurser ta form. Det 
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beror på de erfarenheter som pedagogerna bär med sig till fokusgruppsintervjun och 

gemensamma kunskap kan komma att skapas ur samtalet (Foucault, 2011; Dahlberg, Moss & 

Pence, 2009). Detta får betydelse för vår studie eftersom det är just de diskurser som uppstår i 

fokusgruppsintervjun vi lyfter fram i resultatavsnittet. 

 

4.5.2. Transkribering och analysprocess 

För att läsaren ska förstå den videoobservation som pedagogerna diskuterat har 

videoobservationen, av barnen som leker, transkriberats i en beskrivande text om vad som 

sägs och görs i leken, detta syns under rubriken 5.1. Filmobservation av barn. Barnen har fått 

tilldelade namn för att läsaren ska få en förståelse för deras position i aktiviteten, namnen är 

fiktiva vilket också redogörs för i etiska överväganden. När /…/ syns i de transkriberade 

texterna betyder det att någon del av pedagogernas resonemang klipps bort, då det inte är 

relevant för vår studie.  

     Rennstam och Wästerfors (2011) menar att, för att kunna reducera empirin behöver vi att 

bli förtrogna med vårt material. Detta gjorde vi genom att vi såg på filmobservationen från 

fokusgruppsintervjun och därefter transkriberade den till en text, transkriberingen lästes ett 

flertal gånger som helhet för att, som Boréus (2011) också nämner, få en känsla för olika 

diskurser som inträder. För att avgränsningen av empirin skulle vara möjlig, utgick vi ifrån 

våra forskningsfrågor:  

 Vad beskriver pedagogerna i leksituationen som utspelas? 

 Vilka normer framträder om barns relationer i pedagogernas samtal?  

Även Björndal (2005) framhåller att gå igenom materialet ett flertal gånger gör att man kan få 

syn på nya sammanhang och lära sig mer om sitt material, vilket vi även gjorde, under 

analysprocessen. Vi såg vi ett framträdande samtalsämne vilket resulterade i att en reducering 

av data och fick utgöra empirin, denna fick en tidslinje, i from av en början, en mitt och ett 

slut. Vi valde ut flera citat som synliggjorde samtalsämnet. Diskurserna framträdde genom 

analysen och kommer att diskuteras i förhållande till vårt vetenskapliga perspektiv och till den 

tidigare forskning som vi lyft fram, detta kommer att diskuteras under rubriken 6. Diskussion.  

 

4.6. Studiens pålitlighet 

Svensson och Ahrne (2011) skriver att all forskning behöver ha en trovärdighet för att den ska 

uppmärksammas bland både övriga forskare och i samhället. Att studien har en transparens 

menar Svensson och Ahrne (2011) är viktig för att en studie ska vara möjlig att diskutera och 
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kritisera för att inte uppfattas som ointressant. Detta kräver en tydlig redovisning för hur 

forskningsprocessen gått till (ibid.), vilket även Bryman (2011) styrker som att påvisa 

studiens trovärdighet, samt att vi som forskare återkopplar med respondenterna i det som 

benämns som respondentvalidering (Bryman, 2011).  

     Vi gjorde till en början en pilotstudie, så som Boréus (2011) beskriver kan det hjälpa 

forskaren att välja den metod som passar för den kommande studien och analysarbetet. 

Genom att kunna generalisera forskningen kan också vara ett sätt att styrka studies pålitlighet 

(Svensson & Ahrne, 201). Detta kan inte göras då vår typ av studie har ett målinriktat- och 

bekvämlighetsurval, samt att populationen är liten (Bryman, 2011). Dessutom redogör Burr 

(2003) att det inte handlar om att identifiera sanningen och en definitiv beskrivning av den 

värld vi lever i existerar inte och därför kommer trovärdigheten i vår studie vara otillgänglig 

och därmed inte generaliserbar. Trovärdigheten utgörs endast i den kontext där 

respondenterna befinner sig i (ibid.).  

 

5. Resultat och analys 

Resultat och analys kommer att redogöras utifrån diskursanalys där Foucaults (2011; 2008; 

2003) företeelse om hur människor konstruerar makt och språkliga praktiker är verktyget. Till 

grund för analysarbetet tog vi stöd i våra forskningsfrågor:  

 Vad beskriver pedagogerna i leksituationen som utspelas?  

 Vilka normer framträder om barns relationer i pedagogernas samtal?  

     Det vi presenterar under denna rubrik är citat från fokusgruppsintervjun och det 

samtalsämne som pedagogerna skapat från diskussionsfrågorna. Pedagogerna fick tilldelat 

frågorna; Vad händer i observationen? Vilka pågående relationer har barnen? Frågorna var 

till hjälp när pedagogerna diskuterade kring filmen. Vi sorterade vårt data genom att se på 

filmobservationen av pedagogerna och transkribera filmen, då kunde vi bilda oss en 

uppfattning av de samtalsämne som pedagogerna förde.  

     Sammanställning av empirin är uppdelad utifrån följande teman som framkom under 

bearbetningen, dessa utgör även underrubrikerna; Pedagogers reflektion, Det förändrade 

samtalet samt Pedagogers inflytande, vilket kan beskrivas som tre olika diskussioner. Det 

första temat återspeglar pedagogernas första diskussion kring filmobservationen och hur 

språkliga uttryck, med begreppen samspel och kommunikation, kommer att konstruera 

samtalet kring barns relationer och vad som sker i filmsekvensen. Efterföljande tematisering 

behandlar när pedagogerna återigen spelar upp filmen och begreppen de använde i första 
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diskussionen hjälper dem att förstå vad barnen gör i filmen. En ny syn på samma situation 

uppstår, ett resultat av detta blev att samtalet förändrades. Det sista temat behandlar vad 

pedagogerna fortsätter att diskutera efter filmens slut. De talar då om att tillföra något i 

barnens lek, om dokumentation och respekt vilket kan styras av pedagogernas uppdrag i 

förhållande till förskolans styrdokument.  

