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Abstract 

This study is about preschool teachers and how they talk about children and the teachers’ 

perspective on children. The study was conducted using qualitative method. Sixteen 

preschool teachers participated in four different focus groups. Focus groups means getting a 

group of people together to discuss a topic the researcher have chosen. In this focus group 

the participants got together, four in each group, and by using different scenarios that can 

take place at a preschool they started the conversations. The focus in this study is on 

preschool teachers who care for children the ages between one and three. The study is about 

the teachers’ child perspectives and how they use that perspective in the conversations with 

each other. The study finds six main discourses that occurs in the conversations about child 

perspective. The conclusion is that there is a need for conversations between preschool 

teachers, where they talk about why they do as they do. When the teachers talk, and reflect 

about their child perspectives and the quality in learning they can become more aware 

about their actions. Greater awareness can lead to changes that will affect the children and 

their everyday life in preschool to be even better.   
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och 

barnsyn. Frågeställningarna var: Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? 

På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på 

förskolan? I författarens c-uppsats framkom beteenden från förskollärare som 

väckte frågor kring om förskollärare är medvetna om sin barnsyn och barnsynens 

påverkan på arbetet i förskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

Undersökningen genomfördes med metoden fokusgrupp. Fokus i studien var 

förskollärare som arbetar med de allra yngsta barnen, barn mellan ett till tre år. Det 

var totalt fyra fokusgrupper med fyra deltagare i varje, alltså deltog sexton 

förskollärare i studien. Analysen genomfördes med inspiration från 

diskursanalysen, och utgick från förskollärarnas uppfattningar av begreppet barnsyn 

och sedan undersöktes sambandet mellan förskollärarnas uppfattningar och deras 

sätt att samtala om barn med hjälp av dilemman. Slutsatsen av studien är att det 

finns behov av samtal bland förskollärare om varför de gör som de gör. Genom 

samtal blir förskolläraren medveten om sin syn på barn och kan därmed utveckla 

och förbättra sitt förhållningssätt gentemot barnen. Därmed får barnen en ännu 

bättre förskolevardag. 
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1.Inledning 
Barn vistas i förskolan i större utsträckning nu än någonsin tidigare. Enligt Skolverket (2016) 

var 83 procent av alla barn i åldern ett till fem år inskrivna i förskolan 2015. I Läroplan för 

förskolan, Lpfö (Skolverket, 2010) beskrivs förskolans uppdrag. Det står bland annat att 

barnen i förskolan skall möta vuxna som ser barns möjligheter och engagerar sig i samspelet 

med barnen. Förskolan ska vara en mötesplats för barn att utvecklas och lära.  

 

Under hösten 2014 arbetade jag och en studiekamrat med vår C-uppsats där vi undersökte 

förskollärares bemötande av de yngsta barnens initiativ till samspel. Under den studien fick 

jag syn på beteenden som fick mig att fundera över förskollärares förhållningssätt och 

barnsyn. Studiens resultat delades in i två kategorier; barnens initiativ bemöttes med samspel 

och kommunikation och barnens initiativ bemöttes inte med samspel och kommunikation 

(Malm & Tholin, 2015). Detta fick mig att reflektera mycket kring förskollärarnas ansvar för 

barnens möjligheter till samspel och atmosfären barnen vistas i hela dagen. Eftersom 

resultatet av studien visade på tydliga skillnader i förskollärarnas bemötande antar jag att det 

inte är självklart att förskollärare reflekterar över sin egen barnsyn och hur den påverkar 

verksamheten med barnen. Dessa tankar ligger till grund för den här undersökningen. 

Jag anser att barns utveckling och lärande är viktigt att samtala om, men jag har saknat samtal 

kring förskollärarens barnsyn och förhållningssätt i mitt yrkesverksamma liv.  

 

 Jag kommer i denna studie att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och hur deras 

barnsyn framträder i samtalet om barnen. Jag kommer fokusera på förskollärare som arbetar 

med de yngsta barnen på förskolan (1 - 3 åringar). Jag anser att det är viktigt att lyfta fram de 

yngsta barnen i denna studie eftersom de har en annan möjlighet att kommunicera sina 

intentioner och önskemål eftersom de oftast inte har ett fullt utvecklat språk. Som 

förskollärare behöver man tolka barnens signaler och kroppsspråk, vilket är en utmaning, 

eftersom barnens uttryck ofta skiljer sig från äldre barn och vuxna menar Johannesen och 

Sandvik (2009). De yngsta barnens förskola är barnets första möte med förskolan som 

institution och där lägger man som förskollärare grunden för det livslånga lärandet hos barnet.  
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2. Bakgrund 
Jag kommer i detta kapitel kort beskriva förskolans uppdrag enligt styrdokumenten för 

förskolan. Vidare kommer jag belysa begrepp som påverkar förskollärares barnsyn, arbetssätt 

och metod i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. Jag avslutar med att göra ett avstamp i 

det sociokulturella perspektivet som grund för förståelsen av studien. 

 

2.1 Förskolans uppdrag 

Barnen i förskolan vistas en stor del av sin vardag i förskolans miljöer. Enligt Skolverket 

(2016) går 83 procent av alla barn i åldern ett till fem år i förskolan. Förskolan har ett 

betydelsefullt men också omfattande uppdrag att utföra. I läroplan för förskolan står det bland 

annat att: 

 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda en 

god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2010 s. 5).  

 

Vidare beskriver läroplanen att förskolan ska erbjuda barnen en genomtänkt och anpassad 

dagsrytm utifrån barnens ålder och vistelsetid. ”Såväl omvårdnad och omsorg som vila och 

andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2010 s. 7). För att 

kunna genomföra detta uppdrag krävs det att man i arbetslagen samtalar och diskuterar aktivt 

kring dessa ämnen. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) används läroplanen 

mycket olika i förskolorna. Läroplanen innehåller riktlinjer och strävansmål, men utan att 

konkret ange hur målen ska nås. Johansson och Pramling Samuelsson menar att detta ger stora 

möjligheter för egen tolkning för de enskilda förskollärarna och arbetslagen.  

 

Wallskog (1999) pekar på att det genom formuleringarna i Läroplan för förskolan finns en 

förhoppning och tillit till förskollärarnas förmåga att utforma en verksamhet som strävar mot 

de uppsatta målen. Mårdsjö Olsson (2010) menar att förskollärare har olika kunskapssyn och 

erfarenheter som kan berika eller begränsa verksamhetens innehåll. Genom diskussioner och 

samtal kan dessa olika tolkningar berika verksamheten, men förskollärarna måste ha en 

samsyn om hur barn lär sig och hur man som förskollärare kan medverka till barns lärande 

och utveckling.  
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2.2 Barnsyn 

Sommer (2005) sammanfattar begreppet barnsyn såhär: ”Föreställningar om vad barn är och 

bör vara kan man kalla en barnsyn” (Sommer, s. 83). Enligt Johansson (2011) handlar barnsyn 

om förskollärarens människosyn. Det innebär den inställning som förskollärare har gentemot 

barnet som en egen individ med resurser, kunskap och behov och hur förskolläraren bemödar 

sig att ta hänsyn till dessa behov. Johannesen och Sandvik (2013) menar att det finns olika 

uppfattningar om de yngsta barnen. Vi påverkas av samhället runt oss, av politiken, av reklam 

och genom dessa faktorer skapar vuxna sig en föreställning om hur de yngsta barnen är. Det, 

menar Johannesen och Sandvik, påverkar sättet att tala om barn. Johannesen och Sandvik 

delar in dessa föreställningar om barn i två olika diskurser. ”Bristdiskurs och 

kompetensdiskurs” (s. 15). Bristdiskursen förstås som att förskollärare fokuserar på det barnet 

inte kan och vilka kompetenser barnet saknar. Enligt den svenska förskoletraditionen, har 

bristtänkandet fått företräde, det har varit mycket fokus på utvecklingsstadier menar Nordin-

Hultman (2004). Roos (2014) beskriver vikten av att ställa sig frågor som förskollärare om 

hur man väljer att se på barnet, som ett barn med brister som behöver korrigeras eller ett barn 

som är kompetent. Med kompetensdiskursen menas att barnen ses som individer med egen 

vilja och intentioner. De vuxna anses ha ansvar för att ta tillvara och lyssna in barnens 

upplevelser (Johannesen & Sandvik 2013). 

