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Abstract 

The purpose of this study is to investigate which discourse dominates a group conference between parent, 

teacher and child. My questions to examine are: which discourse can be seen as the dominating discourse 

based on the texts I use in my study, which subject positions do the main discourse construct and how do 

subject positions legitimize the discourse? To be able to answer this questions I have studied texts 

consisting of a pocket of a local order and interviews with four preschool teachers. I have used a discourse 

analysis inspired by Foucault, with a social constructionistic perspective. My result is based by using the 

theories of Foucault about discourses, power/knowledge and subject positions. The result of the study 

shows that the dominating discourse contradicts the dominating discourse of individual conferences in 

Swedish preschools. According to the discourse the group conference is a meeting where parents, teachers 

and children meets and having a dialogue about the learning of children. The subject positions are 

constructed to legitimize this perspective. 
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1 Inledning 

Under informella samtal med pedagoger på förskolor i olika enheter så har jag märkt ett stort intresse 

för en ny form av utvecklingssamtal, nämligen grupputvecklingssamtalet. Detta skapade en 

nyfikenhet hos mig vilket resulterade i den här studien. Journalisten Johanna Ulrika Orre (2014) har 

skrivit en artikel om grupputvecklingssamtal i förskolan som visar på att grupputvecklingssamtal 

fungerar som en mötesplats för vårdnadshavare, pedagoger och i vissa fall barn, där verksamhetens 

innehåll diskuteras. Det är en plats där vårdnadshavare och barn ska ges utrymme att delta i 

reflektioner kring pedagogernas och barnens dokumentation. Artikeln presenteras mer ingående i 

avsnitt 2. 

Min undersökning görs i en kommun där de börjat genomföra gruppsamtal 2014. 

Grupputvecklingssamtal har hittills varit frivilligt att genomföra men från och med denna termin 

(höstterminen 2015) ska alla förskolorna inom kommunen börja med denna samtalsmetod. På dessa 

förskolor inkluderar samtalet barn, vårdnadshavare och pedagoger. Jag tror att 

grupputvecklingssamtal som samtalsmetod kommer att sprida sig inom svenska förskolor och därför 

anser jag att en studie kring detta är legitim. 

2 Bakgrund  

Syftet med min bakgrund är att jag här vill presentera gruppsamtal. För de som inte har bekantat sig 

med gruppsamtal innan hoppas jag att detta kan förmedla en förståelse för hur gruppsamtal kan se ut 

till utformning och innehåll. Samtalen ser olika ut beroende på vilken verksamhet man observerar då 

pedagogerna använder sig av sin egen dokumentation som grund för mötet. Även barns medverkan 

varierar. Vissa förskolor låter barn delta, andra inte. Jag har valt att använda mig av två artiklar som 

behandlar ämnet gruppsamtal i förskolan. I och med det hoppas jag att läsaren får en introduktion till 

gruppsamtalets syfte och funktion samt en inblick i hur ett gruppsamtal kan gå till. Jag vill förtydliga 

att jag i min studie använder mig av både ordet gruppsamtal och grupputvecklingssamtal men att 

orden har samma innebörd.  

I den första artikeln jag har utgått ifrån observerar journalisten Johanna Ulrika Orre (2014) ett 

grupputvecklingssamtal på en förskola och intervjuar personalen. I detta gruppsamtal medverkar 

vårdnadshavare och pedagoger men inga barn. I sin artikel liknar hon grupputvecklingssamtal vid ett 

standardiserat föräldramöte i den utsträckning att pedagogerna redogör för hur verksamheten kan 

kopplas till läroplanen och efterfrågar föräldrars synpunkter på deras arbete. Det finns dock skillnader 
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både innehållsmässigt och till utförandet. Ett gruppsamtal i den förskola som hon besöker kan se ut 

som så att en mindre grupp föräldrar träffas i förskoleavdelningens lokal och får utföra en uppgift 

som deras barn tidigare har genomfört. Sedan får föräldrarna via dokumenterat material ta del av hur 

deras barn tidigare gått till väga. Gruppsamtalen kan se olika ut beroende på vad pedagogerna anser 

vara relevant. Om barnen på avdelningen forskat kring matematik så kan det tas upp. Om 

verksamheten arbetar extra med att förbereda barnen inför skolstart så kan ett tema kring det ligga i 

fokus för gruppsamtalet. I artikeln framkommer det att det centrala för grupputvecklingssamtal är 

synen på lärande och utveckling som något som sker i interaktion med andra. Gruppsamverkan blir 

ett ledord då barnen dokumenteras i grupp och inte enskilt. Föräldrarna får mötas och diskutera i 

grupp. I artikeln står det att förskolan vill ersätta enskilda utvecklingssamtal med 

grupputvecklingssamtal på grund av det positiva bemötande detta fått från föräldrarna. Även 

pedagoger i artikeln anser att de hellre genomför så kallat utvecklingssamtal i grupp. 

Grupputvecklingssamtalen är bland annat uppskattat av pedagoger i den mån att föräldrar verkar mer 

benägna att komma till mötet än om personalen kallar till föräldramöte. 

I en uppföljande artikel reder Orre (2015) ut frågan om gruppsamtal kan ersätta enskilda 

utvecklingssamtal. Bryter man mot skollagen genom att ha enbart gruppsamtal, då föräldrar har rätt 

till ett utvecklingssamtal om det enskilda barnets utveckling och lärande? Orre (2015) har pratat med 

IngBeth Larsson, utredare på Skolinspektionen, som ställer sig skeptisk till att ett 

grupputvecklingssamtal skulle få ersätta enskilda utvecklingssamtal. Hon återger en tolkning av 

skollagen om att varje vårdnadshavare har rätt till att få höra om sitt eget barns lärande och utveckling. 

Om det är meningen att grupputvecklingssamtal ska fylla detta syfte så finns det ett 

integritetsproblem. Frågan har dock inte prövats juridiskt än.  

3 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte med studien är att kartlägga en dominerande diskurs i gruppsamtal inom tre utvalda 

förskolor som arbetar med grupputvecklingssamtal. Genom att kartlägga en diskurs så kan jag även 

kartlägga vilka sociala identiteter diskursen konstruerar för samtalets deltagare. Det vill säga 

vårdnadshavare, pedagog och barn. Jag vill också undersöka hur och varför diskursen inom 

gruppsamtalets syfte och funktion legitimerar just dessa sociala identiteter. I min frågeställning 

använder jag mig av formuleringen berörda texter. Dessa texter utgörs av mitt empiriska material 

bestående av en kommuns skriftliga underlag för genomförandet av gruppsamtal samt fyra 
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pedagogers transkriberade intervjusvar. Mer om hur text definieras i min undersökning redogör jag 

för i avsnitt 6.2.  

Min frågeställning består av frågorna: 

● Vilken diskurs kan kartläggas som den dominerande i berörda texter?  

● Vilka sociala identiteter konstrueras för gruppsamtalets deltagare det vill säga barn, 

vårdnadshavare och pedagoger?  

● Vad har de sociala identiteterna för betydelse för gruppsamtalets syfte och funktion? 

4 Teori 

Inom den teoretiska referensramen har jag placerat socialkonstruktionismen som en slags bas och 

utgångspunkt. Forskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s.10) poängterar 

betydelsen av att relationen mellan den diskursanalys man utför och den teorin man använder sig av 

måste vara logiskt förankrade i varandra. Då jag valt att använda mig av en analysmetod inspirerad 

av teoretikern Michel Foucault så är hans analysbegrepp en stor del av mitt teoretiska avsnitt. 

Forskaren Mats Börjesson skriver: “Det finns inte en Foucault, inte en foucaultianism, inte en teori 

från dennes penna, vilket visas av de olika sammanhang där Foucault dyker upp: vi har 

postmarxisternas Foucault, socialkonstruktionisternas Foucault, reflexivisternas...”(Börjesson 2003, 

s.38). I min teori utgår jag i huvudsak från, utifrån Börjessons ordval, en socialkonstruktionistisk 

tolkning av Foucault. För att förstå hur jag tolkar Foucaults begrepp anser jag att det är nödvändigt 

att först vara införstådd med vad socialkonstruktionism innebär, detta förtydligas i avsnitt 4.1.1. 

4.1.1 Vivienn Burr om socialkonstruktionism 

Forskaren Vivienn Burr (2015) ger sin tolkning av socialkonstruktionism där hon skriver att det inom 

området ryms en mängd olika tolkningar.  Hon hävdar att det är omöjligt att i hennes fall ge en enkel 

och summativ beskrivning som skulle innefatta människors olika tolkningar. Hon har dock arbetat 

fram några huvudsakliga karaktäristiska drag som var för sig och tillsammans, talar för ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt. 

● Forskaren har ett kritiskt förhållningssätt till normer och förgivettagna sanningar. De ifrågasätter 

att det finns ett objektivt sätt att betrakta omvärlden på. 

● Vår verklighet och fenomen inom den kan inte förklaras utifrån att det finns en naturlig orsak till 

att vi är de vi är och gör som vi gör. Allt vi är, är kopplat till historiska och kulturella aspekter. Burr 

(2015, s.34) uttrycker det som att vi är produkter av vår tid och kultur. Dessa aspekter ger oss 
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möjligheter och begränsningar som formar våra handlingar och vad vi förstår som sant. De påverkar 

även hur vi kategoriserar vår omvärld och medmänniskor. Ett exempel på kategorier är barn och 

vuxna. Hur vi definierar kategorierna är alltså kontextbundet. 

● Kunskap och sanningar upprätthålls med hjälp av sociala processer. Våra gemensamma 

uppfattningar om omvärlden skapas och upprätthålls mellan oss människor, därför är vårt språk 

avgörande i formandet av vår verklighet. 

● Samtidigt som vi är produkter av vår tid och kultur så är vi även producenter av att skapa kunskap 

och sanningar. Nya perspektiv uppkommer inom vår historia och våra kulturer förändras, människor 

handlar och talar annorlunda än tidigare. Burr (2015, s.5) exemplifierar detta med att det tidigare varit 

legitimt att, i exempelvis USA, skuldbelägga alkoholister för deras alkoholkonsumtion men nu för 

tiden ses alkoholism som en sjukdom och därmed flyttas skuldbeläggandet, i högre grad, från 

individen. 

4.1.2 Förskolan som social konstruktion 

Jag vill förtydliga hur förskolan kan sättas in i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då jag anser att 

det är relevant för min studie. Forskarna Tomas Saar och Annica Löfdahl (2014) diskuterar olika 

synsätt att betrakta förskolan, de skriver att:  

Det är till exempel svårt att hävda att förskolan är en återspegling av läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) eller av andra styrdokument (lokala eller statliga). Man brukar snarare prata om att 

förskolan görs av olika aktörer och strukturer, där läroplan och styrdokument tolkas översätts 

och iscensätts av såväl chefer på lokal nivå, som av förskollärare, barn och föräldrar, 

organisation, och det material som finns tillgängligt (Saar & Löfdahl 2014, s.27). 

De visar på två olika tankesätt, antingen kan en människa se på förskolan som något befintligt och 

konstant, oavsett kontext, eller så kan en människa se på förskolan som något som konstrueras och 

förändras beroende av tid, rum och människor. I min studie utgår jag från förskolan som en social 

konstruktion. 

4.2.1 Foucault 

Forskaren Roddy Nilsson (2008, s.12) beskriver Michel Foucault som en av 1900-talets stora 

samhällsteoretiker.  Han menar att Foucaults skrifter har tolkats på olika sätt av olika människor men 

inte bara det, Foucault själv har till exempel beskrivit olika syften beroende på vilken utgåva (av 
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samma verk) man studerar. Därför tar jag hjälp av andra forskare när jag ska förklara Foucaults 

begrepp i min teori, forskare som säger sig tolka Foucault. 

4.2.2 Makt/Kunskap 

Nilssons (2008, s.86) tolkning av Foucault berättar om makt som något som inte kan ägas av någon, 

makt är i ständig rörelse. Makt är alltså något som florerar mellan och kontinuerligt skapas av oss 

människor. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.20) förklarar utifrån Foucault att makten inte ägs 

av någon och därmed finns det inga passiva offer underordnade maktutövandet. Foucault (1980) 

skriver:  

What makes power hold good, What makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only 

weigh on us as a force that say no, but that it traverses and produces things, it induces pleasure, 

form knowledge, produce discourse. It needs to be considered as a productive network that runs 

through the whole social body, much more than as a negative instance whose function is 

repression (Foucault 1980, s.119). 

