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Abstract 

 

Social construction in planning conversations - at a border 

area preschool  

The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is 

constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a 

special focus on the border context in which this particular preschool 

is located. In what ways are the geographic location noticeable and 

what conceptions are established in their conversations? The study 

has a social constructivist approach and is informed by borderland 

theory which means that the focus is on the context and the 

participants in this context. The staff's experience is, however, seen as 

historically and culturally influenced by the context. With the support 

of borderland theory the study explores how the preschool´s 

borderland location has relevance to the social construction in the 

preschool studied. 

This research project is an observation study of a two- section 

preschool in Sweden close to the Norwegian border which started in 

the spring of 2013. The preschool teachers were observed in staff 

meetings, all together and in smaller groups. The target group 

consists of educators and other staff. The Swedish ethical guidelines 

for research on children have been observed in all respects. 

The result shows how the staff of the researched preschool construct 

themselves as a unified us as opposed to them, not in terms of 

national borders, but in relation to their joint decisions on what they 

share and have in common and on who do not – the others.  

Keywords: Preschool, kindergarten, preschool teachers, 

border/national border, staff meetings/planning conversations, 

curricula and construction/social construction 
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1 Inledning 

 

Föreliggande studie har sin grund i förskolan, en verksamhet där 

många barn vistas flera timmar om dagen. Utgångspunkten i studien 

är att förskolan är en institution som är socialt konstruerad och att 

det är genom personalens sociala handlingar som institutionen byggs 

upp. Innan jag förklarar detta vill jag gå ett steg djupare i historien. 

Genom industrialismen och inflyttningarna till städerna under slutet 

av 1800-talet och början på 1900-talet förändrades levnadsvillkoren 

för många barn och familjer i Sverige. Detta medförde att speciella 

institutioner inrättades för att ta hand om barnen medan föräldrarna 

var på arbete. I och med denna förändring i samhället skapades en 

institution utifrån det behov som uppkommit. I och med att samhället 

har förändrats har även förskolan förändrats utifrån de behov 

samhället kräver.  

 

Förskolan är en verksamhet som berör många människor i samhället 

på ett eller annat sätt. Förskolan är idag en kommunal och målstyrd 

verksamhet och utgör sedan 1998 en del av utbildningssystemet 

(Skolverket, 2006). I och med att det svenska samhället förändras, 

förändras också förutsättningarna på nationell nivå för förskolan. Det 

här väcker frågan om samhällsförändringar på lokal nivå påverkar 

förskolans innehåll och förskolepersonalens arbetssätt. Är de rådande 

lokala förutsättningarna synliga i förskolans verksamhet? I denna 

studie riktas intresset mot en svensk förskola belägen i närheten av 

den svensk-norska landsgränsen1, en förskola belägen intill ett annat 

land med andra lagar och förordningar. I denna region är handel och 

utbyte av arbetskraft över gränsen en del av vardagen vilket har 

resulterat i kraftig ekonomisk tillväxt på den svenska sidan gränsen. 

Förskolan är lokaliserad i ett gränssamhälle. Gränssamhällen beskrivs 

                                                
1
 Begreppet gräns används i många olika sammanhang och handlar då inte bara om en gräns på en 

karta. Oavsett sammanhang har en gräns en stor inverkan på våra liv (Newman, 2006). En gräns kan 

ses om en skiljelinje mellan områden, både konkreta och abstrakta. I denna studie handlar begreppet 

om gränsen mellan Sverige och Norge och för att förtydliga begreppet gräns och dess innebörd i 

studien kommer därför begreppet landsgräns användas. Varför valet föll på landsgräns och inte 

nationsgräns handlar om att en nationsgräns omger hela en suverän stat (ett administrativt område 

som styrs av en organisation med rätt att bl.a. stifta lagar och kräva in skatt) både till land och till 

sjöss. Landgräns är bara den del av gränsen som går över land och därför har ett 

gränsland/borderland på var sida gränsen.  
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av Fichter-Wolf och Knorr-Siedow (2008) som samhällen i förändring 

med särskilda rådande förhållanden. Detta reser frågan om och i så 

fall hur det lokala samhället görs synligt i förskolans verksamhet. 