 

Enligt Bjervås (2003) är det en tydlig samverkan mellan en förskollärares barnsyn och dennes 

syn på kunskap och lärande. Hon uttrycker vidare att förskollärare bör reflektera över och 

synliggöra sin barnsyn för att på ett medvetet sätt kunna förstå vilka förväntningar de bär med 

sig i synen på barnet. Haugen (2006) lyfter fram att om barn skall uppleva och känna sig 

kompetenta behöver förskollärarna forma en vardag tillsammans med barnen, där barnen får 

möjlighet att utöva inflytande över sin förskolevardag. Vidare menar Haugen att det är viktigt 

som förskollärare att känna glädje i att vara delaktig i barnens vardag och även vara en 

stödjande partner tillsammans med barnen. Bae (2009) poängterar att det är viktigt att möta 

barnen på deras nivå och se barnens möjligheter till samspel. Förskollärarens syn på barnet 

visar sig tydligt om de fokuserar på bristerna i det verbala språket eller om de ser och tolkar 

barnens försök till kommunikation. Dessa kommunikationssignaler kan vara kroppsspråk och 

ansiktsuttryck, men saker kan också spela en viktig roll i barnens initiativ till samspel. 

Förskolläraren behöver ha respekt för barnet menar Dalberg och Lenz Taguchi (1994), det 
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innebär även att se barnet som ett kompetent och nyfiket barn med lust att lära. Det är 

förskollärarens skyldighet att skapa meningsfulla sammanhang där barns utforskande och 

intresse att lära tas tillvara. Dahlberg och Lenz Taguchi anser vidare att den barnsyn 

förskollärare har påverkar det förhållningssätt som utformas i verksamheten.  

 

2.3 Förhållningssätt 

Doverborg och Pramling (1993) pekar på att det är viktigt för förskollärare att reflektera över 

vad man själv tar för givet och vad barnen tar för givet. De menar också att det är av stor vikt 

att som förskollärare vara medveten om sitt förhållningssätt. Hur en förskollärare väljer att 

arbeta påverkas av vilket förhållningssätt hen har till hur barn lär sig och därmed också 

barnens möjligheter till utveckling. Fredriksen (2013) menar att man som förskollärare bör 

vara medveten om vilken attityd man har till arbetet. Attityden påverkar barnens möjligheter 

till utveckling i förskolan. För att förskolan skall vara en plats som är bra för barnen och de 

vuxna som vistas där behöver förskollärarna vara medvetna om hur deras förhållningssätt 

påverkar kvaliteten på förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att om barn 

får möjligheter att lära sig lära och blir bemötta utifrån sina intressen och behov får det stor 

betydelse för barns självförtroende. Bae (2009) lyfter fram att om barn möts av uppmuntran 

och erkännande ger det förutsättningar för att barnet skall få tillit till sin egen förmåga och på 

det viset ökad självkänsla. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013) anser att det 

behövs ett särskilt barnorienterat perspektiv för att kunna ge barn en röst. Detta kan uppnås 

genom att kunna lyssna på barnen och lita på barnen som kompetenta individer. Barns 

perspektiv handlar enligt Roos (2014) om att tolka det barnen förmedlar. Johansson (2011) 

anser att barns perspektiv är det som barnen visar genom uttryck så som ord, kroppsspråk, 

gester och blickar, erfarenheter och intentioner. Förskollärarens möjligheter att förstå barnets 

perspektiv är begränsad utifrån hur förskollärare förstår andra. Som förskollärare behöver 

man sträva efter att ta barns perspektiv och försöka förstå barnets livsvärld.  

 

2.4 Yrkesroll 

”Att vara professionell i sitt arbete innebär att använda sig av speciella yrkeskunskaper” (Niss 

& Söderström 2006 s.13). Förskollärare behöver ha kunskaper och engagemang kring sitt 

arbete för att kunna utföra ett utvecklande arbete med barnen i förskolan. Niss och Söderström 

(2006) lyfter vidare att det är mötet mellan barn och vuxna som avgör kvaliteten på förskolan. 

Sheridan (2007) anser att det är förskollärarnas ansvar att skapa en lärandemiljö som ger 
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barnen möjligheter att utveckla en förståelse för sin omvärld och sig själva. ”Det är genom 

egna reflektioner och i samtal med kollegor som vi kan bidra till att kvaliteten på den egna 

förskolan förändras och fördjupas” (Mårdsjö Olsson, 2010, s. 19). 

 

Wallskog (1999) beskriver förskollärarnas yrkeskunskap som tyst kunskap, vilket visar sig i 

förskollärarnas handling. Bjervås (2003) understryker att som vuxen i förskolan behöver 

förskollärarna våga och ha en vilja att begrunda och reflektera kring sina kompetenser och 

försöka förstå sambanden mellan ord och handling. Wallskog (1999) styrker vikten av att bli 

medveten om sin yrkeskompetens och ta reda på sina styrkor och svagheter. Det är viktigt att 

förstå vari ens kompetens ligger för att kunna förstå varför man väljer att agera på det sättet 

man gör. Det är också viktigt att förstå när det inte blir som planerat. Fredriksen (2013) menar 

att det är viktigt att kunna ändra på handlingsmönster. För att kunna göra förändringar behövs 

reflektioner kring hur de egna attityderna och det egna beteendet påverkar verksamheten.  

 

 

2.5 Omsorg 

Omsorg beskrivs ofta utifrån två grundläggande innebörder vilket är omsorg som handling 

eller en verksamhet som till exempel att ta hand om barn, sjuka och gamla. Ett annat sätt att se 

på omsorg är som ett förhållningssätt vilket innefattar att vara omsorgsfull och bry sig om 

någon. Omsorg kan också beskrivas som fysiska och emotionella handlingar. På en förskola 

kan man till exempel säga att blöjbyten och matsituationer är fysiska uppgifter, medan det 

känslomässiga innebär att ge kärlek, trygghet och tröst. (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) slår fast att den svenska förskolan kännetecknas 

av att vara en förskola med strävan efter att förena omsorg och pedagogik. Vidare menar 

Johansson et al. att traditionen bland de yngsta barnen i förskolan har lagt stor vikt vid omsorg 

och vård. Omsorg är ofta förknippad med begreppet vård. Månsson (2000) menar att det på 

småbarnsavdelningar ofta är så att omvårdnadsmoment som mat, vila och blöjbyten tagit en 

stor plats. Under de senaste åren har det skett en förändring kring begreppet omsorg i arbetet 

på förskolan. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) ser i sin studie att begreppet omsorg fått en 

ytlig eller svag ställning när förskolans verksamhet och förskollärarnas arbete beskrivs. Enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) behöver omsorg och lärande ses i korrelation 

med varandra i arbetet med barnen i förskolan. 
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Som professionell pedagog bör man, som vi ser det, både kunna utnyttja 

traditionella omsorgssituationer pedagogiskt och använda sig av den 

omsorgsinriktade aspekten i allt lärande, det vill säga i förhållningssättet till 

barn i stort (Johansson & Pramling, 2001, s. 99).  

 

Halldén (2015) poängterar att det är viktigt att inte låta barns behov av omsorg osynliggöras i 

förskolan, utan att det får ta plats i förskolan. Barn är naturligt beroende av vuxna som ser och 

tillgodoser barnens behov. Emmoth (2014) anser att trygghet och trivsel är avgörande för 

barnens möjligheter till utveckling. 

  

2.6 Samspel 

Barn skall möta engagerade vuxna som ser barns möjligheter står det i läroplanen för 

förskolan. Vidare står det också att förskolan skall vara en mötesplats där barn möter vuxna 

som ser barnens potential och intresserar sig för samspel med barnen (Skolverket 2010). 

Skolinspektionen (2016) anser att det är grundläggande för barns lärande och utveckling att 

det finns ett välfungerande samspel mellan förskollärare och barn i alla sammanhang i 

förskolan. Barn behöver förskollärare som arbetar för och inspirerar till ett känslomässigt gott 

klimat i barngruppen. De vuxna har ett ansvar att skapa goda relationer där samspelet mellan 

förskollärare och barn är avgörande för att barnet skall känna sig tryggt (Niss & Söderström 

2006). Det är förskollärarnas ansvar att ta vara på varje barns olikheter och visa engagemang 

och intresse i barnets livsvärld och på så sätt skapa en god gemenskap med barnen.  