Därmed har Foucault (1980) en produktiv syn på maktbegreppet. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s.20) menar att makt skapar och begränsar det sociala livet vi lever och deltar i. Makt skapar 

och begränsar diskurser och subjekt vilket är två andra begrepp jag kommer att återkomma till. 

Forskarna Mats Börjesson och Alf Rehn (2009, s. 46-47) skriver att makt och kunskap, enligt 

Foucault, ska ses som ett sammanhängande begrepp. Makt föder kunskap och kunskap föder makt. 

Kunskap och makt hänger ihop. Börjesson och Rehn förklarar makt/kunskapsbegreppet utifrån 

disciplinering och kunskapsregimer. Kunskapsregimer anses ha legitimiteten att sitta på vad som ses 

som kunskap. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 20-21) kopplar kunskap till begreppet sanning. Kunskap gör 

anspråk på att vad som får vara sanning. Kunskap och makt utvecklar ständigt nya regimer då vårt 

samhälle utvecklas därmed ändras sanningen genom tid och rum. Disciplinering används för att 

legitimera sanningen att uppfattas som trovärdig. Burr (2015) skriver: “Some constructions will have 

a greater tendency to be seen as common sense or more truthful than others, although this can be 

expected to vary greatly with the specific culture, its location in history and the structure of its 

society.” (Burr 2015, s.79). Hon menar att det kan vara svårt att ifrågasätta det som anses vara sant, 

till exempel att ifrågasätta vetenskap, som för oss i västvärlden är något vi utgår från ska representera, 

i många fall objektiv, fakta och därmed sanning. Det som produceras som vetenskap i västvärlden, 
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påverkar alltså våra handlingar och uttalanden. Vi disciplineras till att följa vetenskapens ord då dess 

röst är hög och har stor påverkan inom sociala processer. Vetenskapen ses som kunskap och ges 

därmed makt. I andra regioner kanske till exempel religion är en mer trovärdig kunskapsregim. 

I min studie blir Foucaults (1980) makt/kunskapsbegrepp viktigt då det förklarar hur till exempel en 

kunskapsregim har inflytande över institutioner, i mitt fall förskolans verksamhet, och alla som har 

en koppling till den. Det är också relevant då jag i min analys använder mig av Foucaults (1980) 

sanningsbegrepp då jag tolkar vad som konstrueras som sanning inom berörd diskurs. Sanningen i 

sin tur, legitimerar en viss interpellering av subjektspositioner. Makt/kunskap kan kopplas till 

diskursens subjektspositioner genom att diskursen utövar makt på det sättet att den bestämmer över 

människors psykiska och fysiska möjligheter till utrymme. Detta kommer att förklaras närmare. 

4.2.3 Diskurs  

Tidigare har jag nämnt sanningsbegreppet som skapas ur makt och kunskap. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s.20-21) hävdar Foucault att det inte existerar en objektiv sanning utan 

sanningar konstrueras inom diskurser. Därför kan människor säga sig förespråka olika sanningar men 

sanningarna existerar endast som sanningar inom diskurser. I den litteratur jag tagit del av finns det 

en ofta förekommande övergripande definition av diskurs som ser ut som så: ”diskurs är ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.7). Jag vill komplettera denna definition med en beskrivning av Mats Börjesson (2003) : ”(...) Och 

det är just det: vi är överens. Det är fråga om en social överenskommelse, inom ramen för en kulturell 

och politisk mall, en rådande diskurs som skulle ha kunnat tänkas annorlunda – och också har tänkts 

annorlunda i historien.” (Börjesson 2003, s.20). Börjesson (2003) poängterar diskursers kärna, att det 

är en överenskommelse som utan kritisk blick inte blir ifrågasatt. Han hävdar även att diskurser tänkts 

annorlunda i historien vilket även forskaren Mats Alvessons (2002, se Börjesson 2003, s. 37) tolkning 

av Foucault antyder. Alvesson (2002, se Börjesson 2003) formulerar det som att man måste studera 

historien för att få förståelse för vår nutid. Detta är en del av vad mitt resonemang kommer att bygga 

på, då jag utgår från att diskurser bygger vidare på diskurser.  

Foucault (2002) definierar själv diskurser som ”praktiska handlingar som systematiskt bildar de 

objekt de talar om.” (Foucault 2002, s.70). Forskaren Kristina Boréus (2015) beskriver det som att en 

tolkning av Foucault är att diskurs i en undersökning kan tolkas som ”de regler och praktiker som 

gäller just hur man talar om ett visst fenomen i något sammanhang.” (Boréus 2015, s.177). Jag 
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kommer därmed att fokusera på de språkliga praktiker som konstrueras i mina texter. Varför det är 

nödvändigt att granska dessa beskriver forskaren Stuart Hall (2001, se Burr 2015) såhär: 

Discourse, Foucault argues, constructs the topic. It defines and produces the object of our 

knowledge. It governs the way that a topic can be meaningfully talked about and reasoned 

about. It also influences how ideas are put into practice and used to regulate the conduct of 

others (Hall 2001, s.72, se Burr 2015, s.79).  

I skenet av detta kan man se min studie som en strävan efter att manifestera diskurser inom 

gruppsamtal genom att synliggöra sanningar och normer uttryckt i texter. Genom att undersöka 

diskurser inom gruppsamtalet så kan texters konstruerande av sanningar synliggöras och tolkas. Jag 

utgår från att diskurser påverkar styrdokument och pedagogers tal kring fenomenet. Diskurs är ett 

användbart begrepp då jag vill visa på vilka krafter som bestämmer att just gruppsamtal ser ut och 

fungerar på ett visst sätt. Och hur språket konstruerar dess funktion och syfte. 

Burr (2015, s.80-81) skriver att det existerar flera diskurser parallellt med varandra som representerar 

olika sanningar och handlingsmöjligheter. Hon menar dock att den diskurs som ses som den starkaste, 

i form av mest vedertagna och ingrodda föreställningarna inom ett område, är svårast att ifrågasätta. 

Därmed praktiseras den av en majoritet då den ofta byggs på en accepterad kunskapsregim. Foucault 

(1993, s.7) menar att det inom diskurser används utestängningsprocedurer som syftar till att bevara 

diskursens dominans, trovärdighet och sanning. Att analysera utestängningsprocedurer blir därför ett 

sätt att synliggöra diskurser. Boréus (2015, s.166) sammanfattar det som att man med hjälp av 

utestängningsprocedurer konstruerar vad som betraktas som sant, normalt, avvikande eller fel inom 

en diskurs. Sant skiljs från falskt och det korkade påståendet skiljs från det smarta. Vem som får säga 

vad och vem som blir osynliggjord framkommer. Just utestängningsprocedurer är återkommande i 

min analys, då man genom att analysera dessa så tydligt kan visa på oskrivna regler som begränsar 

vad som informellt är tillåtet och otillåtet inom en diskurs.  

4.2.4 Subjektspositioner 

Tidigare konstaterades att subjekt, enligt Foucault, skapas i diskurser. Winther Jørgensen och Phillips 

citerar Steinar Kvale såhär: ”Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig självt; det är snarare 

språket som talar genom personen. Det enskilda jaget blir ett medium för kulturen och dess språk” 

(Kvale 1992, s.36, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.21). Subjektspositioner kan utifrån detta 

ses som sociala identiteter vilka vi människor tilldelas och förkläder oss i. Olika diskurser kan ge 

olika identiteter och därmed erbjuda olika sätt att uttrycka sig i handling och tal. 
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Winther Jørgensen och Phillips (2000) använder sig av begreppet interpellationsprocess när de skriver 

om Foucaults tankar om subjektspositioner. Interpellering innebär att vi föreslås subjektspositioner 

utifrån olika situationer vi deltar och befinner oss i. De skriver: ”Interpellation betecknar den process 

varigenom språket konstruerar en social position för individen (…)” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.22). Då kan man dra slutsatserna att individer kan acceptera eller motsätta sig positionen men 

Winther Jørgensen och Phillips återger att Foucault här blev inspirerad av en teoretiker vid namn 

Louis Althusser (1976, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.22), och han menar att individer alltid 

accepterar positionerna de tilldelas. Detta innebär inte att individen naturligt är tillfredsställd med 

positionen utan att individen simpelt reagerar enligt diskursens regler för positionen. 

Burr (2015, s.123-124) skriver att våra identiteter tillskrivs oss utifrån vad diskursen erbjuder för 

subjektspositioner. Det finns faktorer som spelar in gällande vilken subjektsposition vi blir erbjudna. 

Sådana faktorer är till exempel ålder, kön, sexualitet och etnicitet. Därmed kan man säga att ett barn 

erbjuds andra subjektspositioner än en vuxen på grund av ålder. Boréus (2015, s.164) menar att 

positionerna också påverkas av kategoriseringar av andra inom samma diskurs. Hur en vuxen 

positioneras påverkar hur ett barn positioneras och vice versa. En del av min studie handlar om att 

jag vill analysera vilka sociala identiteter som skapas inom gruppsamtal. Därmed kommer jag att 

kartlägga vilka sociala identiteter (subjektspositioner) diskursen konstruerar åt gruppsamtalets 

deltagare och hur texten interpellerar möjligheter och begränsningar åt dessa.  

5 Tidigare forskning  

Här kommer jag att presentera tidigare forskningsmaterial. Det som jag framhäver om tidigare 

forskning i det här avsnittet kommer jag senare i min studie att jämföra med mitt resultat. Jag kommer 

att argumentera för mina val och sedan kortfattat förklara dessa forskares studier. All tidigare 

forskning som tas upp i den här studien handlar om enskilda utvecklingssamtal (tidigare kallat 

föräldrasamtal), vilket är, och historiskt har varit, en förekommande utvecklingssamtalsmetod inom 

svensk förskola. Jag har valt att presentera detta avsnitt utifrån tre kategorier. 

5.1 Utvecklingssamtalets syfte och funktion i ett historiskt perspektiv  

Här har jag valt att lyfta en studie som tydligt visar på enskilda utvecklingssamtalets syfte och 

funktion ur ett ”äldre” perspektiv. Jag har valt att tidsbegränsa mig och därför är min tidigaste källa i 

den här kategorin från 2002, den tar bland annat upp dåtidens föreställningar om föräldrasamtal som 

senare kommit att kallas utvecklingssamtal. En intressant aspekt med forskaren Christina Gars (2002) 
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studie är att hon är den enda forskaren, vilken jag refererar till, som har intervjuat både föräldrar och 

pedagoger.  

Gars (2002) beskriver samarbetet mellan förälder och förskollärare som en delad vårdnad om barnet 

och detta fenomen var hennes problemområde. Hon ville undersöka vad denna så kallade delade 

vårdnad innebar, hur den fördelades och verbaliserades mellan deltagarna. Jag har här valt att 

fokusera på hennes första delstudie i avhandlingen med utgångspunkt i Gars (2002, s.20) 

frågeställning om vad det finns för syfte med och innehåll i dåtidens föräldrasamtal. Efter att ha 

intervjuat pedagoger och föräldrar så skriver Gars (2002) att det utifrån pedagogers perspektiv fanns 

olika syften med samtalen. Vissa ser det som en plikt medan andra ser samtalet som något givande. 

Föräldrar anser att syftet med samtalet är att få kännedom om hur deras barn beter sig i barngruppen. 

Samtalen kretsar i många fall kring formulerade problem med barnet. Pedagogerna ser det som sin 

plikt att dokumentera hur barnet avviker från normer utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

Detta är viktigt att förmedla till föräldrarna så att parterna kan hjälpas åt att korrigera barnet. Om det 

råder konflikt mellan förälder och pedagog så råder det olika uppfattningar om vem av parterna som 

har rätt, och tolkningsföreträde i den delade vårdnaden. Dock anser pedagoger att deras uppfattning 

legitimeras som mer värd i och med deras yrkesroll. 

5.2 Kartlagda diskurser och subjektspositioner inom enskilda utvecklingssamtal 

Med den här kategorin vill jag visa på ett antal olika diskurser inom utvecklingssamtal som tidigare 

forskning visar på. I den här delen framkommer även kartlagda subjektspositioner som tilldelas barn, 

föräldrar och pedagoger. Under min genomgång av tidigare forskning inom detta område har jag gång 

på gång stött på namnen Ann-Marie Markström och Ann-Christine Vallberg Roth. Jag har valt att 

redogöra för en del av deras senaste forskningsresultat med fokus på diskurser och subjektspositioner. 