Skolverket (2011) understryker att förskoleverksamheten idag, mer än 

någonsin är en planerad, diskuterad, utvärderad, dokumenterad och 

analyserad verksamhet. De samtal som pedagogerna för om barnen 

och verksamheten är viktiga för att verksamheten ska fungera på ett 

bra sätt. Dessa samtal, diskussioner och tolkningar om barnen och 

verksamheten kan betraktas som att personalen skapar, det vill säga 

konstruerar, förskolan de är verksamma i. Hur bidrar en gränsnära 

lokalisation i så fall till hur personalen i samtal med varandra 

konstruerar sin verksamhet? 

 

Denna studie är avgränsad till förskolepersonals planeringssamtal 

som berör verksamheten. Som personal deltar man i en mängd olika 

organiserade samtal. Det kan handla om studiedagar, föreläsningar, 

personalkonferenser, arbetsplatsträffar, fokusgruppträffar och 

avdelningsmöten. Dessa olika samtal utgör möjligheter för personalen 

att diskutera pedagogiska frågor och planeringsfrågor som rör den 

ordinarie verksamheten. Dessa frågor avhandlas också i mer spontana 

samtal mellan personalen i till exempel personalrummet eller ute på 

gården. I Skolverkets referensmaterial från 2011, Med känsla och 

kunskap, beskrivs kontinuerliga samtal och reflektioner mellan 

pedagoger i arbetslagen som ett oumbärligt instrument för att kunna 

grundlägga såväl kunskap som känsla hos barn, unga och vuxna. Det 

reflekterande som sker i samtal kan ses som ett kraftfullt verktyg som 

kan bidra till förskolans utveckling. Fokus på denna studie är de 

inplanerade och regelbundet återkommande samtal som sker i 

personalgruppen mellan personalen både avdelningsvis och 

gemensamt för hela förskolan. Dessa samtal förekommer regelbundet 

både efter och under arbetstid. De benämns i den studerade 

verksamheten och i denna studie som planeringssamtal. Även om 

benämningen är planeringssamtal kan såväl planering av kommande 

verksamhet som utvärdering av genomförd verksamhet avhandlas. 

Läroplan för förskolan 

Förskolans styrdokument idag och dess öppenhet för tolkning jämfört 

med tidigare styrdokument är en av anledningarna till att avgränsa 
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studien till personalens planeringssamtal. I Skolverkets 

referensmaterial (2011) står det tydligt att läroplanen ska vara till stöd 

och verktyg i personalens planering av verksamheten vilket gör att 

just läroplanen ses som viktig i denna studie. Under förskolans 

historia har det funnits ett flertal styrdokument men först 1998 fick 

förskolan sin första läroplan, Lpfö98 (Skolverket, 2006). I och med 

att förskolans läroplan trädde i kraft den 1 januari 1998 övergick 

förskolan från att vara en del av kommunens socialtjänst till det 

utbildningspolitiska området och gränsen mellan skolan och 

förskolan luckrades upp allt mer. Läroplanen framhäver att förskolan 

ska ha barnens individuella förutsättningar som utgångspunkt men 

vad detta innebär för verksamheten är upp till den enskilda förskolan 

och dess personal att avgöra. Då gäller det att skapa gemensamma 

mål, att leda barn mot en gemensam värdegrund. 

I samband med att riksdagen fattade beslut om ny skollag (SFS 

2010:800) fattades också beslutet att läroplanen för förskolan skulle 

revideras. De uppsatta målområden som skrivits fram tidigare, kring 

bland annat matematik, språkutveckling och naturvetenskap och 

teknik, har i den reviderade planen utvecklats och förtydligats så väl 

som förskollärarens och förskolechefens särskilda ansvar (Skolverket, 

2010). De uppsatta mål som skrevs fram redan 1998 anger en riktning 

att sträva mot där det inte är det enskilda barnets resultat som ska 

utvärderas utan förskolans och verksamhetens måluppfyllelse. 