 

Wallskog (1999) betonar vikten att se varje barn som en resurs, och att förskollärare ska se till 

att barnen får uppmuntran och utmaningar för att kunna utvecklas som individer. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barn utvecklas och skaffar sig kunskap genom alla 

sinnen i ett ihållande samspel med de människor barnen har runt sig. Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) anser att det är viktigt att barnen lär sig att ta andras perspektiv 

och samspela med andra eftersom det är på så sätt barnen lär och utvecklas. Johansson (2011) 

beskriver tre olika typer av atmosfärer som kan förekomma på förskolan. Det är en 

”samspelande atmosfär”, en ”instabil atmosfär” och en ”kontrollerande atmosfär”. Johansson 

styrker tanken om att förskollärarnas inställning påverkar vilken atmosfär som skapas. Den 

samspelande atmosfären kännetecknas av att förskolläraren är engagerad och mottaglig för 

barnens signaler. Förskolläraren tar ofta ögonkontakt och ger beröm. Förskolläraren sprider 
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glädje och gör det möjligt för barnen att samspela med varandra och med de vuxna. I den 

instabila atmosfären växlar det mellan en närvarande förskollärare som svarar på barnens 

initiativ och visar närhet och en förskollärare som inte svarar barnen och håller en distans till 

barnen. De vuxna varierar sitt förhållningssätt på så vis att det ibland är närhet och förståelse 

och ibland bara tillrättavisningar. Den kontrollerande atmosfären utmärker sig genom att 

förskollärarna fokuserar på att avstyra osämja och kaos. Johansson menar att det i en förskola 

behöver finnas kontroll eftersom förskollärarna ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 

Bae (2009) anser att i samspelet mellan vuxna och barn i förskolan är det för förskolläraren 

flytande övergångar mellan fokus på individen och på gruppen. Bland de yngsta barnen i 

förskolan är oftast inte språket fullt utvecklat, så det blir upp till förskollärare att tolka barnens 

andra sätt att kommunicera på. Barnen kommunicerar ofta med kroppsspråk och gester utöver 

de ord och ljud de kan. Det är viktigt att barnen möts av förskollärare som tar sig tid att 

försöka tolka och förstå barnens intentioner (Bae, 2009; Johannesen & Sandvik, 2013).  

 

2.7 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie tar avstamp från det sociokulturella perspektivet vilket innebär en grundsyn om 

att människors handlande och tänkande görs i ett större sammanhang. Individens handlingar 

görs utifrån den kunskap som blir till i ett samspel med andra människor (Säljö 2015). 

Vygotskij (1995) poängterar vikten av att barnen utvecklar fantasi i samspel med andra. ”Det 

är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som 

skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 1995 s. 13).  

Jag har valt det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt eftersom jag tror att 

det kan hjälpa mig att förstå och analysera förskollärarnas sätt att prata om barn. I förskolans 

tradition är mycket av kunskapen som finns av kategorien tyst kunskap. Kunskap som man 

sällan pratar om, men som finns med och som förs vidare av kollegor. Enligt Wallskog (1999) 

är den tysta kunskapen ofta synlig i handling men det har inte satts ord på varför man gör som 

man gör.   

 

Smith (2007) anser att barn behöver utveckla en röst och sin identitet och det kan endast ske i 

samspel och delaktighet utifrån deras sociala förmåga. Barn ses som rika medaktörer i sin 

vardag. Säljö (2015) anser att varje sociokulturellt sammanhang skapar sin barnsyn. Att ha ett 

sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande medför att människor handlar i samspel 

med andra antingen direkt eller indirekt. Säljö menar vidare att varje samhälle måste se till så 
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att kunskap utvecklas för framtiden. Det är vissa förmågor som lärs ut för att försäkra sig om 

att samhället utvecklas och går vidare. ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om 

vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö, 

2015, s. 13). Som förskollärare arbetar man oftast med kollegor som har med sig sin egen 

personliga föreställning om barn och sin barnsyn in i arbetet med barnen. Man kan se i 

läroplanen för förskolan att det även är viktigt med aktiva kollegiala samtal där man 

diskuterar begrepp som lärande och kunskap (Skolverket, 2010). Läroplanen är enligt 

Pramling Samuelsson och Williams (2015) skriven med en sociokulturell grund och utgår 

därmed från att alla lär i ett socialt sammanhang. Eriksson (2014) menar att det i det 

sociokulturella perspektivet är förskollärarens ansvar att samtala om allt som händer på 

förskolan så att både barn och vuxna blir involverad i hur vardagen kan förstås och förklaras. 

Det kräver engagerade förskollärare som möter, stärker och utmanar barnen i deras 

funderingar och initiativ.  
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3.Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn.  

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? 
 

• På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på 

förskolan? 
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4. Metod  
I detta kapitel redogör jag för studiens metodval, urvalsprocessen och genomförandet av 

fokusgrupperna. Jag redogör också för de forskningsetiska principer som studien har utgått 

ifrån. Avslutningsvis beskriver jag hur databearbetningen gått till och hur den analyserats med 

inspiration av diskursanalys. 

 

4.1 Fokusgrupper 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie med fokusgrupp som metod för 

empiriinsamling. Jag valde att använda mig av Halkiers (2010) begrepp fokusgrupp, vilket 

innebär en datainsamling där en grupp samtalar kring ett ämne forskaren har bestämt. Wibeck 

(2010) menar att fokusgrupper är en bra metod när man försöker få en djupare förståelse för 

personers förklaring till ett ämne eller problemområde. Enligt Brinkman och Kvale (2014) är 

fokusgrupper bra eftersom man får flera olika åsikter och uppfattningar kring det ämnet som 

samtalet utgår ifrån. Nackdelen med fokusgrupper är enligt Wibeck (2010) att man som 

deltagare kanske känner ett behov av grupptillhörighet och därmed inte vågar tala om alla sina 

egna tankar och åsikter. Respondenterna kan därmed välja att hålla med de andra deltagarna 

för att inte sticka ut. För att på ett bra sätt kunna fånga upp detta behövs det ett socialt 

sammanhang där fler personer samtalar med varandra. Jag valde att genomföra 

fokusgrupperna med förskollärare som arbetar på samma enhet i varje respektive fokusgrupp, 

detta för att de skall känna sig trygga och därmed förhoppningsvis våga uttrycka sina egna 

tankar kring ämnet.  

 

Enligt Halkier (2010) kan man i en fokusgrupp använda sig av hjälpmedel och övningar. Jag 

valde att använda mig av dilemman där förskollärarna fick höra fler olika dilemman att 

resonera och samtala kring (bilaga 1). Dilemman är påhittade av författaren med inspiration 

från vardagen på förskolan. Fokusgruppens mål är att ge möjligheter till samtal och 

diskussioner kring ämnet utan att det finns några rätta svar (Brinkman & Kvale 2014). Jag har 

vid varje introduktion av fokusgrupperna poängterat att jag inte är ute efter rätt eller fel utan 

att jag vill att de samtalar med varandra som om det var ett vanligt kollegialt samtal. Jag som 

moderator i dessa fokusgrupper behöver skapa en miljö där alla får möjligheten att bli hörda 

och se till att alla kommer till tals.  

 

Under fokusgruppen spelades samtalen in, detta gjorde att jag som moderator kunde fokusera 

på samtalet och inte på att skriva ner allt som sades. Enligt Brinkman och Kvale (2014) är det 
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bra att spela in samtalet för att moderatorn skall kunna fokusera på samtalet och 

samtalsdynamiken. Det är också bra ur en analyssynpunkt att kunna återgå till materialet och 

lyssna fler gånger. Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) rekommenderar att ha 

minst tre fokusgrupper, jag har i denna undersökning använt mig av fyra grupper. 

 

4.2 Urval  

Jag valde att genomföra fokusgrupper med förskollärare som arbetar med barn i 

åldersgruppen ett till tre år. För att hitta deltagare till mina fokusgrupper har jag utgått från 

kommunen jag arbetar i. Jag har använt mig av bekanta förskollärare som kontaktpersoner för 

att planera in samtal, vilket betyder att jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval av 

varianten snöbollsmetoden. Med snöbollsmetoden menas enligt Trost (2010) att forskaren 

använder personer som sedan hittar fler deltagare till undersökningen. Jag hade en 

kontaktperson som sedan samlade ihop en grupp på fyra förskollärare. Kontaktpersonerna har 

dock inte deltagit i fokusgrupperna. Med hjälp av snöbollsmetoden blev det en varierad grupp 

av förskollärare i fokusgrupperna. Jag har varit på tre olika förskolor där deltagarna i tre av 

grupperna kom från fler olika förskolor för att delta i denna fokusgrupp. Deltagarna kände 

varandra i och med att varje grupp hade samlat förskollärare från samma förskoleenhet. 