Ann-Marie Markström och Maria Simonsson (2013) har skrivit en vetenskaplig artikel där de, i likhet 

med Gars (2002) forskning, utgår från förskollärares perspektiv kring utvecklingssamtal. Markströms 

och Simonssons (2013) syfte har varit att ta reda på förskollärares förväntningar på utvecklingssamtal 

och vilka föreställningar det finns om utvecklingssamtal. De undersöker även föräldrars och 

pedagogers olika subjektspositioner. I deras resultat konstrueras utvecklingssamtal som en 

examinerande och relationell diskurs. Deras resultat visar på att förskollärare ser på 

utvecklingssamtalet som ett relationsskapande verktyg, där pedagogers och föräldrars interaktion ska 

grundas i trygghet och tillit. Utvecklingssamtalet ses även som ett utvärderingsverktyg där inte bara 

barnet sätts i fokus utan även en bedömning av verksamheten och den egna professionen. Den 
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önskvärda föräldern blir här en förälder som är beredd att ”ge och ta” kring information om barnet. 

Föräldern beskrivs som samarbetsvillig, involverad och aktiv i samtalet. Pedagogen får i vissa fall 

rollen som experten kring pedagogik och fostran. Pedagogen och föräldern definieras som ett team 

där båda verkar för barnets bästa. 

Individuella utvecklingsplaner har länge legat som grund för enskilda utvecklingssamtal, därför anser 

jag det vara av vikt att ta upp forskning om detta område då detta kan bli ett verktyg för att synliggöra 

skillnaden mellan enskilda utvecklingssamtal och grupputvecklingssamtal. Ann-Christine Vallberg 

Roth (2009) är kritisk mot individuella utvecklingsplaner. Hon fokuserar på vilken 

bedömningspraktik individuella utvecklingsplaner speglar och vilka subjektspositioner som skapas 

kring barn. Hennes kritik mot individuella utvecklingsplaner, vilket hon också refererar till som 

”normalplaner”, handlar bland annat om att den anses vara prestationsorienterad, personinriktad och 

integritetskränkande. Hon analyserar hur barn positioneras i tre kommuners olika individuella 

utvecklingsplaner och kommer fram till att i och med olika fokus i normalplanerna positioneras barn 

på olika sätt. En kommun har till exempel fokus på kunskap, en annan fostran och en tredje omsorg. 

Barnen positioneras, enligt henne, som outsiders eller insiders utifrån hur pass bra de passar in inom 

normalplanens fokusområde. Till exempel så positioneras ett barn som en outsider och i behov av 

korrigering om hen inte anses leva upp till kraven inom ämneskunskap i den kommun som har 

kunskap som fokus. 

Vidare skriver hon med kritisk ton:  

De individuella utvecklingsplanerna ger med andra ord inte specifikt stöd för frågande 

processer, kritisk reflektion och kreativ kommunikation med utgångspunkt i barnens 

perspektiv. De karakteriseras snarare av reglering, homogenisering och normalisering. Den 

kritiska dimensionen inbegriper också frågor om inflytande (Klafki, 1997). Spår av barns och 

vårdnadshavares inflytande över konstruktion och upprättande av IUP är svaga (Klafki 1997, 

se Vallenberg Roth 2009, s.210). 

Mallar för individuella utvecklingsplaner (IUP) framställs som fast reglerande och bidragande till att 

normalisera barn. Det framkommer också att barns och vårdnadshavares inflytande över hur den 

individuella utvecklingsplanen används och ser ut är mycket begränsade. Detta anser jag positionerar 

pedagogen som den med makt och kunskap att tolka materialet medan föräldrar och barn till viss del 

blir passiva. Barnet blir föremål för granskning och positioneras som normal eller onormal. 
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Vallenberg Roth (2009, s.210) uttrycker en avsaknad av reflektion och kommunikation på ett mer 

jämställt plan, vilket jag kopplar till vad som anses vara syftet med pedagogisk dokumentation. 

5.3 Pedagogisk dokumentation i förskolan 

Jag har valt att ha med den här kategorin för att gruppsamtalets syfte kretsar mycket kring att vara en 

plattform för pedagogisk dokumentation. Därför anser jag att det är relevant att förmedla en bild av 

hur den pedagogiska dokumentationen kan fungera. Genom att belysa tidigare forskning om 

pedagogisk dokumentation vill jag senare belysa vilken plats gruppsamtal fyller i den pedagogiska 

dokumentationen.  

I en studie av Ingela Elfström (2013) jämför hon syftet med individuella utvecklingsplaner och 

pedagogisk dokumentation. Hon ställer sig kritisk till att individuella utvecklingsplaner faktiskt 

utvecklar verksamheten då hennes studie visar på att barnet hamnar i fokus och kartläggs. De 

individuella utvecklingsplanerna är, enligt henne, till för att kontrollera barnens utveckling. 

Pedagogisk dokumentation däremot syftar till att utveckla verksamheten genom att synliggöra barns 

läroprocesser. Pedagogisk dokumentations funktion är även att utveckla pedagogernas kompetens 

genom att få reflektera, diskutera och analysera tillsammans med andra. 

Charlotte Holmberg (2015) har skrivit en avhandling där hennes syfte var att undersöka hur 

pedagogisk dokumentation realiseras i vardagen samt undersöka hur pedagogerna uttrycker sig om 

syfte, möjligheter och svårigheter med detta arbetssätt. Angående hur reflektionen med föräldrar 

kring dokumentationerna skedde så visar det sig att pedagoger undersökte olika sätt för föräldrarna 

att intressera sig och reflektera över dokumentationen. Detta skedde genom att man skickade ut 

dokumentationer till föräldrar via månadsbrev och att man hade dokumentationsväggar på 

avdelningarna. Det fattas ett forum för gemensamt kontinuerlig reflektion och diskussion inom 

förskolans verksamhet. 

6 Metod och material 

Här kommer jag att redogöra för vilken metod jag valt, varför jag valt metoden samt mitt 

tillvägagångssätt. Jag kommer att delge vad mitt material består av och hur jag samlat in det. Jag 

kommer även att förklara hur jag tänker kring mina etiska överväganden kopplat till mitt 

forskningsmaterial. 
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6.1 Val av metod 

Syftet med min studie var att undersöka diskurser inom texter och språkets skapande av sociala 

identiteter (subjektspositioner). Jag har gjort valet att använda mig av en kvalitativ metod med 

diskursanalys som forskningsansats. Forskarna Eva Bolander och Andreas Fejes (2015) skriver såhär: 

”Diskursanalys hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Det är en analysmetod 

med vilken vi kan dekonstruera texter för att visa hur dessa både innesluter och utesluter, ofta utan 

att vi är medvetna om det.” (Bolander & Fejes 2015, s.90). Utifrån detta citat vill jag argumentera för 

att min valda forskningsansats är lämplig för att besvara mitt syfte. Jag har (genom att analysera 

texter) kartlagt diskurser och subjektspositioner som dessa texter representerar. Genom en granskning 

av språket har jag kunnat avläsa vad som ses som normalt och eftersträvansvärt och vad som ses som 

avvikande. Jag anser att genom att granska en text och söka efter mönster så kan man som forskare 

få argument till att vissa diskurser och subjektspositioner erbjuds. 

Forskarna Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s.9) definierar kvalitativa metoder som en 

övergripande beteckning för metoder där forskare använder sig av material i form av intervjuer, 

observationer eller textanalyser. Diskursanalys är en form av textanalys och i och med att min 

undersökning behandlar fem texter varav fyra är intervjusvar så kategoriserar jag mitt arbete som en 

studie av kvalitativ art. Diskursen som presenteras i min analys och resultat representerar 

styrdokumentet för en kommun och ett antal pedagogers syn på gruppsamtal.  

6.2 Urval av material 

I diskursanalys syftar inte ordet text till att endast innefatta skriftligt författade dokument utan 

Bolander och Fejes (2015, s.94) menar att text är en bredare beteckning för allt material där språk kan 

tolkas för att ge beskrivningar av verkligheten. Därmed räknas inte bara skriftliga underlag som 

lämpligt material utan även antecknade intervjuer och observationer. Utifrån detta valde jag att 

använda mig av ett styrdokument på kommunal nivå och transkriberade intervjuer med pedagoger i 

förskolor. Förskolorna är tre till antalet och alla ligger inom samma kommun. Pedagogerna är 

fördelade på olika förskolor förutom två av de som arbetar på samma arbetsplats men på olika 

avdelningar. Anledning till mitt val av kommun är att jag hörde talas om deras intresse och utförande 

av gruppsamtal. 

Enligt Boréus (2015, s. 184-185) är det av stor betydelse vilka texter man som forskare väljer inför 

utförandet av diskursanalys. Detta är för att texterna ska sägas kunna manifestera diskurser. Då man 

är ute efter att fånga kollektiva föreställningar så finns det vissa texter som ges mer status än andra. 
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Börjesson (2003, s.160-161) redogör för en diskussion inom diskursanalytisk forskning. Är material 

som samlas in av forskaren (exempelvis intervjuer) lika trovärdiga för resultatet som ”naturligt 

förekommande material” (exempelvis material som inte producerats utifrån studiens syfte)? Enligt 

Bolander och Fejes (2015, s.94) är båda insamlingsmetoderna lika trovärdiga, då intervjuer 

representerar beskrivningar av verkligheten.  

I min studie anser jag mig inte haft så många valmöjligheter inom detta område. Det naturliga material 

jag har tagit del av har inte täckt mitt forskningsområde, varken innehållsmässigt eller 

kvantitetsmässigt. Jag menar dock att jag även gjort ett aktivt val att genomföra egna intervjuer. Detta 

anser jag ha gynnat mig på det sättet att jag kunnat formulera egna frågor och fått ta del av väsentliga 

personers utsagor. Jag anser att jag har valt ett trovärdigt antal texter med hänsyn till min uppsats 

tidsram. Ett styrdokument för en viss kommun anser jag väga tungt som material att analysera 

diskurser och subjektspositioner utifrån då det formuleras struktur och regler, därmed diskurser, för 

hur flera förskolor ska förhålla sig. Jag anser att det har varit relevant för mig att använda mig av 

intervjusvar från pedagoger som en del av mitt textmaterial då dessa pedagoger har som uppgift att 

arbeta utifrån styrdokumentet då de jobbar inom berörd kommun. Pedagogernas svar var därför med 

stor sannolikhet påverkade av styrdokumentet. Att kunna jämföra relevanta texter var en anledning 

till att jag genomförde intervjuer med pedagoger. Jag valde att intervjua fyra pedagoger då jag anser 

att de tillsammans med styrdokumentet utgör ett trovärdigt resultat. 

Forskarna Runa Patel och Bo Davidson (2011, s. 75-77) skriver att man vid användandet av en 

kvalitativ metod med fördel utformar intervjusvaren med låg grad av strukturering och 

standardisering. Standardisering reglerar frågornas formuleringar och följeordning. Struktureringen 

reglerar hur pass fritt en fråga kan tolkas. Jag använde mig av samma utgångsfrågor i mina intervjuer. 

Detta var för att texterna som utgörs av pedagogernas tal skulle kunna jämföras med varandra. Jag 

formulerade mina intervjufrågor med syftet att kunna besvara min frågeställning och utifrån vad jag 

anser att innehållet i styrdokumentet tar upp. Under intervjuerna lämnade jag utrymme för spontana 

följdfrågor vilket gör att de kan kategoriseras som mindre standardiserade. Jag har inte använt mig 

av frågor som genererar ja eller nej svar då jag inte velat att mina frågor skulle kunna uppfattas som 

ledande. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär detta en strukturering av låg grad.  

Mina intervjuinspelningar genomgick en transformering till att bli analysmaterial. Det gick till så att 

jag transkriberade mina inspelade intervjuer kort efter utförandet och i mitt fortsatta arbete hade jag 
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därmed intervjuer i textform att utgå ifrån i min analys. Jag har sedan valt ut stycken som jag ansett 

vara relevanta utifrån mitt syfte och teoretiska utgångspunkter. 

6.3 Insamling av data 

Inför min undersökning tog jag kontakt med en förskolechef. Efter etablerad kontakt bad jag om att 

få ta del av eventuellt skriftliga underlag som används av pedagoger i arbetet med gruppsamtal. Detta 

fick jag i form av ett kommunalt styrdokument. Jag fick även namn på pedagoger med erfarenhet av 

gruppsamtal, vilka jag kontaktade via telefon.  