Förskolans mål i läroplanen är alltså inte utformade som 

uppnåendemål med krav på en jämförelse mellan de enskilda barnen. 

I och med den reviderade läroplanen och det ökade kravet på 

förskolans kvalité lades det nu ett större fokus på utvärdering, 

dokumentation och planering av verksamheten. Att dokumentera i 

förskolan bedömdes ge en ökad möjlighet att följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten. Det kan alltså handla om att dokumentera det 

som sker mellan personalen i förskolan och barnen, likaså det som 

sker mellan barnen men också miljöns betydelse för verksamheten. 

Genom dokumentation och genom den analys som ska ske 

gemensamt kan man ges förutsättningar att utveckla verksamheten 

vidare.  
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Idag finns det alltså en stor möjlighet för den enskilda förskolan att 

göra sin egen tolkning av läroplanstexten. En historisk tillbakablick 

på läroplanstexterna fördjupar förståelsen av varför det är så. Det har 

sedan 1980-talet skett en decentralisering av verksamhetens 

organisation. Denna decentralisering återspeglas till exempel i 

läroplanstexternas omfattning och innehåll (Åsén, 2002). Dagens 

läroplan i jämförelse med tidigare styrdokument innehåller inte 

längre praktiska exempel eller rekommendationer om hur 

verksamheten bör organiseras utan formuleras nu i mål att sträva mot 

utformad i punktform. Antalet sidor skiljer sig också avsevärt mot 

tidigare styrdokument. Förskolan del 1 (Socialdepartementet, 1972) 

till exempel, från början av 1970-talet omfattade dryga 330 sidor i 

jämförelse med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) på 18 sidor. 

Denna öppenhet handlar därmed om den möjlighet personalen 

genom gemensamma samtal har att tolka innehållet vilket i sin tur gör 

det möjligt för personalen att planera sin verksamhet efter förskolans 

egna lokala förutsättningar. 

 

Då denna studie berör en landsgräns kan det här också påpekas att 

det i läroplanen betonar vikten av att barnen känner sig delaktiga i sin 

egen kultur och att förskolan bidrar till att utveckla en respekt för 

andra kulturer. Läroplanstexten påtalar att det sker en växande 

rörlighet över landsgränserna som i sin tur bidrar till en 

mångkulturell förskola. 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Det arbetet med läroplanen som sker på bland annat 

planeringssamtalen anger en inriktning på arbetet på förskolan, men 

även på den kvalitetsutveckling som förväntas ske på de enskilda 

förskolorna. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete 

inriktat mot att uppfylla läroplanens mål bedrivas på alla förskolor 

(Skolverket, 2015). Detta krav innebär att personalen i förskolan 

kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet och analysera sina resultat 

i förhållande till målen för att utveckla verksamheten. Detta 

kvalitetsarbete ska säkerställa att alla barn erbjuds en verksamhet 

med hög kvalitet oberoende av var förskolan är belägen eller barnets 

kön, sociala och ekonomisk bakgrund. Enligt skollagen ska detta 

kvalitetsarbete bedrivas även på huvudmannanivå och bland 



11 
 

förskolecheferna. Medan huvudmannen ansvarar för att organisera 

verksamheten, följa upp och utvärdera kvalitetsarbetet samt se till att 

de rätta förutsättningarna finns är det förskolechefens och 

förskolepersonalens ansvar att skollag, läroplanen samt 

kvalitetsarbetet tillämpas i verksamheten. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Utöver kvalitetsarbetet ska varje förskola upprätta planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. För att förskolan ska 

kunna jobba främjande, förebyggande och åtgärdande med frågor 

kring kränkningar och diskriminering ska förskolorna utarbeta en 

likabehandlingsplan. Planen är en dokumentation av verksamheten 

och ska vara ett levande dokument som uppdateras årligen i både 

skola och förskola och ska innehålla förskolans mål för de 

förebyggande insatserna mot diskriminering och kränkande 

behandling (Skolverket, 2015). 