     Genom att vi reducerade ner transkriberingen till citat kunde vi lättare synliggöra de 

diskurser som uppstått under fokusgruppsintervjun. För att läsaren lättare ska kunna följa med 

i de citat som vi valt ut ur fokusgruppsintervjun har vi även transkribera filmsekvensen med 

barnen som pedagogerna fick visade för sig. Vi såg tre diskurser framträda under 

fokusgruppsintervjun. För att tydliggöra för läsaren fokusgruppsintervjuns ordningsföljd, 

används underrubriker, avslutningsvis sammanfattas resultat och analys som helhet och 

tydliggör de framträdande diskurser som vi kunde utläsa, samt besvaras forskningsfrågorna. 

Pedagogerna har fingerande namn: Sonja, Frida, Lisa, Camilla och Karin. Pedagogerna Lisa 

och Karin arbetar dagligen med den observerade barngruppen.  

 

5.1. Filmobservation av barn 

Innan filmen startas säger pedagogen Sonja att hon behöver ett papper att anteckna på och 

sträcker sig mot ett anteckningsblock som ligger på bordet. Därefter gör de andra fyra 

deltagarna det samma. När alla har vad de behöver startas filmen. 

 

Malin, Ella, Petra, Olle och Nils är i skogen. Deras namn är fingerade. De leker till en början inne i en 

pinnkoja som någon tidigare byggt upp. I filmens inledande fas ses Malin, Ella, Petra och Olle först 

vara i kojan varpå Nils klättrar in. Olle säger till Nils; ”Nej, Nils du kan inte komma in för här...” Petra 

fyller i; ”För här e de el.”  Alla barnen sitter och vickar på olika pinnar i den uppbyggda kojan. Ella 

som sitter och rycker och vickar på en lång pinne ropar; ”Släpp ut oss!” Barnen säger att de jobbar här 

och att de ska försöka få upp gallret. Petra ställer sig utanför kojan med blicken mot kompisarna och 

säger: ”Jag har nyckeln, jag låser in er nu.” Hon rör pinnen mot kojan och går sedan iväg upp för en 

backe och stannar till vid ett träd.  

     Barnen i kojan fortsätter att rycka och vicka på pinnarna i kojan för att de ska jobba sig ut. Ella 

fortsätter ropa; ”Släpp ut oss!” Petra kommer tillbaka och säger; ”Nu låser jag upp här, nu kan du 

komma ut här.” Hon tittar på Malin. De övriga barnen sitter med ryggen emot dem. Olle och Ella sitter 

bredvid varandra och arbetar med att komma ut från kojan. Olle tittar ner och säger; ”Jag tänker hitta 

ett sätt att komma ut här ifrån.” Då säger Nils; ”Jag ska rycka loss elen.” 

     Under tiden ses Malin och Petra byta plats i kojan. Nu är det Malin som går iväg upp mot branten 

och Petra sitter kvar i kojan och ropar; ”Kan du hämta nyckeln?” Hon reser sig sedan upp och går ut ur 

kojan.  

     Barnen som sitter kvar i kojan fortsätter sitt arbete med att komma ut ur kojan. Nils ställer sig upp 

och säger; ”Ja, jag komma ut här.” Olle uppmärksammar detta och säger: ”Nej, nej, man kan inte 

klättra där för då blir man elad”. Nils klättrar ner igen och Olle fortsätter; ”man kan bara komma ut 

denna vägen, den jag håller på med.” Olle ställer sig upp lyfter ner en stor brädbit från kojans takdel. 

Petra och Ella hjälper till att plocka bort pinnar från kojan. 

Filmen slutar och barnen blir ombedda att gå tillbaka till samlingsplatsen.  
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När filmen är slut uppstår det en stunds tystnad, pedagogerna tittar ner mot sina anteckningar 

och verkar fortfarande skriva. 

 

5.2. Pedagogers reflektion  

Citatet nedan visar starten på pedagogernas diskussion om filmen de just sett. De börjar 

utifrån frågan: ”Vad händer i observationen?”  

 

 

Citat 1. 

Sonja; Det är rätt svårt att hänga med. (De övriga pedagogerna hummar och nickar.) 

Samtalsledare; Men vill ni, kan vi sätta på filmen en gång till. Om det är något speciellt ni vill 

lyfta.  

Sonja (svarar snabbt); Jag vet inte, tror ni inte att vi kan hjälpas åt (”Ja, jo” svarar de andra 

under tiden) vad vi har sett och få ihop det den vägen. Eller vill ni se igen? 

(”Nej, nä, nje,” svarar de andra.)  

Lisa; Nej, jag tror inte jag behöver det egentligen. Det var inget så specifikt som… 

En stunds tystnad uppstår  

Sonja; Vad gör barnen? 

Frida; Försöker ta sig ut. 

Sonja: Alla? Försökte alla ta sig ut? 

Lisa och Frida; Nej. 

Camilla; I början så var det någon inne i kojan som sa; ”Jag jobbar här”. (”Mmm, ah, ja” svarar 

de övriga pedagogerna). Då såg det ut som att dom var upptagna med att göra någonting. Så går 

en utav flickorna iväg (”Mmm”, svarar de övriga), men då har inte dom något samspel alls dom 

två som e kvar, det är en som ropar ”släpp ut oss” som verkar ha sin lek, och så den andra tjejen 

känner att; ”Jag ska nog prata med henne där ute” så har ju dom ett samspel (Camilla 

gestikulerar med sina händer, en arm håller hon upp och en arm pendlar uppåt och neråt, 

undertiden hon berättar hur flickan går iväg) men hon som ropar; ”Släpp ut oss!” verkar vara 

inne i sin egen lek. 