Innan intervjuerna bad jag om pedagogernas samtycke. Vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär 

att jag innan min intervju måste informera om min undersökning och sedan ställa en förfrågan om 

deras medverkan. Enligt Löfdahl (2015, s.36) utgörs informationen av syftet med min undersökning, 

när och hur jag kommer att göra datainsamling, att ingen obehörig kan ta del av deras identitet och 

att deras deltagande bygger på frivillighet från deras sida. Tillhörande min skriftliga information 

följde även en samtyckesblankett. 

6.4 Genomförande av intervjuer 

Mina intervjuer genomfördes på pedagogernas arbetsplatser. Detta tedde sig naturligt då intervjuerna 

skedde under personalens arbetstid. I och med hänsyn till diverse tidsbrist i verksamheten, då 

förskolor kan vara i extra stort behov av ordinarie personals deltagande i barngrupper av olika 

anledningar, så angav jag en standardiserad tidsangivelse på 15-20 minuter per intervju.  

I ett tidigt skede av min undersökning funderade jag på om jag själv skulle genomföra intervjuer och 

vad dessa i så fall skulle ge mig. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s.53) beskriver fler av 

intervjuers för- och nackdelar. En fördel formuleras som att intervjuer fångar normer och språkbruk. 

Forskare som genomför diskursanalyser är enligt Börjesson (2003) inte intresserade av om deltagares 

svar är en representation av verkligheten eller inte. Det han påpekar är det viktiga i intervjuer som 

berör diskursanalys, är att analysera det som faktiskt sägs. Jag vill applicera det Börjesson (2003) 

skriver om enkäter, på min studie: ”De frågor som ställs och de socialt accepterande svarsformer som 

gäller kommer att styra mötet (...) till en diskursiv praktik som producerar åsikter, känslor, viljor...” 

(Börjesson, 2003, s.83). I en enkätundersökning finns det redan formulerade svarsalternativ men jag 

menar att det även i intervjusituationer utan svarsalternativ finns socialt accepterade svarsformer och 

därför är detta även relevant för min studie. Genom att få det svar som anses förväntat så kan man 

med hjälp av intervjun analysera och bekräfta normer som byggs upp inom olika diskurser.  
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Utförda intervjuer spelades, med intervjudeltagarnas samtycke, in med hjälp av en Iphone. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s.49) skriver att mobiltelefon kan användas vid inspelning av ett fåtal 

intervjuer men att det oavsett alltid är en fördel att föra anteckningar under intervjun. Stödord hjälpte 

mig att minnas vad som tidigare tagits upp i intervjun och jag kunde då använda orden som stöd för 

att ställa relevanta följdfrågor.  

6.5 Etiska överväganden  

Angående hanteringen av mitt forskningsmaterial har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets publikation 

om Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). I min studie 

har jag anonymiserat pedagogers identitet och arbetsplats, så att andra inte ska kunna koppla 

intervjusvaren till en viss person. Intervjusvaren har därmed avidentifieras. Reglerna för hantering av 

intervjumaterialet omfattas även av sekretess och tystnadsplikt från min sida, vilket innebär att 

personuppgifter är hemliga för obehöriga. Konfidentialiteten och nyttjandekravet som reglerat min 

undersökning innebär att mitt dokumenterade material endast har hanterats av mig i forskningssyfte. 

Mitt tillvägagångsätt i hanteringen av material har gått till så att jag efter intervjun transkriberat 

inspelningen och raderat ljudupptagningen.  

Det skriftliga underlaget är ett styrdokument för en viss kommun och därmed en offentlig handling 

därför har jag dragit slutsatsen att jag inte behövt använda mig av samma etiska principer som 

ovanstående. Jag har dock anonymiserat kommunens namn för att värna om intervjudeltagarnas 

anonymitet. 

6.6 Analys av material  

Enligt forskarna Bolander och Fejes (2015) så innebär diskursanalys att man forskar i hur språk 

fungerar i skapandet av vår verklighet. De erbjuder ett konkret tillvägagångssätt jag har valt att göra 

en tolkning av. Tillvägagångssättet innefattar en steg-för-steg-metod som forskare kan gå efter när de 

gör en diskursanalys. 

Det första jag gjorde var att gå igenom texterna ytligt. Jag antecknade skriftligt centrala teman och 

begrepp. Jag ville till en början få ett grepp om vad texterna sa om gruppsamtalets syfte och funktion. 

Min läsning fördjupades under analysens gång. Jag funderade kring frågor formulerade av Bolander 

och Fejes (2015, s.97-99). Vad vill texterna övertyga mig om? Vilka diskurser genomsyrar texterna? 

Vad konstruerar dessa diskurser för sanningar? Vad har texten för ton i sitt språk? I detta steg kartlade 

jag en dominerande diskurs och en avvikande diskurs. 
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Efter att ha fått en viss uppfattning om texternas grund så ville jag gå djupare i kartläggandet av 

diskurser genom att synliggöra normer. Jag försökte ta reda på detta genom att använda Bolanders 

och Fejes (2015, s. 97-105) frågor om normer. Vad synliggörs och vad osynliggörs, det vill säga vad 

framställs som normalt och onormalt? Vad idealiserar texterna? Att synliggöra normer innebar för 

mig att till stor del läsa mellan raderna och på så sätt försöka synliggöra och analysera normativa 

föreställningar som inte uttrycks ordagrant men genomsyrar textens formuleringar. 

Mitt sista skede i analysen handlade om att analysera vilka subjektspositioner som diskurserna 

konstruerade. Bolander och fejes (2015, s.105-108) har även i detta steg inspirerat mig med frågor. 

Jag funderade över: vad sägs om barn, vårdnadshavare och pedagog? Vilka positioneras med makt 

och i vilka situationer? Hur påverkar detta gruppsamtalets syfte och funktion? 

7 Analys & resultat 

Innan jag går närmare in på texterna vill jag förklara vad de utgörs av. Tidigare har jag gett en närmare 

presentation av mina intervjuer men jag anser att jag bör förklara vad för dokument det är jag menar 

när jag i min analys refererar till ”styrdokumentet”. Styrdokumentet är en text utfärdad av berörd 

kommun. Dokumentet innehåller gemensamma riktlinjer och regler kring gruppsamtalets utformning 

och innehåll. Styrdokumentet vänder sig i första hand till förskollärare, då det står att det är dessa 

som kommer att utföra gruppsamtal. Texten ska fungera som ett stöd under planeringarna av 

gruppsamtal och till viss del fungera som stöd för pedagogernas reflektioner efteråt. 

Jag har kommit fram till att texterna jag har tagit del av genomsyras av en relationell diskurs. Boréus 

(2015, s.177) tolkning av Foucault innebär att en diskurs bestämmer regler för hur man talar om 

fenomen i ett sammanhang. Min tolkning av denna diskurs är att reglerna inom den, som bestämmer 

vad som är accepterat att tala och skriva, grundas i ett relationellt dominerande synsätt. Min idé var 

från början att dela upp min analysdel i olika diskurser men i en närmare genomgång av texterna så 

insåg jag att likheterna mellan texterna är stora och att de på ett eller annat sätt håller sig inom samma 

diskursiva ramverk. Enligt min mening kan en anledning vara att styrdokumentets syfte är att ange 

riktlinjer för förskolans verksamhet och pedagogernas uppgift är att representera och praktisera det 

som står. Så i detta avsnitt kommer jag att ge min tolkning av vilken diskurs som manifesteras i 

texterna, visa på hur den sätter sin prägel i olika teman och konstruerar subjektspositioner. 
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7.1 Det relationella perspektivet som norm 

Normen om ett relationellt perspektiv inom diskursen konstruerar styrdokumentet bokstavligen 

genom att uttrycka sig såhär: 

Den kunskapssyn som uttrycks i Läroplan för förskolan innebär, enligt Johansson, Pramling, 

Samuelsson, att perspektivet på barn har förskjutits, från ett utvecklings-psykologiskt, med 

betoning på det enskilda barnets specifika utveckling, till ett relationellt perspektiv. Barnet ses 

som en kompetent medskapare i läroprocessen och samspelet med andra, liksom de sociala och 

kulturella sammanhang som barnet ingår i, är av central betydelse. 

Genom att referera till en kunskapssyn som beskrivs representera läroplanen för förskolan så 

konstrueras denna kunskapssyn som sanning. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.20-21) menar 

att en diskurs producerar sanningar genom att konstruera vad kunskap är. Sanningen i det här fallet 

ges legitimitet då den sägs komma från högt uppsatta personer, det vill säga politiker som formulerat 

läroplanen och forskare inom pedagogik. Det här dokumentet hänvisar till en kunskapsregim som 

utgörs av vetenskap, därmed bestämmer forskning vad kunskap är. Sanningen legitimeras via tilltron 

till forskarna. Utifrån Börjesson och Rehn (2009, s.46-47) så kan styrdokumentet här ses som ett sätt 

att disciplinera och därmed kontrollera verksamhetens praktik genom att formulera sanningar åt 

läsarna. Forskarna har gett ett utlåtande som konstruerar vilken kunskaps- och barnsyn som är 

inaktuell och numera aktuell. I stycket framkommer det att sanningen, som Burr (2015, s.79) skriver, 

ändras genom tid och rum. Tidigare har en utvecklingspsykologisk kunskapssyn konstruerats som 

sanning men nu är det en ny tid. Den aktuella kunskaps- och barnsynen inom pedagogisk forskning 

har skapat ett behov av en ny form av företeelse i förskolan. Precis som efterfrågan skapar utbud på 

marknader. Gruppsamtalet har skapats utifrån ett syfte och funktion. Det krävs ett forum för den 

relationella diskursen. Styrdokumentet legitimerar genomförande av gruppsamtal genom att referera 

till en, i vårt samhälle, trovärdig kunskapsregim. Konsekvensen av att hänvisa till denna 

kunskapsregim blir att styrdokumentets text konstruerar en bild av en verksamhet som håller sig 

uppdaterad med hjälp av modern forskning och som utvecklar sin dagliga verksamhet efter det.  

 

Det relationella perspektivet konstrueras som norm genom att det exempelvis beskrivs ligga rätt i 

tiden. I stycket från styrdokumentet har jag med hjälp av Foucaults (1993) teori om 

utestängningsprocedurer tydligare tolkat hur normen definieras. Enligt Foucault (1993, s.7) används 

utestängningsprocedurer inom diskurser för att upprätthålla diskursens konstruerade sanning. Stycket 

representerar ett av två tillfällen då styrdokumentet nämner ett annat perspektiv än det relationella, 
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det vill säga ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Boréus (2015, s.166) menar att 

utestängningsprocedurer exempelvis innebär att förkasta något som osant. Det normativa legitimeras 

genom att jämföra med det onormala. Utifrån detta så menar jag att det utvecklingspsykologiska 

perspektivet konstrueras som avvikande genom att det sägs förespråka en gammaldags syn på barn. 

En syn där barn bedöms utefter sin individuella utveckling. Ett, av texten konstruerat, bakåtsträvande 

förhållningssätt. Bolander och Fejes (2015, s.97) skriver att man i en diskursanalys kan tyda normer 

genom att studera vad som dominerar innehållet i texten, med andra ord vad som är konstant 

återkommande. Genom att textens utrymme i övrigt domineras av ett relationellt perspektiv menar 

jag att detta konstrueras som en normativ föreställning, vilken konstrueras som vettig och 

demokratisk. Jag menar att den kan tolkas som demokratisk då barnet konstrueras som en kompetent 

medskapare, då detta positionerar ett barn med rätt till inflytande. 

Nedan är ett citat från en intervju: 

Innan har man ju byggt upp sina samtal på ett helt annat sätt. Det är väl en utveckling som vi 

är i just nu, det här att man har flera familjer som reflekterar kring det tillsammans och då 

bygger man ju det egentligen på lärandesituationen att man lär gemensamt precis som vi 

bygger vår verksamhet på. 

Pedagogens tal bekräftar mitt resonemang om ett samtal som ligger rätt i tiden då hen talar om en 

utveckling från ”innan” till nu. En utveckling där verksamhetens praktik omvandlas till att passa 

tanken om att lärande sker gemensamt. Därmed konstrueras gruppsamtal som relevant för 

verksamheten då både gruppsamtal och verksamheten grundas i tanken att lärande sker gemensamt. 

I min tolkning präglas den relationella diskursen av ett socialkonstruktionistiskt synsätt. I min 

diskursanalys har jag, för att beskriva det relationella perspektivet inom diskursen, utgått från 

styrdokumentets egen definition av vad ett relationellt perspektiv innebär. Definitionen framhäver 

miljöns betydelse. I mitt första citat ur styrdokumentet kan det relationella perspektivet kopplas till 

socialkonstruktionism då det står att ”de sociala och kulturella sammanhang som barnet ingår i, är av 

central betydelse”. Styrdokumentet skriver även: 

Vi vet att barn blir utifrån sina möjligheter till möten, utforskande och upptäckande. 