 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att det finns en risk med för få 

deltagare i en fokusgrupp eftersom det kan bli stiltje i samtalen, men samtidigt kan det om 

gruppen blir för stor leda till att personer blir tysta. Jag valde att ha fyra deltagare i varje 

grupp, det upplevdes som precis lagom, alla fick möjlighet att prata och säga sina åsikter. 

Förskollärarna var i åldrar mellan trettio och sextiofyra år. Det var också en variation i hur 

länge de hade arbetat som förskollärare allt från tre till tjugoåtta år. Det var endast kvinnor 

med på samtalen men det speglar verkligheten för förskolan. Enligt Skolverket (2016) är 

endast 2.9 procent av alla årsarbetare med förskollärarexamen män. Jag har även mailat 

förskolechefer, men fick endast respons från en med mail om att hon vidarebefordrat mailet 

till sina anställda, de i sin tur tackade nej till deltagande i studien. 

 

4.3 Genomförandet 

Jag genomförde först en pilotstudie som enligt Löfgren (2014) är bra att göra för att testa sin 

utrustning och för att ta reda på om frågorna fungerar bra. Detta gjorde jag med en grupp 

förskollärare som var kända för mig innan för att de skulle kunna ge mig feedback på de 
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dilemman och frågor som jag hade förberett. Det är också bra menar Löfgren att genomföra 

en testgrupp för att kunna göra ändringar och förbättringar innan den riktiga undersökningen 

äger rum. Under pilotstudien märkte jag att respondenterna ofta samtalade i munnen på 

varandra vilket gjorde det svårare att höra vad de sa. Jag valde därför att i introduktionen till 

de resterande fokusgrupperna uppmana deltagarna till att tänka på att försöka låta bli att prata 

i munnen på varandra. Eftersom deltagarna i pilotstudien var kända för mig kunde jag se att 

gruppdynamiken återspeglade deltagarnas personligheter. Några var lite tystare, pratade lite 

tystare medans några pratade på och hade inga tydliga betänkligheter med att delta i samtalet. 

Detta gjorde att jag insåg mitt ansvar som moderator att alla skulle få komma till tals. Halkier 

(2010) menar att det är en av moderatorns viktigaste roll att se till att alla får komma till tals. 

Jag var därför mer uppmärksam på detta under de resterande fokusgrupperna. Pilotstudien 

ingår i studien som en av de fyra fokusgrupperna. 

 

Jag valde att åka ut till respondenternas förskolor eftersom jag tror att det är det kändes bäst 

och smidigast för förskollärarna. Halkier (2010) menar att man skall tänka noga igenom var 

man genomför samtalet, samlas man på en okänd plats kan det hämma det samtal som skall 

ske. Jag ville att det skulle vara en så avslappnad stämning som möjligt för deltagarna så att 

de skulle kunna vara spontana och öppna i sitt samtal. Jag använde mig av en mobiltelefon 

och en läsplatta för att spela in samtalet. Jag placerade enheterna en bit ifrån varandra på 

bordet som vi satt runt. Jag använda mig av två inspelningsapparater för att försäkra mig om 

att jag skulle få samtalet inspelat men också för att kunna fånga upp alla röster kring bordet.  

 

Jag började med att tacka alla för att de tar sig tid att delta i min studie. Jag presenterade 

sedan mig själv och mitt syfte med studien. Jag valde, som Halkier (2010) anser klokt att bara 

i enkla och inte så ingående ordalag informera om syftet med studien. Detta gjorde jag för att 

inte påverka respondenterna i sina tankar utan att samtalet skulle kunna flyta på utan 

begränsningar. Sedan förklarade jag hur fokussamtalet skulle gå till väga och informerade om 

vilka rättigheter de som respondenter i studien har. För att börja lite mjukt och lätta upp 

stämningen fick varje förskollärare berätta vem de är och hur länge de har arbetat i förskolan, 

och vilket år de gick förskollärarutbildningen. Detta gjordes för att jag som forskare skall få 

en bild av vilka förskollärare som deltar i samtalet och därmed enklare kunna urskilja rösterna 

vid transkriberingen.  
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Efter introduktionsrundan läste jag upp ett dilemma som respondenterna fick reagera på och 

reflektera kring hur de skulle lösa (Bilaga 1). Jag valde att ha en relativt fast struktur på mina 

fokusgrupper vilket innebar att jag alltid började med samma dilemma och jag hade sedan 

samma följd på resterande dilemman. Jag hade också några fasta intervjufrågor. Under de 

olika fokusgrupperna ställdes intervjufrågorna på olika tider beroende på hur samtalet fortlöp 

och när det passade att ställa frågorna. Jag som forskare antog en roll där jag höll mig i 

bakgrunden och lät deltagarna samtala kring de olika dilemman som jag lade fram för dem 

utan att de kände att de behövde prata med mig som moderator (Wibeck 2010). Jag hade en 

lyssnande roll och skapade förutsättningar för samtal. Det kom sig naturligt att deltagarna 

tittade på mig och inväntade nästa dilemma när de kände sig klara med dilemmat de 

diskuterat.  

 

4.4 Databearbetning och analys 

Jag har transkriberat samtalen. Med transkribering menas att jag har skrivit ner ordagrant det 

som fokusgruppspersonerna sagt. Halkier (2010) anser att det är viktigt att låta ordföljden som 

respondenterna använder vara kvar i transkriberingen och inte ändras för ett bättre skrivspråk. 

Jag har tagit med alla ord och ljud som jag anser är viktig för analysen av samtalen. Det 

innebär att vissa ord som ständigt sägs i samband med att andra talar så som ja, mm och precis 

inte alltid har skrivits ner, då de inte tillför något i sammanhanget (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2012). Jag har sammanlagt tre timmar och femtioåtta minuter med ljudinspelning 

vilket har resulterat i sextiofem sidor med skriftligt material. 

 

Analysprocessen inleddes med att jag upprepade gånger läste igenom de transkriberade 

texterna med syftet att få en övergripande känsla för materialet och för att kunna se samband 

mellan de olika fokusgrupperna. Under tiden jag läste gjordes noteringar i texten och jag 

plockade ut meningar som beskrev de diskurser som kunde lyftas fram. Jag valde sedan ut de 

diskurser som framstod som väsentliga i förhållande till studiens syfte. Det har resulterat i sex 

diskurser som beskriver förskollärarnas tankar och uppfattningar kring begreppet barnsyn. 

När jag sedan hade tagit fram dessa diskurser, studerades materialet med tanke på att hitta 

samband mellan förskollärarnas uppfattningar om begreppet barnsyn och deras sätt att samtala 

om barn. Detta kommer redovisas i resultatkapitlet. 
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4.4.1. Diskursanalys 
”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012 s. 7). Förskolan som en social kontext innefattas av fler olika diskurser, man kan säga att 

det man gör och säger i förskolan som förskollärare bidrar till att forma den sociala världen i 

förskolan, men också till att bevara vissa sociala mönster. Människans sätt att uppfatta världen 

konstrueras i de sociala sammanhangen menar Winther Jørgensen och Phillips. 

 

”En diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet” Bolander 

& Fejes, 2014 s.81). Halkier (2010) beskriver att diskursanalysen tenderar att innebära analys 

av vad som sägs och inte sägs i en ram av sociala sammanhang. I denna studie används 

fokusgrupp som metod och det är ett socialt sammanhang där förskollärarna fick samtala 

kring yrkestypiska dilemman. Lindgren (2014) beskriver diskursanalysen som att gå ut på att 

”kartlägga och diskutera hur olika begrepp eller teman i ett datamaterial knyts samman i 

språkliga mönster som återspeglar och formar tankesätt och beteendemönster i samhället” 

(Lindgren 2014, s. 32). I analysen av transkriberingarna kunde jag se att det fanns 

gemensamma tankar kring vad en barnsyn kan vara eller innebära. Jag valde därför att utgå 

från dessa sätt att se på barnsyn, och skapade då diskurser av dessa olika uppfattningar. När 

jag sedan skulle analysera hela fokussamtalen valde jag alltså att utgå från dessa diskurser för 

att se om det kunde finnas samband mellan hur förskollärarna samtalade om barn kring de 

olika dilemman (bilaga 1) och den uppfattning de har om begreppet barnsyn.	