/…/ 

Lisa; Ja, jag uppfattar att äh hon har äh en viss kommunikation med han som….  

Camilla; Med pojken? 

Lisa; Ja, precis. Som sitter där ååå…ääh… ska ta, (Lisa gestikulerar med armarna upp och ner 

när hon berättar) få ner den här konstruktionen, så det veter rätt. Jag upplever att dom hade lite 

samarbete där, sen att hon tar en djupare roll. 

 

Sonja inleder samtalet med ett konstaterande att det var svårt att hänga med. Samtalsledaren 

påminner om förutsättningarna för samtalet, men Sonja frågar de andra om de kan hjälpas åt 

att förstå situationen. Pedagogerna börja diskussionen utifrån sina anteckningar och de 

frågeställningar som ligger till grund för samtalet. Dock blir det tyst en stund och Sonja ställer 

frågor vad barnen gör och sedan om alla försöker ta sig ut. Camilla är den första som börjar 

prata utifrån sina anteckningar och för ett resonemang om vad som hände inne i kojan. Hon 

resonerar om flickan som ropade: ”Släpp ut oss!” verkade vara inne i sin lek. Kollegorna ger 

henne medhåll genom att humma, nicka och svara: ”aaah”, under tiden hon berättar. Här förs 

ett samtal som präglas av reflektioner kring huruvida barnen leker ihop eller var för sig, med 

det Camilla benämner som samspel. Lisa svarar Camilla och lägger till kommunikationen hon 



18 
 

uppfattade att barnen hade, samt att hon upplevde att det även skedde lite samarbete inne i 

kojan.  

     Samtalet fortsätter.  

 

Citat 2. 

Karin; /…/ även om dom var en grupp så var dom i sig och emellanåt så skedde det någon 

kommunikation, nu vet jag ju att den flickan som var utanför (kojan), satt ju också lite regler… 

asså, BESTÄMMER! Asså GÄRNA! Äh och sen så, så (tittar ner i sina anteckningar) e det ju ett 

barn som skriker ”Släpp ut mig!” och jag upplever att hon är i sin lek. Och sen sitter dom 

(pojkarna) och bygger med sitt utåt (sträcker ut händerna över bordet), asså, ja, jag upplevde att 

emellanåt var det nån sorts kommunikation sen var det precis som om de var upptagna med sitt. 

Och sen…. 

Sonja; Men vad gjorde dom (flickorna) som gick iväg då? Varför gick dom iväg?  

Camilla; Jag hörde inte vad dom sa.  

(Nä, nä…svarar de övriga.) 

Karin; Jag blir lite osäker. 

Frida; Jag fick känslan av att dom (flickorna) var först där (visar med händerna ihop) och sen att 

det hade olika lekar (gestikulerar utåt med händerna nu) å att dom försvann å hon hade mer 

åååh…. Eh, a två killarna som var kvar och hon som skriker ”släpp ut oss”, att dom mer hade ett 

samspel och så försvann dom.  

/…/  

Karin; Det som förvånade mig var det att alla fyra satt och plockade med nått och plockade 

bort, så det skedde ju inget samarbete där. Att man kanske kom på att man kunde göra något 

tillsammans. Asså, göra en öppning utan alla var så, haha, fokuserade på sitt (mmm, säger de 

övriga). 

/…/ 

Lisa; Ja, den andra grabben rör sig ner emot honom om jag inte minns fel, men han svarar att ”ja 

och då gör jag här” det uppfattar jag som ett typ av samarbete. Först kommunicerar dom 

(pojkarna) och sen blir, vill dom ändå stå på ett var sitt håll (för händerna från varandra), men 

dom har kontakt, uppfattade jag (övriga pedagoger hummar).   
/…/ 

Filmen startas igen. 

 

När samtalet fortsätter fyller Karin på Camillas resonemang om samspelet som flickorna (de 

som gick in och ut ur kojan) hade. Karin som är den pedagog som dagligen jobbar med 

barngruppen uttrycker tydligt att den ena flickan gärna är den som bestämmer och konstaterar 

att barnet bestämt regler för leken. Karin upprepar även det Camilla sagt, om flickan som 

skriker ”Släpp ut mig”, är inne i sin lek. Hon lägger till ett resonemang om pojkarna i leken, 

som hon upplever har någon sorts kommunikation. Sonja ställer nya frågor om filmen och 

Frida berättar hennes känsla om vilket samspel som skedde. Barnen hade enligt Frida olika 

lekar men på samma plats.  

     Pedagogerna för en reflektion kring olika tolkningar av filmen och begreppen samspel och 

kommunikation. I samtalet är de inte eniga om vilket samspel och vilka lekar som barnen 

hade, dock tolkar vi de som att Karin redan har en bild av hur flickan, utanför kojan, har en 

ledande roll i barngruppen då hon är den som oftast bestämmer. Diskussionen har hittills 

bestått av deras första antaganden och tidigare anteckningar om filmen. 
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5.3. Det förändrade samtalet 

I nästa citat har pedagogerna börjat se filmen en andra gång och de ger då uttryck för vad de 

hör barnen säga. Under tiden filmen spelas upp skapas nya diskussioner kring barnens 

relationer, filmen fortlöper liksom diskussionen.  

 

Citat 3. 

Sonja till Frida; ”Du kan inte komma in för här är el”, säger han (Frida, nickar). 

Camilla; Å sen säger han att det blir strömavbrott.  

Frida; Ja (nickar och ser mot Camilla). 