Burr (2015, s.34) definierar en grundtanke inom socialkonstruktionism som att de kulturella och 

sociala sammanhangen påverkar de människor vi blir. I ovanstående referat lägger styrdokumentet 

fokus på att konstruera denna grundtanke som sanning i hur människors utveckling betraktas, genom 
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att framhäva just miljö och interaktion. Bolander och Fejes (2015, s.97) skriver att ett sätt att 

synliggöra vad en diskurs vill förmedla för normer är att undersöka och reflektera kring vad för läsare 

texten riktar sig mot. Genom att styrdokumentet skriver ”vi vet att barn (…)” så konstrueras läsaren 

som en förespråkare för ett synsätt som anser miljön vara avgörande för barnens utveckling. Då texten 

refererar till ”vi” så förutsätter den att alla i kommunen har samma synsätt, det är detta Börjesson 

menar när han anser att en diskurs är ett uttryck för en överenskommelse människor emellan. Texten 

befäster överenskommelsen i sin formulering, därmed blir det sant inom diskursen. Texten 

konstruerar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som norm då miljön (de sociala och kulturella 

sammanhangen) konstrueras som viktiga faktorer för barnets utveckling.  

Nedan vill jag fördjupa mig i en analys om texternas utestängningsprocedurer. Jag förklarade i början 

hur det utvecklingspsykologiska perspektivet kontrasterades mot det relationella perspektivet och 

därmed konstruerades vad som är normativt och avvikande. Texterna jag läst har gett uttryck för fler 

exempel. Styrdokumentet formulerar sig såhär: 

Gruppsamtalet skall vara framtidsinriktat och positivt, det ska beskriva vår verksamhet, inte 

värdera barnens görande och deltagande. 

Att gruppsamtalet ska vara framtidsinriktat skulle kunna betyda att samtalet fungerar som 

utgångspunkt för verksamhetens vidare arbete. Det skulle även kunna betyda att det är 

framtidsinriktat i och med att det talar för en ny kunskapssyn. Samtalet ska inte vara bakåtsträvande 

och värderande av barnens görande och deltagande. I denna formulering konstrueras återigen det 

utvecklingspsykologiska perspektivet som ett onormalt synsätt, vilket enligt Boréus (2015) är en 

utestängningsmetod. 

Vid benämning av barn så uttrycker texten sig, av majoriteten av tillfällena, i plural. Denna 

benämning konstrueras här i pedagogers tal: 

Barnens delaktighet och inflytande i samtalet. / Barnens gemensamma processer. 

Betydelsen av det sociala samspelet med andra poängteras och därmed konstruerar texten ett avstånd 

till att positionera barnet som individ, enligt Boréus (2015) utestängs då en sådan felaktig (inom 

sammanhanget) diskurs. Genom att tala om barnens gemensamma processer så konstruerar texten 

lärande genom interaktion som sanning. Detta är ännu ett argument för att diskursen domineras av ett 

relationellt perspektiv. Att barnet tilldelas delaktighet och inflytande stödjer barnets position som 

kompetent medskapare. Subjektspositioner är något jag kommer ta upp i ett senare avsnitt. 
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7.2 Teman inom diskursen 

Här vill jag ta upp olika teman jag analyserat utifrån den relationella diskurs jag redogjort för tidigare. 

Att kartlägga teman är en återkommande del inom Bolanders och Fejes (2015) diskursanalysmetod 

så därför har dessa ett eget avsnitt i min studie, uppdelat i kategorier. 

7.2.1 Gruppsamtal som lärandeprocess 

Mitt första valda tema handlar om texternas konstruerande av begreppet lärandeprocess. 

Lärandeprocess är ett återkommande begrepp i texterna jag analyserat. Begreppet lärandeprocess är 

ett starkt ledord för gruppsamtalets utformning. Texterna visar på att det handlar om att synliggöra 

barns lärandeprocesser samtidigt som samtalet i sig blir en lärandeprocess. Styrdokumentet skriver: 

Grupputvecklingssamtalet ska handla om barnens lärandeprocesser. Detta innebär att ni 

tillsammans med barnen ska ha fokus på det barnen visar intresse för utifrån konkreta 

situationer och där ni som pedagoger ser lärande och/eller utveckling. Det kan till exempel 

vara så att flera barn visar ett intresse för tåg. I denna process kan ni ha observerat hur barnen 

går från att bygga en tågbana och köra tåg på den till att de upptäcker poler och di poler 

(magnetism). I barnens lärandeprocesser är barnen i samspel med varandra, material osv, 

därför ska utvecklingssamtalet i grupp utgå från dessa samspel. 

Vi på --- förskolor strävar efter att arbeta processinriktat, det vill säga att skapa meningsfulla 

sammanhang som bygger på varandra. Barnen ska få möjlighet att utforska och undersöka 

tillsammans utifrån olika händelser och företeelser […]. 

Styrdokumentet konstruerar en lärandeprocess som något barn är med om genom att referera till 

”barnens gemensamma processer” och ”barnens lärandeprocesser”. Lärandeprocesser innebär att 

barnen är i samspel med varandra och materialet. Lärande konstrueras som något som sker i samspel 

med andra. Bolander och Fejes (2015, s.97) skriver om att man kan kartlägga diskursers normer 

genom att läsa vad som inte nämns och då få fram vad som osynliggörs. I och med att ingen annan 

definition nämns så blir detta sanningen om lärande. Samspel och material konstrueras som en 

förutsättning för lärande. I och med att lärande och utveckling är begrepp som nämns kopplat till barn 

så konstruerar styrdokumentet detta som något specifikt för barndom. Barn positioneras här som ännu 

inte fullt så lärda och utvecklade som vuxna. 

Begreppet utveckling definieras inte i texten, dock står det att utvecklingssamtalet ska ta upp barnens 

lärandeprocesser därmed konstrueras utveckling som något som kan synliggöras i lärandeprocesser. 
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En process konstrueras som en erövring, att ett barn går från att inte kunna till att kunna (till exempel 

förståelse för magnetism). Lärande och utveckling kan synliggöras genom att barnen visar intresse 

för ett fenomen eller att en pedagog ”ser” lärande. Boréus (2015, s.166) skriver att diskursanalys kan 

visa på vem som får säga vad inom diskursen. Pedagogen blir positionerad med makten att avgöra 

om lärande och utveckling sker eller inte, utifrån vad barnen visar intresse för som grupp. Tal om 

individuella lärandeprocesser blir, utifrån Boréus (2015, s.166) tolkning av Foucaults 

utestängningsprocedurer, avvikande då det bara fokuseras på att lärande sker i grupp och som process, 

det konstrueras som sanning genom en utestängning av andra synsätt. Andra typer av syn på lärande 

osynliggörs i styrdokumentet. Pedagogernas texter konstruerar lärandeprocesser i ett bredare 

perspektiv. Hur gruppsamtal kan bidra till att utveckla verksamheten ser ut såhär: 

Vi ska få en mer lärandesituation. Att vi ska kunna förstå hur föräldrarna tänker när vi tittar 

på olika delar i verksamheten. Det beror på hur man bygger upp de här samtalen naturligtvis 

men jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av föräldrarna, vi kommer att kunna lära oss att 

utveckla vårt arbete pedagogiskt. Föräldrarna kommer också att få bättre insikt i vad vi gör för 

något. 

Här är de vuxna i fokus när det talas om lärande. Lärande konstrueras fortfarande som något som sker 

i interaktion med andra. I det här exemplet kan vuxna lära av andra vuxna. I exemplet konstrueras 

lärande som ett utbyte mellan två parter. Pedagogen kan lära av vårdnadshavaren och 

vårdnadshavaren kan få bättre insikt, därmed lära sig något mer om verksamheten. Texterna visar på 

att lärande sker i interaktion med andra. Diskursen positionerar de vuxna deltagarna som deltagare 

som kan åstadkomma ett kommunikativt utbyte, vilket kan förändra verksamheten. Under 

gruppsamtalet reflekteras det kring olika delar i verksamheten, enligt styrdokumentet så kretsar 

samtalet kring barnen i lärandeprocesser. Så barnens lärandeprocesser blir utgångspunkten för att 

diskutera det pedagogiska arbetet. Alltså är det inget enskilt barn som sätts i fokus för samtalet, utan 

flera barn som får representera verksamheten. Texten konstruerar en sanning om att man genom att 

diskutera barnens görande och utforskande kan utveckla sin verksamhet.  

7.2.2 Gruppsamtal som ett forum för jämlikt deltagande 

Ett annat återkommande tema inom texterna är gruppsamtalet som ett forum för jämlikt deltagande. 

Inom diskursen konstrueras en sanning om att barns och vårdnadshavares tankar och reflektioner är 

av värde och bör tas till vara på. Det ideala inom detta tema konstrueras som ett samtal där 
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vårdnadshavares och barns reflektioner används i pedagogernas vidare arbete med utveckling av 

verksamheten. Styrdokumentet skriver: 

Samtalet bör ha formen av en dialog mellan pedagogen och vårdnadshavarna och barnen. 

Texten uttrycker dialog som en riktlinje kring samtalets disposition. Genom att formulera sig på detta 

sätt konstruerar diskursen en text som förespråkar ett jämlikt förhållande mellan deltagarna. 

Deltagarna positioneras som deltagare med samma rätt till att få göra sin röst hörd, oavsett vilka de 

är. Detta kan kopplas till den relationella diskursen då till exempel barnen positioneras som 

kompetenta medskapare med inflytande. I pedagogens tal uttrycks en förståelse för denna sanning 

men även en svårighet kring att utöva den i praktiken: 

Det är svårt att prata härligt i grupp, men alla pedagoger tycker inte att det är ett problem. 

Vissa tycker att det går jättebra med barnen. Men då tänker jag att pedagogen kanske är någon 

som kan det här med att följa med längs med… Medan jag kanske har ett annat sätt som gör 

att barnen hamnar i ett ’nej, fröken’ eller ’ja, fröken’. Jag vill gärna ha öppna, härliga frågor 

men jag kan tycka att det är svårt att få det. 

I texten konstrueras diskursens sanning om dialog som ett ultimat sätt att genomföra gruppsamtal 

men uttalandet är inte oproblematiskt. Pedagogen uttrycker en vilja att leva upp till diskursens norm. 

Foucault (1993, s.7) menar att normer hjälper till att upprätthålla diskursens sanning. Normen blir 

något att sträva och prestera efter. Att bryta mot normen är att göra fel. Det normativa bekräftas 

genom att texten beskriver det som härligt att ha ett fungerande samtal, här konstrueras ett fungerande 

samtal som ett samtal där pedagogen inte tar för stor plats. Gruppsamtal konstrueras som ett 

inkluderande samtal där deltagarna känner sig bekväma nog att yttra sina tankar och åsikter. Den 

ideala pedagogen positioneras som en pedagog som kan ”följa med längs med”, vilket innebär att ta 

lagom mycket plats och att ta plats på rätt sätt. Att ställa öppna frågor konstrueras som att leda 

samtalet på ett bra sätt. Detta konstrueras genom att frågor som generar svar som ”nej/ja fröken” inte 

är önskvärda frågor. Pedagogen kan också positioneras som en pedagog som inte ”kan det här med 

att följa med längs med”. Detta konstruerar pedagogens roll som betydande för om samtalet lever upp 

till styrdokumentets förväntningar eller inte. Pedagogens förhållningssätt konstrueras också som 

något som påverkar barnens deltagande och agerande. 

I pedagogernas tal framkommer det exempel där barnens delaktighet framhävs speciellt: 

Det är barnens samtal.  
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Barnen ska få känna inflytande. Barnen äger filmen (dokumentationen). De ska känna att det 

är de ändå som är med och berättar för det är ju deras film. 

Styrdokumentet skriver: 

Alla barn ska erbjudas att vara med och reflektera utifrån sina förutsättningar i gruppsamtalen. 

Även ett litet barn har rätt att få känna sig betydelsefull och få vara med och titta och visa. 