 

Bolander och Fejes (2014) anser att språket har en viktig roll för hur vår verklighet skapas. De 

menar att en diskursanalys som analysinstrument hjälper till att ”skaka om det vi tar för givet i 

våra vardagliga och yrkesmässiga liv” (Bolander & Fejes 2014, s. 83). Wibeck (2010) anser 

att det är viktigt i analysarbetet att berätta om den verklighet som respondenterna ger uttryck 

för i sitt samtal. Jag har i analysarbetet läst de transkriberade fokussamtalen ett flertal gånger 

och hittat gemensamma diskurser från varje grupp. Dessa har till slut utmynnat i sex diskurser 

kring hur förskollärare samtalar om barnsyn och om hur det hör ihop med hur de samtalar om 

barn. 

  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska krav (Vetenskapsrådet, 2002). 

I studien har jag i samband med kontakten inför fokusgrupperna använt mig av 

informationskravet och gett en övergripande information kring syftet med studien. Jag har 
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även informerat om studien vid fokusgrupperna. Jag valde medvetet att inte gå noga in på 

undersökningens syfte, men klargöra att jag är ute efter att höra deras samtal och tankar och 

erfarenheter i arbetet med barnen på förskolan. Detta gjorde jag eftersom jag vill att 

förskollärarnas tankar skulle vara spontana utan att påverkas av mitt syfte. Förskollärarna fick 

även information om att studien är frivillig och att de när som helst kan avstå från studien. 

Under introduktionen av fokusgruppen fick alla ge sitt samtycke till att delta i studien 

muntligt. Jag har också under introduktionen informerat om att allt material som jag spelar in 

och skriver ner tas om hand konfidentiellt och alla namn som jag använder i studien är fiktiva. 

Det kommer inte att gå för andra att lista ut vilka som deltagit i studien. Jag informerade 

också att det inspelade materialet endast nyttjas i denna studie och att det förstörs när 

uppsatsen är godkänd och klar (Vetenskapsrådet 2002). 
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5. Resultat 
 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarnas sätt att samtala om barn och barnsyn. Mina 

forskningsfrågor är; hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn och på vilket sätt 

beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på förskolan. För att bäst ta 

reda på detta har jag i analysen valt att utgå från förskollärarnas beskrivning av begreppet 

barnsyn och hur förskollärarna beskriver att barnsynen tar sig uttryck i verksamheten. Detta 

har i sin tur lett till sex diskurser. Jag har sedan valt att utgå från dessa diskurser och tittat 

efter samband mellan förskollärarnas tankar kring begreppet barnsyn och deras sätt att 

samtala om barn med hjälp av dilemman (bilaga 1). De aspekter som framträdde i 

förskollärarnas tankar kring begreppet barnsyn utmynnande i resultatets sex diskurser, vilka 

är: 

·      Barnsyn är ett förhållningssätt.  

·      En barnsyn är att ha en tillåtande miljö. 

·      En barnsyn är att tro på barn – barn är kompetenta. 

·      En barnsyn är att ha barnen i fokus. 

·      En barnsyn är att vara en närvarande förskollärare. 

·      Förskollärarna anpassar verksamheten efter barnens behov och förmågor. 

 
5.1 Barnsyn är ett förhållningssätt 

”Hur man ser på barnet, ja precis, hur jag liksom tänker att jag som vuxen ska agera mot ett 

barn”. Detta var Lottas ord i en av fokusgrupperna kring begreppet barnsyn. Siv uttryckte det 

på detta sätt: ”Men barnsyn är människosyn, det är lite mer hur man ser på barn och så vad jag 

tycker är viktigt som förskollärare”. Under samtalen kring dilemman kom det fram att det var 

viktigt att reflektera över sitt sätt att tänka och se på barn. I fokusgrupperna nämndes det att 

förskollärarna är alla olika personligheter och därmed också har en personlig barnsyn. ”För 

alla är olika, jag kan ju ha en barnsyn men den kanske skiljer sig från er eller så” sa Eva. Att 

alla är olika kan berika verksamheten menade Anna och Lotta: 

Anna: Det kan ju vara bra också att man är olika till en viss del. 

Lotta: Om det inte är för olika. 

Anna: För att få lite olika vinklar och synsätt så. 
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Även om det är en fördel att vara olika behöver man som förskollärare prata med varandra 

och komma överens om ett förhållningssätt som man vill arbeta efter. Emma sade:		

Pedagoger är ju olika, men just det, jag tycker det är viktigt att man pratar om 

förhållningssätt i arbetslaget att man i och med att Malte återkommer han 

gråter alltid, vi måste ha en lösning, en handlingsplan. Hur gör vi för att 

bemöta honom på bästa sätt. Du är mer tröstande och jag är mer tillsägande 

hur gör vi för att det inte skall bli en konflikt för honom. 

 Att ha ett gemensamt förhållningssätt betyder alltså att komma överens om hur man skall 

bemöta barnen. Däremot kan man inte möta varje barn lika, Sara uttryckte sina tankar: 

Hur man ska bemöta barn, det är viktigt att man har en gemensam barnsyn på 

sin avdelning. Att man bemöter barnet likadant, samma barn på samma sätt 

sen kan man behöva bemöta olika barn på olika sätt men att alla pedagoger 

gör samma för just det barnet i den situationen eller så.  

Vägen till en gemensam samsyn är inte så enkel kom det fram bland förskollärarna, och 

ibland måste man ”gilla läget” som Emma beskrev:  

[…] och då får jag tycka att jag står inte bakom men jag måste göra det nu 

ändå liksom för att nu har vi bestämt att vi gör så här, tillexempel ute på 

gården som vi var inne på. Gilla läget det måste man göra ibland. 

Det är bra och viktigt att samtala med varandra ofta uttryckte alla deltagare i fokusgrupperna. 

Siv kommenterade på detta sätt: ” […] men ändra sig kan man ju alltid när man pratar, men 

jag kan ju tycka en sak så tycker någon annan en sak, ja just det så kan man ju tänka också, 

man kan ändra sig hela tiden”. Under samtalens gång uttryckte förskollärarna ett behov av att 

få tid att samtala i sina arbetslag och generellt med andra förskollärare kring förhållningssätt 

och barnsyn. Ronja sade: ” Det är väldigt svårt, just det att bara vad har jag för barnsyn, jag 

vill att det skall vara såhär, men hur är det sen på riktigt liksom”. Emma gav uttryck för hur 

hon upplevde det att få samtala kring dilemman i en fokusgrupp: ” Det här är jättegivande att 

få höra och tänka, att själv få säga sina ord, vad var det jag sa egentligen och tänka till”.  

 

5.2 En barnsyn är att ha en tillåtande miljö 

”När du säger barnsyn så tänker jag spontant på att vi har en väldigt tillåtande barnsyn inne 

hos oss” berättade Sonja. I förskollärarnas samtal kring dilemman kunde jag se spår av detta i 

deras samtal. Ronja beskrev sin pedagogiska tanke bakom en tillåtande miljö: 
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Hela pedagogiska miljön egentligen alltså om man har saker på låg nivå om 

de får liksom ha tillgång till att leka med grejer och få förtroende i att ja men 

nu, någon gång kanske du häller ut det för att det är kul att hälla ut det, men 

att det finns tillgängligt […], vi drar ju inte bara runt här i en tom lokal utan vi 

litar ju på er och ni klarar saker och ni skall utvecklas av att ha tillgång till 

saker med liksom. 

Det upplevdes som viktigt för förskollärare att barnen skulle få möjligheter att pröva och 

utforska. Material och leksaker ska finnas tillgängligt i barnens nivå. Sonja reflekterade kring 

matsituationen:  

För det är ofta där man måste bjuda in känner jag spontant, att han måste få 

pröva, ofta är det så när man matar då har man maten här borta, nära sig, han 

får ju aldrig någon chans att kladda och vara i det. 

En tillåtande miljö innebär att barnen får möjligheter att pröva och testa och erfara 

tillsammans. Emma skildrade en situation i förskolan som man kan göra barnen delaktiga i: 

Sedan kan man göra barnen delaktiga också, låta barnen vara med och hälla, 

man kan ha en liten kanna mjölk och vatten låta barnen vara med å hälla, för 

då ser man att det är roligt att få hjälpa till. 