/…/ 

Karin; Hon kanske e den som bestämmer där, ”Jag jobbar här.” Så skriker en, ”Släpp ut mig”. 

Så säger hon ”Nej”, säger hon ju. 

Frida; Hon låser upp, flickan låser upp. 

Sonja; Är hon vakt då? 

Karin; Jag upplever att hon som är utanför kojan styr på nått sätt. 

Sonja; Hon verkar ha fångat dom där nu. Å e den som har nyckeln. 

Frida; ”Jag försöker hitta ett sätt att ta mig ut härifrån.”  

Lisa; Ja, så säger hon där inne. Hon som skriker detta sen. Så här försvann elen. Vad klurig han 

är (får medhåll av övriga pedagoger). 

/…/ 

Det blir en paus i samtalet och pedagogerna fortsätter att titta på filmen.  

Frida; Dom ropar ju nånting där uppe (pekar uppåt mot flickorna i filmen). 

Lisa; Ja, ja, jag tycker att dom, dom samarbetar bra!(får medhåll av andra pedagoger) Jag måste 

ju säg. 

Camilla; Man får en helt annan känsla av att dom har samma tanke nu (de andra håller med) när 

man ser den andra gången. 

Frida; Sen fortsatte ju dom att ropa nått när dom gick iväg (pekar upp mot flickorna). Innan fick 

jag känslan av att dom bara stack, men där kommer dom igen. 
/…/ 

Karin; Dom två flickorna går ut och går ett varv runt, å dom andra är ju kvar där inne och sen 

kan dom komma och gå lite där som dom vill. Asså. 

Sonja; Nån hade ju nyckeln, då har hon klart en annan makt. 

/…/ 

Filmen tar slut. 

Lisa; Jag upplevde det som mycket mer samarbete och samspel nu.  

Karin; När man såg det andra gången. Första gången upplevde man att dom stod med ansiktet 

utåt och höll på med sitt. (får medhåll). Men just de här två flickorna som har den makten att 

”Jag kan gå ut och gå ett varv och ändå sitter dom där inne” (pedagoger nickar instämmande).  

Lisa; asså, sicken hänsyn dom visar på denna lilla yta med alla dessa pinnar. De andra hummar; 

mmm… 

 

Pedagogerna citerar vad barnen säger under filmens gång och resonerar kring barnens roller 

med begreppen samspel och kommunikation. En pojke inne i kojan citeras: ”Du kan inte 

komma in här för här är el”, senare beskrivs han som klurig när han uppmärksammas av 

pedagogerna då elen har försvunnit. Flickan inne i kojan citeras: ”Släpp ut mig” och flickan 

utanför kojan svarar: ”Nej”. Karin uttrycker att det kanske är flickan utanför kojan har en 

ledande roll i leken. Då uppmärksammar Frida att flickan utanför kojan låser upp. När 

samtalet går vidare undrar Sonja om flickan har rollen som vakt och konstaterar att hon har 

nycklarna.  
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     Genom att pedagogerna diskuterar barnens roller utifrån den makthierarki som tycks 

utspela sig i situationen, utvecklas samtalet till ett konstaterande att barnen har någon form av 

samspel med varandra. Pedagogerna skapar tillsammans en helhet över den situation som de 

ser på när de citerar barnen. Barnen är instängda inne i kojan då det finns el och flickan 

utanför låser in dem. Här förstärks normen att flickan utanför kojan är den som bestämmer, 

dock ses hennes ledande roll som accepterad då hon uppfattas låsa in de andra och har en roll 

som vakt. Pojkens roll inne i kojan uppmärksammas inte något nämnvärt av pedagogerna 

trotts att de citerat honom, utan uppfattas som klurig. Camilla konstaterar att man får syn på 

nya sammanhang andra gången man ser filmen, vilket även kollegorna intygar. Lisa nämner 

att barnen visar hänsyn, kollegorna hummar till svars. Vi tolkar att pedagogerna tar med sig 

begreppen samspel och kommunikation när de ser filmen andra gången för att återigen 

försöka förstå sig på vad som hände. När pedagogerna kan urskilja vad barnen gjorde i 

situationen och att maktstrukturen var en del i leken förändras deras syn på barnen.  

 

5.4. Pedagogers inflytande. 

I en sista reflektion där försöker pedagogerna förstå anledningen till denna lek de fått ta del av 

och de diskuterar om hur leken har uppkommit - är det något barnen sett på tv, såsom 

Fångarna på fortet och att det är på grund av det som flickan låser in de andra eller är det 

något de varit med om, såsom att strömmen gick i samhället för ett tag sedan? Utefter dessa 

resonemang börjar pedagogerna tala om att vilja tillföra och/eller utveckla barnens lek och 

gärna med reflekterande frågor till dem. 

 

Citat 4. 

/…/. 

Sonja; Men vill man inte också poutta in (engelskans input. att tillföra) lite, asså och ställa mer 

frågor, jag blir så sugen på och kliva in lite (de skrattar) och vad är ström? (de andra 

pedagogerna nickar och pratar i mun på varandra) Asså. 

/…/ 

Karin; Ibland upplever jag att om man är där och ställer sina frågor kan man förstöra leken 

också.  

Sonja; Det är en avvägning klart, och man behöver göra olika.  

Karin; Det hade varit intressant att följa upp filmen. 

Sonja; Om den här leken hade varit densamma och inte hade blivit något annat. Kanske man 

hade behövt poutta in någonting. 

Lisa; Det är då man kommer å… 

Karin; Upplever jag när man ser den här filmen, det hade varit intressant att visa filmen för 

barnen så att de själv får sätta ord på vad de ser.  

/…/ 

Sonja; Ja, det kan man göra i efterhand.  