Styrdokumentet konstruerar en sanning om att barnen ska ses som betydelsefulla och kompetenta nog 

att reflektera med föräldrar och pedagoger. Detta bekräftar konstruerandet av gruppsamtalet som ett 

demokratiskt forum med ett jämlikt deltagande. Pedagogerna bekräftar konstruerandet av barnens 

deltagande som betydelsefullt och viktigt genom att tala utifrån termer som ”barnens samtal” och 

”barnen äger filmen”. Pedagogernas tal konstruerar gruppsamtal som barnens samtal därmed 

konstrueras en sanning om barns tolkningsföreträde i reflektioner om dokumentation. Barnen 

positioneras i deras tal som deltagare som bör tilldelas makt och mycket utrymme då samtalet bygger 

på dem. En sanning av styrdokumentet konstrueras som att barn oavsett ålder kan utöva inflytande. I 

pedagogernas tal uttrycks en svårighet kring arbetet med de yngsta barnen.  

Om man gör det här (gruppsamtal) från ett års ålder, vilket kanske är omöjligt men det gör 

man ju på något sätt… eller två år i alla fall. 

Små barns deltagande i gruppsamtal konstrueras som en utmaning, men en utmaning som ändå utförs 

eftersom att barn är kompetenta och förmögna att delta. Små barns deltagande legitimeras då barn 

inte bara positioneras som barn med förmågan att verbalt berätta om sin upplevelse utan också att 

”titta och visa”. På detta sätt positioneras även det lilla barnet som kompetent. I och med att barn i 

denna diskurs positioneras på detta sätt så blir gruppsamtal med små barn något som genomförs i 

verksamhetens praktik. Detta bekräftar det Hall (2001, se Burr 2015, s.79) skriver om att diskurser 

innehåller idéer och regler för hur saker ska genomföras i praktiken. Angående vårdnadshavarnas 

delaktighet och inflytande så skriver styrdokumentet såhär:  

Ta vara på och utvärdera och utveckla kring det som vårdnadshavarna berättar om 

verksamheten på förskolan. 

Texten konstruerar vårdnadshavares inflytande som något pedagoger bör uppmuntra och ta till vara 

på. Vårdnadshavares reflektioner ska användas i pedagogers vidare utveckling av verksamheten. 

Delaktigheten och inflytande konstrueras som vårdnadshavares chans till att påverka verksamhetens 

utformning. Vårdnadshavarna positioneras i texten som vårdnadshavare som delar med sig av sin syn 
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på verksamheten, vilket förutsätter en vårdnadshavare som engagerar sig genom att delta i 

gruppsamtalets dialog. 

7.3 Subjektspositioner 

Hall (2001, se Burr 2015, s.79) menar att våra handlingar och tal regleras inom diskurser. Hur får då 

deltagarna inom min beskrivna diskurs handla och tala? Vad förväntas av dem och hur begränsas de 

av normer? I min diskursanalys ovan har jag beskrivit vissa gränser inom tal och handlingsutrymme 

som erbjuds till gruppsamtalets deltagare. I det här avsnittet av min diskursanalys vill jag analysera 

vilka subjektspositioner som skapas inom diskursen jag presenterat ovan. Kvale (1992, se Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.21) menar att diskurser kommer till uttryck i människors språk och 

agerande. Detta innebär att presenterade subjektspositioner enligt mig existerar inom denna diskurs, 

i andra diskurser kan det se ut på andra sätt. 

Jag utgår ifrån, som Winther Jørgensen & Phillips (2000, s.22) skriver, att texter via sitt språk 

interpellerar regler för subjektspositioner. Genom interpellation tilldelas människan en social identitet 

som möjliggör och begränsar hens uttryck. Här presenterar jag vilka subjektspositioner som tilldelas 

deltagarna och vad dessa subjektspositioner innebär. Jag har delat upp denna analys i tre kategorier: 

vårdnadshavare, barn och pedagog.  

7.3.1 Vårdnadshavare  

Vårdnadshavare kallas i pedagogernas tal för förälder, detta kan vara för att jag själv pratade utifrån 

termen förälder i min intervju. I texten framkommer det ingen skillnad mellan dessa tilltal även om 

vårdnadshavare egentligen är en bredare definition. I och med att en vårdnadshavare inte alltid är en 

förälder väljer jag att använda mig av begreppet vårdnadshavare. 

Utifrån det jag tagit upp i min diskursanalys hittills så har jag synliggjort något som konstrueras som 

en utveckling. Utvecklingen handlar om att gå från en kunskapssyn präglad av en 

utvecklingspsykologisk diskurs till en relationell diskurs. I denna utveckling har gruppsamtalet 

skapats som forum, vilket innebär att vårdnadshavare måste anpassa sig efter detta. Resultatet av detta 

blir att subjektspositionen vårdnadshavare konstrueras som ”mittemellan” två diskurser. 

Vårdnadshavare positioneras att befinna sig i en process. 

Många föräldrar vill ha samtal där man pratar om mitt barn. Det är fortfarande väldigt mycket 

om det enskilda barnet och vad mitt barn behöver och sådär, så jag tror det kommer ta tid. 
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Det skulle vara spännande om föräldrarna skulle engagera sig i det här. Men det är inte lätt 

för alla, för alla har inte pedagogiska kunskaper. 

Enligt Hall (2001, se Burr 2015, s.79) reglerar diskurser hur vi ser på och kategoriserar oss själva och 

andra människor. Utifrån Boréus (2015, s.166) kan stycket ovan visa på en utestängningsprocedur 

där pedagogiska kunskaper konstrueras som en förutsättning för vårdnadshavarens delaktighet. Två 

kategorier konstrueras för vårdnadshavare, de som med lätthet följer med och de utan samma 

förutsättningar. Att besitta pedagogiska kunskaper konstrueras som norm för vårdnadshavarnas 

idealiska deltagande och därmed konstrueras möjligheten till att bidra till verksamhetens utveckling 

som begränsad till en viss kategori. Formuleringen om pedagogiska kunskaper positionerar 

pedagogen som en person med makt, då pedagoger förutsätts ha pedagogiska kunskaper. Majoriteten 

av vårdnadshavare positioneras som människor kvar i en gammaldags syn på barn. Vårdnadshavares 

brist på pedagogiska kunskaper, kunskaper sanna inom denna diskurs, bidrar till att de inte hängt med 

i utvecklingen. Att vårdnadshavare är kvar i en äldre diskurs, konstrueras som vårdnadshavare som 

representerar en falsk sanning. Det vill säga den utvecklingspsykologiska diskursens sanning. Att 

”det tar tid” konstruerar en sanning om gruppsamtalets kunskapssyn som snart kommer att 

internaliseras av vårdnadshavare. Att vårdnadshavare kan ha en annan uppfattning om 

utvecklingssamtals syfte bekräftar det Burr (2015, s.80-81) skriver, att det existerar olika diskurser 

som erbjuder olika sanningar och därmed konstrueras andra handlingsmöjligheter. Inom denna text 

konstrueras den avvikande diskursens sanning som falskt. 

Vi har föräldrar som börjar vakna i den här grupprocessen. 

Vårdnadshavaren positioneras återigen som under utveckling. Genom att delta i flera gruppsamtal 

kommer vårdnadshavaren förstå vad samtalet går ut på och vilka förväntningar som hens deltagande 

innebär. Vårdnadshavarna betraktas inte vara fullt internaliserade i diskursen men det förutsätts att 

de kommer att lära sig. Vårdnadshavarens respons har enligt min analys konstruerats som avgörande 

för om samtalet blir lyckat. På det sättet ges de makt. Här följer exempel på hur den ideala 

vårdnadshavaren positioneras inom denna diskurs: 

De ska vara nyfikna och komma med idéer. 

Det optimala vore om de tycker det är jättespännande och vill diskutera med oss utifrån sina 

föräldraperspektiv. 
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Den ideala vårdnadshavaren positioneras som nyfiken, engagerad och pratglad. Vårdnadshavare 

positioneras å andra sidan också som oerfarna och denna brist på erfarenhet bidrar till att minska 

deras inflytande. Vårdnadshavare förväntas tala utifrån föräldraperspektivet. Här konstrueras en 

skillnad på deltagarnas bidrag i samtalet. Tidigare i min diskursanalys konstruerades en sådan skillnad 

i uttalandet om att alla vårdnadshavare inte har pedagogiska kunskaper. Gruppsamtalets deltagare 

förväntas bidra med olika perspektiv. Att inte ha pedagogiska kunskaper har tidigare positionerat 

vårdnadshavare i underläge men här konstrueras ”föräldraperspektivet” som ett bidrag till samtalet. 

Att vårdnadshavare inte positioneras på samma sätt som pedagoger bidrar till att olika perspektiv kan 

synliggöras i ett gruppsamtal. Detta utbyte av perspektiv anser jag vara en grund för gruppsamtalets 

syfte och funktion då det bygger på alla deltagares delaktighet. 

7.3.2 Barn 

Styrdokumentet positionerar barnet, som jag tagit upp innan, som en kompetent medskapare. Denna 

position konstruerar att barnet inte blir bedömt utifrån sin individuella utveckling utan fokus ligger 

på barnens görande och läroprocess. Gruppsamtalet förutsätter att övriga deltagare vill lyssna på 

barnet. Barns delaktighet kommer även i uttryck i pedagogernas tal: 

Det kan vara svårt att få barnen engagerade men utan barnen blir det ju inget samtal. 

Texten konstruerar att barnens röster, precis som vårdnadshavarnas, är avgörande för om samtalet 

blir lyckat eller inte. Utan barnen blir det inget samtal, därmed konstrueras barnens deltagande som 

viktigt. Barnens engagemang konstrueras inte som något självklart och naturligt, utan beror på hur 

pass stimulerade barnen blir av gruppsamtalets innehåll. Att få barnen engagerade konstrueras som 

pedagogens uppgift. Vidare talas det om barnens engagemang såhär: 

Man märker när barnen är engagerade. De är högljudda och tar plats. 

Barnen blev uttråkade och tyckte att ’det här är inget nytt, kan vi inte busa runt som på vanliga 

tillställningar istället’. 

Engagerade barn positioneras som högljudda och aktiva i samtalet. Tidigare visade jag på att barnets 

deltagande är en förutsättning för gruppsamtalet, detta talar för att idealbarnet positioneras som 

engagerad och delaktig i samtalets dialog. Barn kan även ta plats på fel sätt, genom att busa. Inom 

diskursen konstrueras gruppsamtal som ett forum för samtal och inte bus. ”Att busa runt” innebär inte 

ett aktivt deltagande kring gruppsamtalets ämne och ses därför som avvikande. Texten interpellerar 

två sätt för barnet att ta plats. Genom bus och ståhej eller genom att vara högljudd men engagerad i 
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samtalet. Att ta plats via bus konstrueras som mindre önskvärt. Att inte ta plats över huvud taget 

konstrueras även det som normbrytande:  

Ett barn kan ju bli väldigt tyst när man sitter en och en men det kan bli ett så bra möte under 

gruppsamtalet då barnen börjar samtala med varandra. 

Att barnet blir väldigt tyst konstrueras som ett problem då idealbarnet tar plats i samtal. Detta 

legitimerar gruppsamtalet då gruppsamtal konstrueras som ett socialt utvecklande möte där barnen 

börjar prata med varandra. Här synliggörs diskursens sanning om att social interaktion med andra 

barn är främjande för barns lärande och utveckling. Barn förväntas påverkas positivt av att interagera 

med andra barn. Ett barn i samspel med andra barn och vuxna förväntas bidra till ett givande samtal. 

En pedagog säger: 

När jag hör barnens kommentarer kring ett projekt, då får jag en annan syn på det. 

Barn positioneras med ett barnperspektiv. Tidigare har jag kartlagt ett föräldraperspektiv. Här är ett 

till argument för att deltagare anses bidra med olika perspektiv. Barnperspektiv konstrueras som något 

annorlunda än pedagogens perspektiv. I och med att barns aktiva delaktighet är något önskvärt så 

konstrueras barnperspektivet som något pedagoger vill ta del av. Om barnen är aktiva i samtalet ges 

pedagogen chans att se deras perspektiv. 

7.3.3 Pedagog 

Styrdokumentet anger riktlinjer för hur pedagoger bör strukturera upp och genomföra gruppsamtal. 

Pedagogen positioneras med makt i och med sin yrkesroll då detta innebär att denna, till skillnad från 

övriga deltagare, läst in sig kring gruppsamtal och har pedagogiska kunskaper. I och med sin yrkesroll 

så tilldelas förskollärarna uppgifterna att förbereda samtalet, utforma grupper, förbereda 

dokumentation tillsammans med barnen och ”leda samtalet och hålla i trådarna”. I styrdokumentet 

och pedagogernas tal om de andra deltagarna konstrueras det även som pedagogens uppgift att göra 

sitt bästa för att samtalet ska utföras som en dialog mellan deltagarna. Därmed positioneras pedagogen 

med en makt att styra samtalet. 