	
Åsa tänkte till om hur barnen, om de får möjlighet till att klara något själv, kan växa genom 

att förskolan erbjuder en tillåtande miljö: ”Har man allting uppe på hyllorna så kanske man 

inte förväntar sig att barnen ska klara av det, är det längre ner så litar de ju på att jag kan det 

här så då gör jag det”. Här ser vi att förskollärarna anser det viktigt att barnen får möjligheter 

att pröva, och att de vuxna visar att de litar på barnet. 

 
5.3 En barnsyn är att tro på barnet, barn är kompetenta 

Att tro på barnet, att barnet kan, var något som det samtalades om i alla grupper. Åsa och 

Emma uttryckte det såhär:  

Åsa: Hur ser jag på barn är det kompetenta människor som såhär eller tomma 

blad som jag ska fylla med sånt jag känner att det är viktigt. 

Emma: Respekten för individen tillit till barnet. Just att våga tro på barnet, 

barnet kan mycket så tänker jag snabbt kring min barnsyn. Jag vågar, jag tror 
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på barnet, stärka barnet, tänka ger jag den, ger jag barnet de förmågorna så får 

de med sig väldigt mycket i sin ryggsäck. Och blir till bra medmänniskor. 

I förskollärarnas samtal kunde utläsas att det fanns en önskan om att bemöta barnen på ett 

sådant sätt att de skulle känna tillit till sin egen förmåga. Eva sade: ”man behöver inte lyfta 

upp barnen, du kan detta, du kan ta stolen så kan du klättra eller om jag håller en hand här så 

kan du klättra uppför rutschkanan och så åker vi ner igen”. Att ge barnen möjligheter är att tro 

på barnet. Emma beskrev en annan situation:  

Barn kan hämta vatten i kranen det är bara att jag kanske ger rätt 

förutsättningar jag ställer en pall framför, om inte barnet själva har gjort det 

och så låter jag barnet spilla men det gör inget, nästa gång tredje fjärde 

gången spiller det inte. Jättebra, det är liksom att ge barnen tillit, utmana. 

Att ta barnens känslor på allvar kom också fram under samtalen som något som var viktigt. 

Sonja delade sina tankar kring känslor: ” […] och att man omfamnar känslan att man inte bara 

nej men gå och lek nu stå inte bara här utan att man, kom sitt hos mig du kan landa här en 

stund, vi sitter här nu”.  

 

5.4 En barnsyn är att ha barnen i fokus 

Att ha barnen i åtanke när man planerar uttryckte Mina som en tanke kring barnsyn. I 

förskollärarnas samtal kring dilemman framkom det att de oftast har barnens bästa i fokus. 

Lotta uttryckte ett bekymmer hon kände kring att alltid försöka ha barnets bästa i fokus: 

Sedan kan det vara jättesvårt att ibland att veta vad som är, för man tänker ju 

ändå såhär vad är det bästa för det här barnet? Det kanske man ändå utgår 

ifrån, barnet är ju barn jag är vuxen men sedan måste det ju också vara att det 

funkar med de andra barnen det är många olika bitar att förhålla sig till. 

Samtidigt så ska alltså, vad är det bästa för det här barnet. 

Lottas bekymmer var att som förskollärare har man en önskan att utgå från varje barns bästa. 

Det framfördes av fler förskollärare. Förskollärarna reflekterade mycket kring hur de skulle 

tänka utifrån barnets bästa, och svårigheten med att inte alltid kunna göra det. Sonja berättade: 

Sen kan det ju också va situationen när man behöver va, att man behöver 

komma iväg för att man har ett mål, nu ska vi gå till skogen eller nu ska vi gå 

och göra den här aktiviteten då behöver han ju, då kan man inte landa inne, då 

hamnar man ju i en svår situation ska man då tvinga honom eller ja hur gör 
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man där tänker jag? Men man får väl ta och ha en liten backup där att någon, 

man delar gruppen helt enkelt känner jag. Som du sa Moa, man tar en 

innegrupp och en utegrupp. Om det pågått länge så har man ju en plan. 

Som Sonja sade, har det pågått länge så har man en plan. Förskollärarna visade på i sitt samtal 

att de försöker hitta lösningar för att lösa dilemman som uppstår på ett sätt som gör att barnet 

får stöd och hjälp att komma igenom sina utmaningar. I samtalen visade det sig också att 

förskollärarna tycker det är viktigt att lyssna på barnen och tolka barnens signaler. I dilemmat 

med Jan som inte vill sitta still på samlingen reflekterar Emma: ” Först tänker jag, men syftet 

med samlingen, vilken funktion skall den fylla och utifrån barnen vilka behov finns hos 

barnen”. Att utgå från barnens behov vid planering av verksamheten kom också fram i 

förskollärarnas samtal: ”Ofta är vi ju steget före att man delar in dem i olika lekgrupper och ja 

tänker på helt enkelt att vara steget före hela tiden”, berättade Sonja.  

 

Att samarbete med föräldrarna var viktigt för att barnen skall ha det bra och utvecklas var 

något som blev tydligt i alla fokusgrupper. Många tankar kring hur det är hemma kom fram i 

samtalen. Åsa tänkte: ”Även i samråd med föräldrarna för vi har ju haft liknande dilemma, 

prata med föräldrarna hur gör ni hemma och bara vad brukar funka och såhär och vad vi tror 

kan vara det jobbiga i detta”. Det kan däremot också vara ett dilemma att förskolan och 

hemmet gör på olika sätt, Ronja satte ord på det: 

Vi har pratat om det med att vi gör ju mycket här såhär på förskolan men om 

inte man gör lite likande med hemma så tar det ju lite längre tid, man kommer 

ju förmodligen någonstans […] 

Förskollärarna visade i sitt samtal att ett nära samarbete med hemmet var viktigt för att 

tillsammans utmana och hjälpa barnet att utvecklas.  

 

5.5 En barnsyn är att vara en närvarande förskollärare. 

Att vara där barnen är, vara på golvet bland barnet där allting händer framstod som en viktig 

del av att vara förskollärare. ”Det är ju lite vår roll att man är närvarande sitter med på golvet 

och leker” så beskrev Eva det. Emmas delade Evas tanke om att vara närvarande: 

Men det är också viktigt att vi som vuxna är närvarande att vi är på golvet att 

vi sitter på golvet då är det ju lättare att se. 
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Förskollärarna upplevde att de har lättare för att fånga upp situationer som sker om man är 

nära barnen. Ronja reflekterade utifrån en annan situation kring hur det kan bli om man inte är 

närvarande och ser konflikten när den sker mellan barnen: 

Men just det att vara närvarande och kunna säga, för är man inte det så är det 

ju svårt att gå in och säga det sådär pedagogiskt så de fattar, nej men nu har 

jag ju sett detta annars blir det ju mycket det här, men jag hade den först och 

så vet man inte själv, bara, hade du det eller, ja men nej. 

Att vara närvarande bland barnen innebär också att vara påhittig och se situationen innan den 

händer. Att försöka locka och avleda beteenden hos barnen var också en tydlig del av det att 

vara närvarande för barnen. Emma skildrade en situation där hon fångade ett barns intresse 

och fick det att klä på sig utan protester:  

Vi har ett liknande fall just nu och förra veckan då pratade jag med det här 

barnet och sa men du, nu skall jag berätta en saga för dig och så hittade jag på 

en saga om kalla fötter som skulle gå ut och då blir ju foten kall om den inte 

har på sig skor, och så spann jag vidare på det, pojken bara jaha ja men den 

dagen grät han inte. Man får vara påhittig också. 

Det var fler av deltagarna som gav uttryck för att de använde sig av språket och av sin fantasi, 

genom att tänka på sitt eget röstläge gentemot barnen. Fanny uttryckte det såhär: ”Oftast går 

det att avleda litegrann med att vi pratar och håller oss lugna”. Lotta beskrev hur förskollärare 

utmanas i det att vara närvarande och utgå från barnens behov: ”Ibland så ser man resultat när 

man gör på ett sätt men sedan så helt plötsligt så funkar det inte och då måste man hitta en 

annan strategi jaha ska man göra såhär istället”. Siv i en annan fokusgrupp hade en lösning på 

denna utmaning: ” Visst måste man prata om det och ta upp det ganska ofta för barnet är ju 

inte samma nästa vecka och nästa vecka så man får ju dra upp detta ganska ofta, hur gör vi 

nu”. 