Lisa; Ja, men ”hur blev det, hur tänkte ni?” Det hade man kunnat göra med dom. Det hade varit 

riktigt ruskigt roligt.  

Sonja; Men det är inget som hindrar att ni gör det. 
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Lisa; Nej, nej. Likväl väl som man gör kring experimentsituationer (Sonja; Ja, ja) sen så skulle 

man kunna göra det för att kunna föra det vidare. Det är av respekten för barnen att man är lite 

försiktig när man filmar deras agerande. 

 

När pedagogerna resonerat klart om barnens relationer och om den situation se sett, resonerar 

de vidare om barnens tidigare erfarenheter som kan ligga till grund för leken, något som de 

tidigare upplevt. Sonja vill kliva in i leken och ställa didaktiska frågor till barnen. Vidare 

diskuterar de om det stör barnens lek genom att vilja tillföra något eller om leken utvecklas 

med reflekterande frågor. Sonja menar på att om leken hade varit den samma hade man 

behövt tillföra något. Samtalet leder in på dokumentation och att ge filmen tillbaka till barnen 

för reflekterade samtal efteråt. Lisa uppger att ”det hade varit roligt”. Sonja flikar in med 

kommentaren att det inte finns något som hindrar en återkoppling. Lisa fortsätter med att det 

är av respekt för barnen att de är försiktiga med att filma deras agerande.  

     Diskussionen som uppstår här tolkar vi framkommer därför att förskolan är en samhällelig 

institution, där pedagogernas arbetsuppgifter är att dokumentera och återkoppla med barnen i 

enlighet med Lpfö 98 rev. 10. Institutionen inbringar en viss makt över både barn och 

pedagoger då verksamheten ska sträva framåt, likaså barnens utveckling. Denna ständiga 

utveckling ser vi, å ena sidan, i likhet med det sociokulturella perspektivet där utveckling sker 

bäst i samspel med andra och med hjälp av en mer kunnig.  

     I nästa stycke avslutar pedagogerna fokusgruppsintervjun genom att kort resonera kring 

barnens sociala och emotionella färdigheter.  

 

Citat 5. 

/…/ 

Sonja; Men dom har ju också en väldigt fin relation till materialet där. För dom hade ju också 

bara kunnat förstöra allt men det känns ju inte som om dom bara vill ta sönder hela den här 

kojan. /…/. 

Lisa; Det kan ju vara för att bibehålla leken också 

Sonja; Mmm, tror ni att det är deras relation med materialet i skogen att den ändå har nån asså 

känsla eller betydelse för dom? 

Frida; Det är ju deras miljö där.  

Lisa; Det tror jag absolut! Den respekten dom visar både för varandra och när hon ska föra 

undan den här pinnen. Men asså det är koll ändå så jag inte… man bröta inte på utan man är 

rädda om varandra (”Ja”, svarar de andra) och materialet som du säger. /…/. 
/…/ 

Karin; Sen funderar man ju på den erfarenheten som barnen har sen tidigare som just den här 

respekten för pinnar. Dom har bemött det tidigare och det har hänt olyckor. Att man kanske 

petar till nån kamrat och jag förundrar över just att man inte skadar varandra. Att man kanske 

petar till nån annan i ansiktet eller kroppen något. Nån sort skicklighet sinsemellan.  

Camilla; Absolut. 

Frida; Jag tycker det är viktigt att se till att man får använda, det är ju ett material. Det är ju en 

tillgång till dom i deras lek, stället för att säga ”nej, ni får inte ha några pinnar” 

Karin; Det är ju en erfarenhet, dom har ju asså prövat sig fram. (Mmm… svarar de andra) ”OJ 

nu blir ju den kompisen lessen när jag petar till den i ansiktet då.” Å då tar man med sig det då. 

Det syns så tydligt i filmen.   
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Pedagogerna talar om naturmaterialet som en tillgång till barnens lek och den respekten 

barnen visar för materialet men även för varandra. Här synliggörs både vad vi uppfattar att 

barn ska få tillit och självförtroende till sin egen förmåga och gentemot verksamheten, samt 

miljön där barnen vistas i förväntas utveckla deras lek så som samhället önskar. De resonerar 

vidare kring barnens tidigare erfarenheter av att leka i kojan och med naturmaterial, de talar 

då om att det kan ha att göra med att barnen erfarit att någon gjort sig illa eller själva ha 

förorsakat skada med pinnarna. Tolkningen vi gör av pedagogernas diskussion är att de nu 

konstruerar barnen som sociala aktörer med ett ansvarskännande för varandra och till 

naturmaterialet i den mening som Lisa uttrycker sig ”Man bröta inte på utan man är rädda 

om varandra och materialet som du säger.” Att tala om barnen som ansvarstagande ser vi 

som en del i läroplanen men också som en del i samhällsnormen, då barnen ska utvecklas mot 

att bli goda samhällsmedborgare. 

 

5.5. Sammanfattning av resultat och analys 

Pedagogerna har diskuterat utifrån frågorna: Vad händer i observationen? Vilka pågående 

relationer har barnen? Utifrån pedagogernas språkliga praktik kunde vi se tre framträdande 

diskurser, det sociokulturella perspektivet, Lpfö 98, rev.10 och förskolan som samhällsenlig 

institution. Diskurserna utgörs genom hur pedagogerna för ett samtal om de lekande barnen 

som samspelta, kommunikativa, ledande och hänsynstagande.  

     Pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring vad som hände i filmen varpå samtalsledaren 

påminner att de kan se filmen en gång till. Sonja frågar de andra om de kan hjälpas åt att 

minnas vad som hände. Camilla är den som börjar berätta om vad hon uppmärksammat i 

filmen och lägger fram begreppet samspel, Lisa lägger till begreppet kommunikation, dessa 

begrepp kommer att utgöra en fortsatt diskussion kring vad de tror sker i filmen. Karin 

nämner den kommunikation som hon upplevde skedde till viss del och lyfter att en av 

flickorna har en ledande roll i barngruppen, vilket vi tolkar vara normen kring flickan. Denna 

flicka sticker ut i situationen när hon befinner sig utanför kojan och det talas om henne på ett 

sätt vi tolkar frångår den samspelsnorm som pedagogerna skapat kring situationen, att barnen 

ska leka tillsammans i kojan. 

     Samtalet som pedagogerna för formas av begreppen samspel och kommunikation. 

Pedagogerna är inte eniga om hur begreppen hänger samman, vilket samspel och vilken 

kommunikation barnen sinsemellan hade. Vår tolkning av pedagogernas samtal är att de är 

influerade av ett sociokulturellt perspektiv när de försöker sätta ord på situationen och de 

relationer som utspelas. Samtalet pedagogerna för om barnen tolkar vi vidare är att barnen 
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inte verkar uppfylla de kriterier som pedagogerna förväntar sig för att barnens kan ses som 

samspelta och kommunikativa individer, vilket kan vara anledningen till att pedagogerna 

återigen startar filmen.  

     Att se filmen en andra gång öppnade upp pedagogernas ögon och de fick syn på 

sammanhanget. Vi tolkar att pedagogerna tar med sig begreppen samspel och kommunikation 

från första diskussionen och utifrån begreppen kan de nu resonera fram ett överenskommande 

om att barnen har ett samspel med varandra, samt att en makthierarki nu synliggörs i 

situationen. Barnen börjar beskrivas som hänsynstagande och hade mycket mer samspel och 

samarbete nu, dock med en ledande flicka och klurig pojke. Den ledande flicka ses denna 

gång ha en roll som ger henne utrymme att vara bestämmande. Pojkens roll uppfattas som 

klurig. Nu när pedagogerna kan utläsa vad barnen gör tolkar vi att barnen uppfyller kriterierna 

för att samspela och kommunicera med varandra och därmed får pedagogerna en ”känsla av 

att de hade samma tanke”.  

     När filmen är slut för andra gången pedagogerna använder pedagogerna ett tal där vi ser 

likheter av en influens av Lpfö 98 rev. 10. Det återspeglas när de pratar om att återkoppla 

filmen tillsammans med barnen, i syfte att få fatt i deras bakomliggande upplevelser som 

ligger till grund för leken, samt diskuteras även hur vida om de bör ta steget in i barnens lek. 

Detta kan tolkas som att pedagogerna är styrda av förskolan som institution, det 

sociokulturella perspektivet och läroplanen och därmed läggs grunden för hur pedagogerna 

”konstruerar” barnen. En av pedagogerna problematiserar de etiska aspekterna när det 

kommer till att filma barnen. De fortsätter med att berömma barnen för deras hänsyn, både till 

varandra och till materialet, vilket de kopplar till barnens tidigare erfarenheter om att gjort 

någon annan illa med pinnarna. Vidare resonerar vi kring pedagogerna sätt att tala om barnen 

återspeglas av hur barnen ska vara ur ett samhällsenligt perspektiv, där sociala kompetenser så 

som att kunna ta varandras perspektiv och visa hänsyn är en del i att bli en god 

samhällsmedborgare, vilket även förtydligas i förskolans läroplan.  

 

6. Diskussion  

I diskussionsavsnittet kommer vi att föra diskussioner med hjälp av den tidigare forskning vi 

presenterat kring de diskurser vi såg framträda ur resultatet av fokusgruppsintervjun.  

Utefter de diskurser som uppstod delade vi in diskussionsavsnittet i två underrubriker: 

Normer om barn och Pedagogens uppdrag. Då socialkonstruktionistiska perspektivet genom 

diskursanalysen med Foucault är betydelsefullt vi vill ta vårt resultat i relation till förskolan 
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som en samhällsinstitution. De diskurser som uppkommer ur pedagogernas samtal, kan ses 

som ett resultat av vad som är strävansmål i Lpfö 98, rev.10, och hur barnen i förskolan ska 

fostras till ansvarsfulla samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). Slutligen sammanfattas 

diskussionerna under rubriken 6.3. Slutsats, där vi förtydligar svaren på syftet och 

forskningsfrågorna. 

  

6.1. Normer om barn  

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna ”konstruerar” barnen som samspelande, 

kommunicerande, ledande och hänsynstagande, vilket vi tolkar som normer i barns relationer. 

I en första anblick kan barns lek ses som något kaotisk och okoncentrerat (Tellgren, 2004). 

Detta upplever vi också sker för pedagogerna när de inte kan klargöra vad de sett, som 

beskrivs i citat 1 och citat 2 under rubriken 5.2. Detta tolkar vi sin tur leder till att flickans roll 

i barngruppen (utanför kojan) som helhet blir ”konstruerad” utifrån en pedagogs tidigare 

erfarenheter av henne. Å ena sidan beskriver Palla (2011) att pedagogerna som hon 

observerade på förhand hade med sig beskrivningar om barn de ansåg avvika från normen och 

som oroade dem. Vilket kan förstås som att pedagogerna i Pallas studie har en bestämd syn på 

hur barnen bör vara för att inte avvika från normen, vilket vi också kan se likhet med 

pedagogen i vår studie. Å andra sidan kan konsekvensen av att ha en bestämd uppfattning om 

hur ett barn är tolkar vi kan leda till att barnet till slut agerar på ett sådant sätt som förväntas 

av dem, oavsett om synen på barnen är positiv eller negativ. Trots att pedagogerna i vår studie 

inte visste vilken typ av situation och vilka barn som var deltagande de skulle få se, kom de 

att konstruera, som tidigare nämnts, en bild av de barn som deltog i filmen. 