Föräldrarna vågar inte riktigt avbryta oss. De tänker att ’nu är det fröken som håller i det här’.   

Texten positionerar förväntningar på att pedagogen har något viktigt att säga, och pedagogens tal om 

vårdnadshavarnas syn på pedagogen förminskar vårdnadshavarnas delaktighet i samtalet. Det här 

visar på att vårdnadshavarnas förväntningar på pedagogen är att pedagogen ska ta plats och detta 
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positionerar en pedagog med mer inflytande än övriga deltagare. Det blir en spänning då 

vårdnadshavarnas förväntningar på pedagogen inte stämmer överens med den relationella diskursens 

subjektsposition för pedagogen. Detta kan förklaras med att jag tidigare analyserat att 

vårdnadshavarna är i en utvecklingsfas och att de inte internaliserat diskursen än. Att 

vårdnadshavarna inte vågar avbryta pedagogen konstrueras som en felaktig bild av hur ett 

gruppsamtal ska genomföras. Pedagogen interpelleras att prestera för att samtalet ska utvecklas 

utefter styrdokumentets riktlinjer. Riktlinjerna om samtligas delaktighet i samtalet, för stunden och i 

framtiden. 

Vi lägger ned tid på att spetsa till frågorna så att det blir ett bra samtal. Till exempel: ’Vad är 

det för lärandeprocess som sker?’ förstår inte alla. 

Vi utvärderar samtalen och sen försöker vi anpassa upplägget bättre till barn och föräldrar 

nästa gång. 

Pedagogen konstrueras med ett ansvar att få övriga deltagare engagerade. Pedagogerna positioneras 

med en roll att få barn och vårdnadshavare engagerade och delaktiga. Detta kan ske med hjälp av 

frågor som anpassas till vårdnadshavarnas förkunskaper. Det sker även genom att pedagoger arbetar 

med att anpassa samtalen så att de ligger på en relevant nivå för vårdnadshavare och barn. I 

pedagogernas tal konstrueras en fördel med samtalet såhär: 

När föräldrarna får ta del av vår verksamhet på det här sättet gör det att de kan möta sina barn 

bättre, när de pratar om förskolan hemma. 

Genom att möta alla deltagare och samtala tillsammans så blir vårdnadshavarna mer insatta i 

verksamheten. Samtalet konstrueras fylla en funktion att förklara vad verksamheten går ut på 

utförligt. På detta sätt kan pedagoger påverka samtalet som sker hemma. Detta gör att pedagogen 

positioneras med inflytande inte bara över samtal i förskolan utan även samtal som sker hemma. 

Pedagogens uppgift blir att ge vårdnadshavarna grundläggande kunskaper kring vad som sker i 

verksamheten så att vårdnadshavarna bättre förstår vad barnen gör i den dagliga verksamheten. 

7.4 Sammanfattning av analys och resultat 

Texterna jag har analyserat visar på vad jag vill kalla en relationell dominerande diskurs, vars 

innebörd jag till viss utsträckning förklarat med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Diskursen 

visar på en så kallad ny kunskapssyn och gruppsamtalet konstrueras som ett forum för den nya 

kunskapssynen. Återkommande teman inom den relationella diskursen är gruppsamtal som forum för 
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samtal om lärandeprocesser och det jämlika deltagandet som gruppsamtalet grundas i. Både 

styrdokumentet och pedagogernas tal befinner sig i stor utsträckning inom samma diskursiva 

ramverk. Den relationella diskursen kontrasteras, i texterna, i jämförelse med en 

utvecklingspsykologisk diskurs. Detta synliggör hur den relationella diskursen konstrueras som den 

rätta. Den relationella diskursen konstruerar en sanning om att barn lär i samspel med varandra medan 

den utvecklingspsykologiska diskursen konstrueras kartlägga barn som individer, detta i sin tur 

framställs som en föråldrad diskurs. Detta är ett exempel på det Börjesson (2003, s.20) menar med 

att diskurser har konstruerats olika genom historien. I min studie konstrueras den relationella 

diskursen som legitim för vår nutid. Den utvecklingspsykologiska diskursen konstrueras som 

avvikande då den konstrueras förespråka en sanning som enligt den relationella diskursen inte 

stämmer. Den utvecklingspsykologiska diskursen är dock inte så lätt att förkasta, vilket man märker 

på pedagogernas tal. Här synliggörs en spänning inom diskursen då pedagogers tal och 

styrdokumentet inte fullkomligt bekräftar varandra. Den utvecklingspsykologiska diskursen ses som 

en traditionell diskurs, vilken många vårdnadshavare representerar. Pedagogens uppgift interpelleras 

via texten att ”lära” vårdnadshavarna vad den nya diskursen innebär och vad det ställs för 

förväntningar på deras delaktighet i det hela.  

Den ideala vårdnadshavaren positioneras som nyfiken på verksamheten och interpelleras till att delta 

i dialoger med övriga samtalsdeltagare. Pedagogens roll är inte helt okomplicerad då det som 

förväntas är att hen ska följa styrdokumentets riktlinjer och skapa ett givande gruppsamtal där alla 

deltar. Att få deltagare att delta på ett önskvärt sätt konstrueras som en svårighet då deltagarna inte 

alltid förstår vad som förväntas av dem och vad som är gruppsamtalets syfte och funktion. Pedagogen 

positioneras med makt och detta interpelleras genom att hen förväntas styra samtalet och därmed ges 

hen ansvaret att skapa ett fruktbart samtal alla deltagare emellan. Barn positioneras som kompetenta 

medskapare och det ideala barnet interpelleras liksom den ideala vårdnadshavaren att vara aktiv i 

samtalet. Interpelleringen innebär att barnet ska delta på ett önskvärt sätt genom att fokusera på och 

samtala om dokumentationen som är på agendan.  

Enligt Burr (2015, s.123-124) så konstruerar diskurser olika subjektspositioner beroende på 

interkulturella skillnader så som till exempel ålder. Hon menar att barn ofta positioneras på ett annat 

sätt än vuxna. Den relationella diskursen motsätter sig detta då barn positioneras som kompetenta. 

Samtidigt skär det sig då det önskvärda barnet interpelleras att bete sig vuxet, det vill säga sitta och 

tala om dokumentationen. Att bli sedd som kompetent förutsätter att bete sig på ett vuxet sätt, då barn 
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som beter sig kompetent tilldelas mer inflytande än barn som ”busar runt”. Boréus (2015, s.164) 

skriver att en grupps subjektspositioner påverkar en annans. I min analys positioneras barn som 

motsatsen till vuxna, styrdokumentet konstruerar barndom som något förknippat med lärande och 

utveckling. Därmed blir subjektspositionen barn något annat än subjektspositionen vuxen. Deltagarna 

positioneras även med olika perspektiv (till exempel barnperspektiv), vilket interpellerar de att bidra 

till samtalet på olika sätt. Ett annat exempel är att texten genom att positionera pedagogen med 

pedagogiska kunskaper, vilket innefattar en viss makt, positionerar övriga deltagare utan pedagogiska 

kunskaper som kategorier med mindre makt, vilket gör att de interpelleras att agera i samtalet efter 

olika förutsättningar. 

8 Slutdiskussion 

Jag har valt att integrera min slutsats och diskussion av studiens resultat. Här kommer jag att 

diskutera mitt resultat samt koppla det till tidigare forskning. Jag kommer även att diskutera övriga 

avsnitt som tagits upp i mitt arbete och ge exempel på vidare forskning. 

8.1 Resultat 

I min studie utgår jag ifrån, som jag nämnt i min teori, att förskolan bör förstås som en social 

konstruktion. Saar och Löfdahl (2014, s.26-28) skriver att ur detta perspektiv så konstrueras 

förskolans dagliga verksamhet av bland annat vårdnadshavare, barn och pedagog. De tar även upp 

styrdokumentets syfte ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ur detta synsätt kan alltså förskolan 

inte sägas vara en komplett och oproblematisk återspegling av styrdokument då förskolan alltid 

påverkas av aktörer inom den. Min studie kan bekräftas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

det vill säga att förskolor inte är en återspegling av styrdokument. Min studie visar på att 

styrdokumentet vill förmedla en diskursiv riktning och att pedagogerna försöker omsätta detta i 

verksamhetens praktik. Min studie visar på det arbete som pedagoger genomgår för att efterfölja ett 

styrdokument, det vill säga deras arbete med att skapa förutsättningar för att skapa vad som 

konstruerats som ett bra gruppsamtal inom diskursen. Styrdokumentets riktlinjer säger ”läget är såhär 

och därför gör vi såhär”, därmed blir det tydligt att styrdokumentet representerar en viss diskurs. I 

pedagogernas tal framkommer en kritisk blick. Pedagogernas tal visar på att de i hög utsträckning 

bekräftar diskursen men att de även ser svårigheter med dess innehåll. 

En svårighet med att införliva diskursen i verksamhetens praktik har varit att subjektspositionen 

vårdnadshavare konstruerats leva kvar i en utvecklingspsykologisk diskurs. Då förskolan, enligt Saars 

och Löfdahls (2014, s.26-28) definition, ses som en social konstruktion innefattar det att 
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verksamheten ligger i konstant förändring påverkad av miljön. Faktorer som påverkar förskolans 

verksamhet är bland annat styrdokument, aktörer inom den (i detta fall gruppsamtalets deltagare) och 

samhället. Min studie visar på en förändring inom berörda förskolor. En utveckling som pedagogernas 

tal beskriver det. Mitt resultat visar på hur en diskurs försöker bli dominerande inom ett område. Den 

relationella konstrueras av styrdokument och pedagoger som den sanna diskursen. Subjektspositionen 

vårdnadshavare uttrycker däremot att den utvecklingspsykologiska diskursen är den sanna diskursen. 

Detta anser jag fångar en problematik i utvecklingen som det innebär att ”byta” diskurs. Börjesson 

(2003, s.20) skriver att det kommer nya diskurser i takt med att samhället utvecklas och min studie 

visar på hur sådana utvecklingar, genom nära betraktelse, påverkar människor och fenomen inom 

diskurser. 

Jag anser att jag i min analys och resultatdel besvarat mina två första frågor i min frågeställning. Nu 

vill jag framhäva svaret på min tredje som handlar om vad diskursens subjektspositioner har för 

betydelse för gruppsamtalets syfte och funktion. Här vill jag föra in det Winther Jørgensen & Phillips 

(2000, s.20-22) skriver angående Foucaults teori om makt/kunskap kopplat till hur makt skapar 

diskurser och subjektspositioner. Subjektspositionerna tjänar diskursen då diskursen har en makt i 

konstruerandet av dem. Diskursen bestämmer över subjektspositioner och interpelleringen av 

subjektspositioner reglerar i sin tur oss människor. I min studie framkommer det att 

subjektspositionerna konstrueras och möjliggör gruppsamtalets syfte och funktion. Gruppsamtalet ses 

som ett forum där lärandeprocesser synliggörs i en jämställd dialog mellan deltagarna. Diskursen 

positionerar barn som kompetenta och detta i sin tur gör att barn ges utrymme i dialogen. Det här är 

ett exempel på hur diskursens konstruerande av subjektspositioner bidrar till att gruppsamtalets syfte 

blir genomförbart i praktiken. Diskursen vill även positionera vårdnadshavare som vårdnadshavare 

med inflytande, detta gör att gruppsamtalets funktion om att ge vårdnadshavare insyn i verksamheten 

möjliggörs. 

8.2 Resultat kopplat till tidigare forskning 

Alvesson (2002, se Börjesson 2003, s.37) skriver att i och med att diskurser bygger vidare på varandra 

så är ett sätt att skapa förståelse för en diskurs att se bakåt i tiden på andra diskurser. Detta vill jag 

koppla till mitt avsnitt om tidigare forskning då jag anser det vara relevant att diskutera den 

utvecklingspsykologiska diskursen kontra den relationella för att få en förståelse för min studies 

resultat.  
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Särskilt relevant är då Gars (2002) studie som beskriver en delad vårdnad mellan vårdnadshavare och 

pedagog. Pedagogen såg generellt på individuella utvecklingssamtal (också kallat föräldrasamtal) 

som ett forum där vårdnadshavare och pedagog möttes för att diskutera barnets individuella 

utveckling i jämförelse med normen för barnets ålder. Förälderns syfte med utvecklingssamtalet var 

generellt att hen ville få höra om barnets sociala utveckling. Min studie visar på att subjektspositionen 

pedagogen, inom den relationella diskursen som gruppsamtalet domineras av, har ett syfte som skiljer 

sig från Gars (2002). Mitt resultat visar på ett syfte innehållandes en jämställd dialog mellan barn, 

vårdnadshavare och pedagog. Min studie bekräftar dock Gars (2002) då det i mitt resultat 

framkommer att vårdnadshavare fortfarande har ett stort intresse för sitt egna barns individuella 

utveckling. Jag anser att samtalen jag jämför är två olika forum med skilda syften. Det är inte 

förvånande att vårdnadshavarens intresse ligger kring det egna barnets utveckling då det dels handlar 

om ett barn som vårdnadshavaren har ansvar över. Och för att det, som Gars (2002) studie visar på, 

tidigare har funnits ett sådant syfte med föräldrasamtalen. Den utvecklingspsykologiska diskursen 

har dominerat tidigare föräldrasamtal och min studie visar på att internalisera en annan diskurs kan 

ta tid. 