 
5.6 Förskollärarna anpassar verksamheten efter barnens behov och förmågor 

Att anpassa verksamheten efter barnen, men också att utmana och utveckla barnen utmärkte 

sig som något som förskollärarna ansåg som viktigt. Mina tyckte till om det med att anpassa 

efter barnens behov:  

Sedan vet man ju vilka man kan kräva lite mer av och vilka som man ska låta 

vara lite mer så det är ju anpassning hela tiden. 
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Hanna hade en tanke kring det här med skillnaden på barnen i ålder. Man kan inte kräva 

samma av ett och ett halvt åringen som av treåringen:  

Ja och det är ju skillnad på som nu när man har barn som är tre år och sådana 

som är ett och ett halvt. De där små kan inte hänga med i samma tempo som, 

man måste lugna ner sig lite känner jag ibland. 

Att anpassa efter ålder tyckte även Sonja, och Kaja var viktigt. Att man kräver olika beroende 

på ålder:  

Sonja: Men han är ändå två och ett halvt, när man är ett och ett halvt då är 

man ändå ganska liten. 

Kaja: Det skiljer mycket på det. 

Sonja: Ja det gör det, det gör det 

Kaja: Då kan man ställa mer krav, men vissa barn klabbar mer än andra. 

Ibland kan man dock glömma bort åldern när man ställer krav på barnen som Ronja, Hanna 

och Molly samtalade kring: 

Ronja: och just det att man inte glömmer att han var ju 1, 5 år, ibland kanske 

man också glömmer såhär bort deras ålder att nu får du fixa 

Hanna: ja han är ju inte stor 

Ronja: nej dom är ju inte det 

Molly: att vi kräver för tidigt vissa saker. 

Ronja: mm precis  

Att inte stressa utan att ta det lugnt var det fler förskollärare som uttryckte under samtalen. 

Hannas reflektioner var: Det är ju det med, varför har vi så bråttom? (…) Åh kan de inte bara 

få vara barn litegrann i början där då än att det skall skyndas på.” Det uttrycktes hos fler 

förskollärare att man skall ta det lite lugnt, barnen måste få pröva och försöka, de kommer 

lära sig. Sara sammanfattade: ” Om det är ett litet barn som kanske inte har gått så länge, jag 

menar det tar ett tag att lära sig”. Sonja reflekterade kring om hennes krav på barnen var 

orimliga: 
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Jag tänker många gånger jag tror jag har sagt det innan för det är en tanke som 

har slagit mig att vi, vi lever ju i våran bubbla här, vi har ju barn i mellan ett 

och tre år har ju vi. För oss är de ganska självgående de klarar mycket, vi 

tillåter mycket och det ena med det andra, men sedan ibland träffar man på 

föräldrar i vissa situationer det kan vara en helg man träffar dem på lekplatsen 

eller något, då blir barnet för mig väldigt litet, nämen det är ju en liten bäbis, 

men det sitter nerbäddat med en filt i en vagn och då känner jag, ställer vi för 

höga krav, nej men man blir sådär, här hos mamman och pappan är barnet 

väldigt litet det kan vara en tvååring. Vi ser dem, hos mig är en tvååring ett 

ganska stort barn, 

Kaja: Vi ser möjligheter 

Sonja: Ja, men då känner man ställer vi för höga krav? Nej det är rimligt, vi 

ställer rimliga krav om man jobbar på ett bra sätt för att man skall nå sina mål 

och barnen ska må bra, men hemma är det, man får inte glömma det att för 

föräldrarna har de det här lilla, ja men ja det är ett väldigt litet barn. 

 

Att ha förståelse för att de som förskollärare ser på barn på ett annat sätt än vad en förälder 

gör upplevdes som viktigt för flera av förskollärarna. Sonja resonerade sig fram med hjälp av 

sina fokusgruppskollegor att kraven från förskolan inte alls var för höga utan att de var 

anpassade efter vad barnen kan i en anpassad förskolevardag.  

	
Molly hade en tanke kring vad hon tyckte var viktigt att barnen lärde sig på förskolan: 

När de är såhär små, ett till tre år, de kan jättemycket men det viktigaste för 

mig är tryggheten, hur man är som en kompis alltså det här liksom sociala att 

man blir ja en bra kompis och liksom det tycker jag egentligen är fokus.  

	
5.7 Sammanfattning av resultat 

I resultatet presenterades de sex diskurserna som framträdde ur förskollärarnas tankar kring 

begreppet barnsyn och hur förskollärarna beskriver sin betydelse för hur barnen utvecklas på 

förskolan.  Dessa diskurser handlar om förhållningssätt och att vara närvarande, tillåtande, 

lyssna på barnen, se barnens kompetenser, men också att ställa krav som var anpassade efter 

barnens ålder och mognad. Att kommunicera var en viktig faktor för att arbetslagen skulle 

göra lika i sitt förhållningssätt. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar 

om barn och barnsyn, resultatet visar att förskollärarna har många tankar om hur de vill att det 
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skall vara för barnen på förskolan. Förskollärarnas samtal kring de olika dilemman gjorde att 

jag fick syn på hur barnsyn framträder i deras handlingar. Deras samtal visar också på att det 

är ett komplext uppdrag och ansvar som kräver att man ofta samtalar med varandra.  
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6. Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag först diskutera hur det var att genomföra fokusgrupper som 

metod och studiens tillförlitlighet. Jag kommer vidare diskutera mitt resultat med hjälp av den 

tidigare forskningen och min bakgrund i studien. Jag avslutar med ett förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att genomföra fokusgrupper som metod för min studie. Det kändes bra att välja 

fokusgrupper eftersom studiens syfte var att ta reda på hur förskollärare samtalar om barn och 

barnsyn. Ett alternativ hade varit att intervjua förskollärare, men jag tror att jag då inte hade 

fått ett så utförligt material att analysera eftersom fokusgrupperna gjorde att deltagarna 

inspirerades av varandra i sina tankar.  

 

Utmaningen med att välja fokusgrupp som metod är att få till en god gruppdynamik och en 

bra samtalsstuktur. Jag upplevde att deltagarna själva var positivt inställda och att samtalen 

flöt på. Det svåra för mig som moderator var att se till att alla kom till tals, eftersom det i ett 

gruppsammanhang ofta blir så att några tar mer plats än andra. Halkier (2010) anser att det är 

en av moderatorns viktigaste uppgifter att se till att alla kommer till tals. Jag som genomförde 

fokusgrupper för första gången, inser att det kräver övning att verkligen kunna se till så alla 

får lika möjligheter att göra sig hörda i samtalet. Jag hade fyra deltagare i varje fokusgrupp. 

Esaiasson et al (2012) anser att det finns en risk med för få deltagare i en fokusgrupp. Jag 

upplevde att fyra var lagom eftersom alla blev sedda och alla deltagarna fick möjligheter att 

dela sina tankar.  

 

När det gäller urvalet av deltagare till fokusgrupperna känns spridningen i ålder och tid i yrket 

tillfredsställande. Jag anser att jag genom de sexton deltagarna i fokusgrupperna har fått ett 

rikt material att analysera. Svårigheten med att transkribera samtalen var dock att höra vad 

alla sa när de samtalade i munnen på varandra. Därför kan vissa ord och meningar ha 

transkriberats mindre korrekt. Jag ser fördelen med att ha två inspelningsenheter. När det var 

oklarheter och störande ljud, så som samtal i munnen på varandra, kunde den andra enheten 

ha plockat upp orden i samtalet så att transkriberingen kunde bli så gott som fullständig. Detta 

var dock inte ett stort problem och bör därför inte ha påverkat resultatet nämnvärt.  
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När jag analyserade det transkriberade materialet från förskollärarnas samtal valde jag att 

hämta inspiration från diskursanalysen. Diskursanalys tar utgångspunkt i samtal och vad som 

sägs och inte sägs i ett socialt sammanhang (Halkier 2010). I analysprocessen fick jag vid fler 

tillfällen backa tillbaka till det transkriberade materialet och reflektera över vad materialet 

hade att berätta. Jag kom sedan fram till att jag ville leta efter samband mellan förskollärarnas 

sätt att beskriva begreppet barnsyn och hur de samtalade om barn med hjälp av dilemman 

(Bilaga 1). Analysen ledde fram till de sex diskurserna som presenterades i resultatet.  

 

Jag anser att studiens tillförlitlighet är hög. Det går att genomföra en likande studie, dock är 

varje enskild förskollärare unik. På grund av detta kan det vara svårt att komma fram till exat 

samma resultat även om forskaren väljer samma metod och utgår från samma dilemman. 