     När pedagogerna förstår sammanhanget i barnens lek, vilket kan ses i citat 3 under 

rubriken 5.3. lyfter de något som kan liknas vid en makthierarki bland barnen. Skånfors 

(2013) menar att de sociala resurserna i hennes studie innefattade specifika kunskaper, rätt 

ålder och etablerade kamratrelationer. De barn som har kunskap om dessa sociala resurser 

hade högre möjlighet att skapa sig en status och maktposition i barngruppen (ibid.). Vi kan se 

likheter i samtalet pedagogerna i vår studie förde, kring barns relationer, även om inte 

pedagogerna bokstavligt uttrycker sig som Skånfors (2013). Med det menar vi att när 

pedagogerna synliggör maktstrukturerna ser vi detta som en del att i att barnen har sociala 

kompetenser, så som att kunna ta varandras perspektiv i leken. Detta tas i utryck när 

pedagogerna konstaterar att barnen samarbetar bra och visar varandra hänsyn. Barnen 

upprätthåller leken med sina sociala handlingar, de används som ett redskap för att förstå och 
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hantera världen (ibid.). Detta ser vi är en del i att förskolan som institution som ska bidra till 

att barnen utvecklas till att bli goda samhällsmedborgare.  

 

6.2.  Pedagogens uppdrag      

När väl pedagogerna synliggjort sammanhanget i filmen tar de samtalet vidare till att 

diskutera vilken roll de själva hade kunna ha i leken, ställa didaktiska frågor och föra leken 

vidare se citat 4 under rubriken 5.4. I Enös (2005) studie framgår det att hennes deltagare ger 

uttryck för att de genom att varit tvungna sätta ord på sina kunskaper har de fått en ny syn på 

sig själva och sitt uppdrag inom förskolan. Å ena sidan kan vi inte veta att pedagogerna i vår 

studie har konstruerat en ny kunskap genom samtalet de förde. Dock kan vi anta att de 

tillsammans skapade någon form av kunskap när en pedagog uttryckte att ”Man får en helt 

annan känsla av att dom har samma tanke nu när man ser den andra gången”, vilket övriga 

pedagoger instämmer. Å andra sidan ser vi att detta uttryck skapar en slags ”aha”-upplevelse 

hos pedagogerna när de visar ett intresse i att förstå bakgrunden till barnens lek. Detta leder 

vidare till att vilja kliva in i leken och tillföra något (poutta in, se citat 4). Tullgren (2004) 

skriver om att pedagogerna stöttar barns lek genom att styra den från vad som i hennes studie 

benämns som oönskat innehåll mot en mer samhällelig norm. Detta kan vi förstå genom att 

pedagogerna uttrycket att om leken varit den samma hade man behövt gå in och föra den 

framåt. Då förskolan som samhällsinstitution ska dokumentera och följa upp och analysera 

barns utveckling (skolverket 2010).  

     Pedagogerna talar vidare om att återkoppla filmen med barnen (citat 4) och hur barnen har 

tidigare erfarenheter av miljön (citat 5). Denna diskussion pedagogerna för är förenlig med 

deras uppdrag enligt styrdokumenten. Att eftersträva en utveckling i leken kan å ena sidan 

vara ett resultat av det sociokulturella perspektivet, då utvecklingen sker bäst i samspel med 

en mer kunnig. Å andra sidan kan det också bero på att läroplanen styr då barn och pedagoger 

förväntas utforska tillsammans. Vidare skriver Gülay och Önder (2013) att pedagoger behöver 

hålla sig uppdaterade om barns sociala och emotionella utveckling, vilket pedagogerna gör i 

Pallas (2011) studie. Å ena sidan tolkar vi att tanken att observera barnen utifrån sociala och 

emotionella färdigheter är god, kan det å andra sidan bli problematiskt när pedagoger väljer 

vad de vill rikta blicken mot. Enö (2005) skriver att människor agerar på ett sådant sätt som 

samhället förväntas av dem. Konsekvensen av detta fick i vår studie var att flickan utanför 

kojan sågs som styrande vid en första anblick. Barnen ska utvecklas mot att kunna ta 

varandras perspektiv och visa varandra hänsyn vilket är en del i att bli en god 

samhällsmedborgare, vilket tolkar vi att pedagogerna i vår studie lyfter (citat 5) då de har 
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klargjort relationerna mellan barnen och vad de gjorde. De ser då att barnen visar varandra 

och materialet hänsyn, som även förtydligas i förskolans läroplan.  

 

6.3. Slutsats  

Diskurserna utgör de styrande makt reglerna, alltså sociokulturellt perspektiv, Lpfö 98/10 och 

förskolan som institution, när pedagogerna ”konstruerar” barnen under fokusgruppsintervjun. 

Vår studie visar på att pedagogerna skapar normer kring barnens relationer och den pågående 

leken i filmsekvensen de analyserar. Pedagogerna är inte bara influerade av tidigare 

erfarenheter utan också av förskolan som institutionell verksamhet, där förskolan har mål och 

regler för hur pedagogerna ska arbeta för att föra barns utveckling framåt mot att bli ”goda” 

samhällsmedborgare. 

 

7. Metoddiskussion  

Boréus (2011) beskriver att göra en pilotstudie kan hjälpa forskaren att välja den metod som 

passar för studien, vilket vi gjorde i form av fältanteckningar och transskript till pedagoger. 

De metoder vi kom att använda för att koppla till vårt syfte är relevanta för vårt perspektiv, 

socialkonstruktionismen och diskursanalys som verktyg för analysarbetet, för synliggöra vilka 

diskurser som skapas när pedagoger analyserar barns relationer i leken genom en 

videoobservation ur deras egen verksamhet.  