Gars (2002) skriver att individuella utvecklingssamtal ofta kretsar kring problemområden. Vallenberg 

Roth (2009) skriver om individuella utvecklingsplaner som redskap i en bedömningspraktik, där i 

likhet med Gars (2002), barnet jämförs med en normalplan och sedan korrigeras. Innehållet i 

gruppsamtal och individuella samtal skiljer sig åt och min studie visar på att de speglar olika 

diskurser. Den nya samtalsmetoden i förskolan, det vill säga gruppsamtalet, tolkar jag som ett forum 

som skapats för att ta avstånd från den utvecklingspsykologiska diskurs som präglar individuella 

samtal. I gruppsamtal används inte ”normalplaner” och fokus ska inte läggas på barn som individer. 

Gruppsamtalets diskurs motsätter sig det individuella samtalets diskurs. Genom att göra detta så kan 

gruppsamtalet sägas ta avstånd från kritik riktad mot individuella samtal, exempelvis kritik gällande 

normalisering.  

Markström och Simonssons (2013) studie visar även den på att det individuella utvecklingssamtalet 

förespråkas av en examinerande diskurs men att det inte bara är barnet som bedöms utan bedömning 

sker även av verksamheten och pedagogers förhållningssätt. Därför kan den även sägas förespråka en 

relationell diskurs. Om vi utgår från Markströms och Simonssons (2013) definition av en relationell 

diskurs det vill säga en diskurs som inte vill lägga fokus på barnets utveckling utan diskutera 

verksamhetens utveckling, så anser jag att detta bekräftar mitt resultat om att gruppsamtal är ett forum 
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som legitimeras inom den relationella diskursen. Jag anser dock att det finns en problematik. Den 

relationella diskursen vill inte att gruppsamtalet ska fungera som bedömning av barn men frågan är 

om man inte fortfarande bedömer barn genom att reflektera och diskutera kring barnens görande i 

deras läroprocesser. Ur detta perspektiv blir det som skiljer diskurserna åt att man i den 

utvecklingspsykologiska diskursen bedömer barnet individuellt och öppet och i den relationella 

diskursen bedömer man barngruppen mer informellt. Att inte ha en normalplan att utgå från kan sägas 

göra bedömningen mindre värderande men samtidigt anser jag att man inte kan göra en bedömning 

och samtidigt bortse från normer. 

Gars (2002), Markström och Simonsson (2013) och Vallenberg Roth (2009) kommer alla fram till att 

pedagogen besitter en makt i form av ett slags tolkningsföreträde i den utvecklingspsykologiska 

diskursen som dominerar det enskilda utvecklingssamtalet. Tidigare forskning visar på en diskurs där 

pedagogen legitimeras tolkningsföreträde under samtalen. Min studie visar på en diskurs som 

formulerar andra regler kring maktperspektiv då det skapas en sanning om ett jämställt deltagande 

som ett givande sätt att ha samtal på och att barn ska ha tolkningsföreträde i samtalet om deras 

läroprocesser. Därför kan man se det som att pedagogens makt framställs på ett annat sätt i den 

relationella diskursen. 

Jag har tidigare tagit upp att de två nämnda samtalsmetoderna har olika syften och domineras av olika 

diskurser. En stor skillnad mellan samtalens syften anser jag vara att gruppsamtalet kan sägas vara en 

mötesplats för reflektion där barn, vårdnadshavare och pedagog diskuterar verksamheten gemensamt. 

Elfström (2013) bekräftar Vallenberg Roth (2009) då hon menar att individuella utvecklingsplaner 

kartlägger barn medan pedagogisk dokumentation kartlägger verksamheten. Holmberg (2015) skriver 

samtidigt att det inte finns något fungerande gemensamt forum för att diskutera dokumentation barn, 

vårdnadshavare och pedagog emellan. Jag anser att gruppsamtalet kan sägas fylla tomrummet av ett 

sådant forum. Jag anser att mitt resultat talar för en diskurs som konstruerar gruppsamtalets syfte som 

en mötesplats kring pedagogisk dokumentation. 

Generellt så visar min tidigare forskning på hur individuella samtal representerar en 

utvecklingspsykologisk diskurs. Diskursen kopplas ihop med negativa begrepp så som bedömning, 

barns individuella mognadsutveckling och normalplaner. Detta kan tolkas som att forskarna 

förespråkar en diskurs där en annan sanning existerar. Om jag hade valt annan forskning hade till 

exempel studierna kanske visat på positiva slutsatser kring individuella utvecklingssamtal. 

Forskarens roll diskuterar jag vidare i avsnitt 8.5. 
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8.3 Teori och metod 

Här vill jag diskutera hur mitt val av teori och metod påverkat mitt resultat. Jag anser att alla mina 

val i den här undersökningen har bidragit till att påverka mitt resultat. Mitt val av texter, mitt val att 

genomföra en tolkning av en diskursanalys och mitt val av utformningen av den. 

Jag anser mitt syfte och min frågeställning legitimerar mitt val att göra en textanalys, då jag har velat 

analysera språk i texter. Mitt val av teori och metod är dock lite mer komplicerat. Precis som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s.10) skriver så finns det otroligt många olika sätt att utföra en 

diskursanalys. Allt beror på hur en forskare väljer att kombinera olika former av teori och metod. Att 

välja ut och komponera dessa har tagit tid och jag har i mitt arbete använt mig av litteratur som gett 

råd om hur man skulle kunna gå tillväga. Mitt val av att använda mig av Foucault ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv har påverkat mitt resultat då det både utgör min teori och 

analysmetod. Jag anser att detta är avgörande för mitt resultat då annan teori och metod hade genererat 

andra resultat. 

Att göra en diskursanalys inspirerad av Foucault har hjälpt mig att besvara min frågeställning. Jag 

anser även att Foucaults teori om diskursers existens, att diskurser ”osynligt” styr oss, är helt 

grundläggande för att berättiga mitt syfte och min frågeställning. Därför kan Foucault sägas ha stort 

inflytande över min studie. Jag har i min frågeställning velat kartlägga en diskurs och 

subjektspositioner, vilket jag har gjort med hjälp av Bolanders och Fejes (2015) foucauldianska 

analysmetod och Foucaults teoretiska begrepp. Foucaults teori om att diskurser kan synliggöras 

genom att analysera utestängningsprocedurer och sanningar har lett till mitt resultat att gruppsamtalet 

domineras av en relationell diskurs. Foucaults teori om att diskurser konstruerar subjektspositioner 

har i sin tur lett till mitt resultat om vilka identiteter barn, vårdnadshavare och pedagog tilldelas i detta 

sammanhang. Mitt val att betrakta Foucault ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har lett till min 

studie grundas i synen på förskolan som en social konstruktion. Perspektivet har även bidragit till 

mitt synliggörande av en relationell diskurs då den relationella diskursen starkt kopplas till att miljön 

och det sociala sammanhanget är betydelsefullt. 

Foucaults perspektiv på makt/kunskap har varit avgörande för min sista frågeställning om vad 

subjektspositionerna har för betydelse för gruppsamtalets syfte och funktion då frågan och svaret 

grundas i hur Foucault anser att diskurser har makt att skapa subjektspositioner och hur dessa 

interpelleras till att agera enligt diskursens regler. 
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8.4 Material 

Jag har tidigare diskuterat mitt val av material på ett enligt mig utförligt sätt, därför blir det här 

avsnittet relativt kortfattat. Boréus (2015, s.184-185) menar att valet av texter har stor betydelse för 

resultatet. Jag är medveten om att mitt val av texter påverkar mitt resultat. Att ta del av just 

styrdokument och pedagogers tal gör att mitt resultat utgörs av en diskurs de representerar i just det 

här sammanhanget. Den visar inte på att dominera vårdnadshavare och barns inställning till 

gruppsamtal, snarare visar den på att en annan diskurs dominerar vårdnadshavares tankesätt.  

8.5 Min roll som forskare  

Winther Jørgensen och Phillips ställer sig frågan om: ”vem som är så frigjord från den diskursiva 

konstruktionen av världen att hon kan göra denna åtskillnad.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.28). Jag anser det viktigt att som forskare inom diskursanalys fundera över denna fråga. För mig har 

det betytt att jag reflekterat kring min egen inverkan på studien. I enlighet med Burrs (2015) definition 

av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utgår jag från att det inte finns ett objektiv sätt att betrakta 

världen på. Detta innebär att jag själv är diskursivt påverkad och därmed inte kan betrakta mitt 

material i studien utifrån ett objektiv perspektiv. Det har varit viktigt för mig att reflektera kring min 

egen förförståelse kring ämnet då jag, i den mån det gått, velat ställa mig främmande till det jag 

undersökt. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s.29) skriver att det är viktigt att försöka distansera 

sig till sitt forskningsobjekt. De beskriver det som att man får försöka distansera sig från sina 

förkunskaper och värderingar. Mitt mål har därför varit att försöka sätta min förförståelse åt sidan 

och se analysen i skenet från min teori och metod. 

8.6 Vidare forskning 

Då grupputvecklingssamtal är relativt nytt inom förskolan anser jag det vara ett område att forska 

mer ingående kring. Exempelvis vilka för- och nackdelar som kan finnas och vilka konsekvenser 

gruppsamtal kan skapa för förskoleverksamheter. Inom just diskursanalys kopplat till gruppsamtal 

anser jag det vara intressant att analysera texter som grundas i vårdnadshavares och barns uppfattning 

om samtalet, vilket inte ges plats åt i min studie. 
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9.2.1 Bilaga 1 

Information om intervjudeltagande i en kvalitativ undersökning om gruppsamtal 

Som förskollärarstudent på Södertörns högskola med interkulturell profil skriver jag nu mitt 

examensarbete där jag gör en mindre undersökning om gruppsamtal i förskolan. Gruppsamtal som 

samtalsmetod i förskolan är relativt nytt och därför anser jag att det är ett intressant område att 

studera! Min undersökning behandlar gruppsamtalets syfte och funktion kopplat till dess 

konstruerande av sociala identiteter. För att samla in material till studien genomför jag intervjuer med 

pedagoger vars förskolor har ett engagemang för gruppsamtal. Jag vill därför ta del av dina tankar 

kring gruppsamtal under ett intervjutillfälle på cirka 15-20 minuter då jag gärna spelar in vårt samtal, 

förutsatt att du samtycker. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet 

avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte 

att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen 

kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVa. 

I och med detta vill jag be om ditt medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i studien 

är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. . Om du 

samtycker till studien fyller du i samtyckesblanketten på nästa sida. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare om du undrar något! 

Isabelle Johansson, förskollärarstudent på Södertörns högskola 

070 xxx 

Handledare: Magnus Rodell 

Södertörns högskola 
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Samtyckesblankett 

Förfrågan om medverkan i min studie 

 

Jag MEDGER min medverkan i studien 

 

Ort & datum…………………………………………………… 

 

Underskrift…………………………………………………….. 
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9.2.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur ser din erfarenhet kring gruppsamtal ut? 

Kan du i korthet beskriva hur ett gruppsamtal kan gå till? 

Anser du att det finns ett behov av att genomföra gruppsamtal? 

Hur ser dina förväntningar ut, angående hur gruppsamtal kan bidra till att utveckla verksamheten? 

Dokumenterar ni det som händer/sägs under samtalet? Vad använder ni dokumentationen till sedan? 

Hur tänker du kring syftet med barnens deltagande? 

Om jag vore förälder, vad skulle du säga att det finns för förväntningar på mitt deltagande i ett 

gruppsamtal? / Hur ser du på syftet med föräldrarnas deltagande? 

 

 
 