Studien är gjord med en kvalitativ ansats där syftet har varit att ta reda på förskollärares sätt 

att samtala om barn. Jag anser att jag har fått svar på detta genom fokusgrupperna och 

uppfattar därför studien som trovärdig. Studien har undersökt det den avsåg sig undersöka 

(Brinkman & Kvale 2014). 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn. 

Förskollärarna ansåg att barnsyn var ett förhållningssätt, det handlade om hur de såg på barn 

och sedan hur de valde att agera utifrån sin uppfattning. Johansson (2011) menar att barnsyn 

innebär den inställning förskollärarna har gentemot barnet som en individ med kunskap och 

resurser och hur förskolläraren bemödar sig att ta hänsyn till barnens behov. 

 

Resultatet påvisar att förskollärarna tycker att det är viktigt att ha en tillåtande miljö på 

förskolan. Förskollärarna uttryckte att de genom att ha lekmaterial tillgängligt för barnen ger 

barnet en känsla av förtroende men också tillit till sin egen förmåga. Bae (2009) påpekar att 

när barn möts av uppmuntran och erkännande ger det barnen förutsättningar att få tillit till sin 

egen förmåga och på så vis också en ökad självkänsla. Skolinspektionen (2016) anser att barn 

behöver förskollärare som arbetar för och inspirerar till ett känslomässigt gott klimat i 

förskolan. Förskollärarna uttryckte att det är viktigt att tro på barnet och att bemöta barn med 

tanken att barnet är kompetent. I samtalen visade det sig bland annat genom att förskollärarna 

tog barnens känslor på allvar, att de tillät barn att klara själva trots spill och kladd. Johannesen 
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och Sandvik (2013) och Roos (2014) beskriver vikten av att som förskollärare reflektera över 

hur de ser på barn. Är barnet ett barn med brister som behöver korrigeras eller ett barn som är 

kompetent?  

 

Förskollärarna visade på att det var viktigt att försöka ha barnets bästa i fokus. Att se till varje 

barns bästa, men att också anpassa verksamheten till hela barngruppen, beskrevs som ett 

dilemma i vardagen. Eriksson (2014) belyser att ur det sociokulturella perspektivet, är det 

förskollärarnas ansvar att samtala om allt som händer på förskolan med både barn och vuxna 

så alla blir involverade i hur vardagen kan förstås och förklaras. Förskollärarna i 

fokusgrupperna framförde en tro på att samtala och förklara för barnen så de kan lära och 

förstå sitt sammanhang.   

 

Förskollärarna ansåg att de utgick från barnen när de planerar sin verksamhet. Dalberg och 

Lenz Taguchi (1994) menar att det är förskollärarnas skyldighet att skapa meningsfulla 

sammanhang där barns intresse och utforskande tillvaratas. Förskollärarna i fokusgrupperna 

ansåg också att det är deras uppdrag att lyssna på och tolka det barnen förmedlar. Smith 

(2007) lyfter fram att barn behöver utveckla en röst och sin identitet och det kan endast ske i 

samspel och delaktighet utifrån deras sociala förmåga. Förskollärarna i studien uttryckte 

vikten av att vara nära barnen. De påpekade hur de bättre kan se och stödja barnen i deras 

utveckling om de är närvarande bland barnen. Bae (2009) belyser vikten av att förskollärare 

behöver möta barnen på deras nivå och se möjligheter till samspel. Haugen (2006) menar att 

det är viktigt för förskollärarna att känna glädje i att vara delaktiga i barnens vardag. 

Förskollärarna påpekade vikten av att använda sig av fantasi och lek för att utmana barnen i 

deras utveckling. Förskollärarna ansåg att barn behöver få vara barn och att det är viktigt att 

barnen får möjligheter att utvecklas och pröva sig fram.  

 

I förskollärarnas samtal belystes vikten av att fundera över vilken barnsyn man bär med sig. 

Bjervås (2003) anser att det är viktigt att som förskollärare reflektera över och synliggöra sin 

barnsyn för att på ett medvetet sätt förstå vilka förväntningar de bär med sig i synen på 

barnen. För att barnen skall må bra och utvecklas på ett tillfredsställande sätt menar 

förskollärarna att det är viktigt att man i ett arbetslag har en samsyn för hur man skall bemöta 

barnen. Mårdsjö Olsson (2010) påpekar att det är genom reflektion och kommunikation med 

kollegor som kvaliteten på förskolan kan förändras och förbättras. Förskollärarna i studien 

uttryckte att vägen till samsyn inte alltid är helt enkel. Ibland handlar det om att ”gilla läget” 
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när man kommit överens om en metod man vill testa. Förskollärarna påtalade ett behov av 

samtal och reflektion för sin egen utveckling som pedagoger. Wallskog (1999) styrker vikten 

av att bli medveten om sin yrkeskompetens och ta reda på sina styrkor och svagheter.  Även 

Fredriksen (2013) anser att det är viktigt att reflektera över sitt handlingsmönster för att kunna 

göra förändringar. När man samtalar om barnsyn och sätter ord på vad man som förskollärare 

tänker och menar om barn och sin roll som förskollärare blir man en mer medveten pedagog.  

	
Slutsatsen av denna studie är att det finns behov av att skapa möjlighet till samtal och 

reflektion kring begrepp som barnsyn. Skapar förskolan möjligheter till fler samtal kommer 

förskollärare bli medvetna om sin barnsyn och sitt förhållningssätt. När förskollärare får 

möjlighet att reflektera kring barnsyn blir de mer medvetna om varför de gör som de gör och 

därmed agerar de på ett sätt som gör vardagen i förskolan ännu bättre.  

 

 

6.3 Vidare forskning 

Att forska vidare på detta tema skulle vara riktigt intressant. I så fall skulle jag rekommendera 

observationer och därefter samtal med förskollärare utifrån dessa. Detta för att få en ännu 

djupare inblick i hur förskollärares förhållningssätt och barnsyn påverkar verksamheten i 

förskolan. 
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Bilaga 1   

Fokusgruppsintervjuguide 
Fokusgruppernas samtalsfrågor 
Uppstart: 
Frågor om Namn och Ålder och vilket år hen avslutade förskollärarutbildningen/ hur länge 
hen har arbetat i förskolan. 
 
Dilemman att samtala utifrån: 
 

• Hannes 2 år, Han börjar alltid skrika och gråta och protestera varje gång det är dags att 
gå ut och klä på sig ytterkläder? Han vägrar hjälpa till med påklädningen av sig själv.  

 
• Anton 1.5 år leker med maten vid lunchen, kastar och slänger ner på golvet, häller ut 

dricka ur glaset, ställer sig upp i stolen hela tiden.  
 

• Mia 2.5 år, vill ofta ha leksaken kompisen har och försöker ta ifrån dem sakerna, får 
hon dem inte direkt slåss hon eller börjar gråta hysteriskt, detta sker många gånger 
varje dag?  

 
• Jan 1år 8 månader, är på samling, han sitter inte stilla, petar på kompisen bredvid som 

protesterar, säger inte till allt som erbjuds, kompisarna blir oroliga och vissa hakar på. 
Detta händer så gott som varje samling? 

 
• Malte 2 år gråter och gråter, nappen tröstar inte, hur gör man. 

Får man säga till ett barn att sluta gråta? 
 

• Silje snart tre år håller sig alltid nära en vuxen. Hon är oftast tyst och leker hon är det 
alltid nära eller med en vuxen. 

 
Fråga: Beskriv hur ni skulle gå tillväga om det var på er avdelning. 
 
Följdfrågor: 
Hur tänker ni? Hur skulle ni göra och varför? 
 
Frågor som ställs under samtalet: 
 

• Hur tänker ni kring begreppet barnsyn?  
• Hur skulle ni säga att barnsyn kommer till uttryck i verksamheten? 
• Tycker ni det är viktigt att diskutera kring barnsyn och hur man tänker och gör på 

förskolan? Varför? 
 
Följdfrågor vid behov: 
Vad skulle ni säga påverkar ens barnsyn? 
Hur fungerar det i praktiken? 
Hur fungerar det när man tycker olika? 
Har ni alltid haft samma barnsyn? Varför? Varför inte? 
Brukar ni samtal med varandra i arbetslagen/ enheten kring dilemman som vi har gjort idag?  
Några fler tankar som uppkommit under tiden som ni har samtalat? 