     Under fokusgruppsintervjun innebar det att vi som forskare hade av största möjliga mån en 

så passiv roll som möjligt för att inte tillföra några diskurser. Det innebar för vår metod att 

endast en av oss, samtalsledaren, presenterade hur fokuskruppssamtalet skulle gå till väga och 

att inte delta i någon diskussion. Dock påminde samtalsledaren om förutsättningen för 

samtalet under deras diskussion vilket kan ha medfört en form av diskurs. Å ena sidan 

ignorerades samtalsledarens uppmaning. Vi ställer oss även kritiska till det målinriktade 

urvalet (Bryman, 2011), att pedagogerna fick välja vilken barngrupp som vi skulle observera 

inför fokusgruppsintervjun, då två av pedagogerna arbetar med just den barngruppen. Detta 

kan ha påverkat vårt resultat av de diskurser som skapats under pedagogernas samtal, som 

tillexempel erfarenheten av hur barnen brukar vara. Å andra sidan är det av en fördel för en 

fokusgruppsintervju att respondenterna får diskutera en känd situation eller tema (Bryman, 

2011). 

     Att göra en filmobservation på de fem barn, som endast hade påskrifter, var valet av etiska 

skäl att ta med dem till ett avgränsat område i skogen. Vi som forskare kan därmed ha skapat 
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grunden för den för den lek som barnen sedan konstruerade tillsammans. Vi ifrågasätter alltså 

det här valet av barn då gruppen kan ses som konstruerad av oss forskare, dock började 

barnen att leka spontant med varandra utan att vi uppmanade dem till lek. När vi var klara var 

det även dags för barnen att samlas och därmed avbröts barnen i leken.  

     För vårt perspektiv spelar det ingen roll om vem som säger vad, utan att se vilka diskurser 

som kom att skapas ur pedagogernas diskussion. Dock tog vi hjälp en Ipad av att filma 

pedagogernas samtal samtidigt som de såg på filmsekvensen om barnen, vilket underlättade 

vår analys av deras samtal då det var lättare att följa med i deras diskussion. 

     Vi som forskare borde återkopplat med respondenterna i det som benämns som 

respondentvalidering (Bryman, 2011) för att höra om de hade något att tillägga eller ändra på, 

i syfte att öka trovärdigheten med vår studie, dock ansåg vi att tiden var för knapp.  

 

7.1. Didaktiska implikationer 

Vår studie riktar sig till verksamma pedagoger i förskolan och förskolechefer då vår 

förhoppning är att denna kan studie bidra till att reflektera kring hur samhället och förskolan 

skapar normer om barn bör vara, för att passa in inom ramen för ”goda” samhällsmedborgare. 

Vidare kan vi genom dokumentationen följa barnens utveckling mot den goda 

samhällsmedborgaren, dock bör vi vara vaksamma på hur vi framställer barnen och se till 

barnens rättigheter. Genom vår studie visar vi på konsekvensen av att ha en ”sanning” om hur 

barn bör vara, innebörden av detta blir att vi ser barnet agera på ett sådant sätt som vi 

förväntar oss.  

 

7.2. Vidare forskning 

För att föra vår studie vidare hade det varit av intresse för oss att föra ytterligare samtal med 

pedagogerna om hur förskolan som institution präglar deras tankar när de analyserar och vilka 

begrepp som används för att förstå olika situationer. Att genomföra stimulated recalls på 

andra förskolor kan vi synliggöra vilka diskurser som uppstår i olika pedagogers samtal och 

komma närmre en slutsats om det är så att förskolan som institution. I sin tur påvisar detta 

perspektiv att vi bör fortsätta att granska vår verksamhet och hålla oss objektiva till den, men 

även vad vi för vidare till barnen. 
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Bilagor. 

Bilaga 1. 

Hej, 

Vi heter Jenny Bergqvist och Annika Johansson, vi studerar på förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Halmstad och nu ska vi skriva examensarbetet. Vår studie ska behandla hur 

pedagoger talar om en observation från sin egen verksamhet. Vi vill därför genomföra en 

gruppintervju med pedagoger. Vi kommer att dokumentera intervjun med videokamera och 

fältanteckningar. Pedagogerna kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån 

personliga eller familjeaspekter, endast pedagogernas diskussion är av intresse.  

Under ett tillfälle kommer vi att besöka er förskola i samråd med er pedagoger. Medverkan i 

studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt 

deltagande. En kamera kommer att ställas upp i syfte att dokumentera vem som säger vad, 

samt för att vi inte vill missa något som sägs i gruppintervjun.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att ni som deltar i denna 

studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda om ni vill att vi slutar 

filma eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 
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vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om er pedagoger som deltar på ett sådant 

sätt att utomstående inte kan identifiera er. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om er pedagoger endast kommer användas för forskningsändamål. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Jenny Bergqvist, jenber13@student.hh.se - student som genomför studien. 

Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se - ansvarig lärare vid Högskolan i Halmstad.   

 

Jag heter: 

_____________________________________________________________________ 

          Jag samtycker till medverkan i studien. 

Bilaga 2.  

Hej, 

Vi heter Jenny Bergqvist och Annika Johansson, och studerar förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi examensarbete och ska genomföra en studie som 

handlar hur pedagoger talar om sin verksamhet utifrån en observation. 

I samråd med arbetande personal kommer vi att besöka er förskola under en eller flera dagar. 

Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta 

sitt deltagande. Dokumentationen med barn och pedagoger kan komma att genomföras med 

videokamera och fältanteckningar. 

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 

som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 

barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag 

eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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