Syfte och frågeställningar 

Texten ovan kan ses som en introduktion kring vad det kan samtalas 

om i förskolepersonalen planeringssamtal och en inledning till 

studiens valda syfte. Syftet med studien är att beskriva den 

verksamhet som konstrueras i förskolepersonalens planeringssamtal 

med särskilt fokus på den landsgränsnära och kulturella kontext 

förskolan befinner sig i. 

 Vilka föreställningar om verksamheten, barnen och 
verksamhetens styrning konstrueras i planeringssamtalen? 

 

 På vilket sätt görs förskolans gränsnära läge samt barnens och 
personalens kulturella och nationella tillhörighet synligt i 
personalens planeringssamtal? 
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2 Tidigare forskning 

 

De forskare som har studerat svensk förskola har i hög utsträckning 

varit pedagoger med egna erfarenheter av praktiken, enligt 

forskningsöversikter av Haug (2003), Klerfelt (2002), och Lind 

(2001). Forskningen har till stor del varit inriktad mot lösningar och 

metoder att arbeta med barnen, med fokus på att undersöka om 

personalen gör det de bör göra. Förskoleforskningen har behandlat 

processer och relationer i den konkreta förskolepraktiken, medan 

politiska, historiska och samhälleliga aspekter på relationerna och 

processerna har fått mindre uppmärksamhet. En tillbakablick på 

1980-talets och början av 1990-talets forskning om förskolan visar 

dock på en relativt omfattande forskning som ser förskolan i ett 

bredare samhällsperspektiv (Andersson, Aronsson, Hessle, Hollander 

& Lundström, 1996; Haug, 2003; Klerfelt, 2002; Lind, 2001). 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning utifrån studiens 

intresseområden och valda begrepp. Olika litteratursökningar har 

använts, däribland Karlstads universitets bibliotek och sökmotorer så 

som Libris och Eric (ebos). Begrepp som använts har bland annat 

varit förskola, gräns, landsgräns, nationsgräns, planeringssamtal, 

läroplan och konstruktioner/sociala konstruktioner eller de inlånade 

orden preschool, kindergarten, border, staff meetings, curricula och 

constructions/social constructions. För ytterligare sökhjälp har även 

sökningar tillsammans med universitetets bibliotekarie tillämpats.  

Sökningar på gränsbegreppet gav få träffar. Trots detta går det 

givetvis ändå inte att uttala sig om att det inte finns någon forskning 

som berör en förskola vid en landsgräns då andra begrepp kan ha 

använts. Det begränsade antal träffar tyder ändå på att 

forskningsfältet förskola i gränsbygd är utforskat i begränsad 

utsträckning. 

Utifrån studiens syfte har texten delats in i två avsnitt med 

underrubriker och avslutande sammanfattningar. Det första avsnittet 

har en inriktning mot forskning i förskolan, mer specifikt 

förskolepersonals planeringssamtal. I det andra avsnittet redovisas 

forskning om förskolan i ett samhällsperspektiv med fokus på en 

gränsnära kontext.   



13 
 

Personalens samtal i förskolan 

Kummel (2001) gjorde i sin studie en tillbakablick över forskning 

kring planeringssamtal och konstaterade att tidigare studier som 

berör förskolepersonals samtal till stor del utgått från hur 

pedagogerna själva ser på sina planeringssamtal och på vilket sätt 

dessa samtal ska användas för att utveckla verksamheten. 

Planeringssamtalen har visat sig ha en stor betydelse för hur 

verksamheten utformas. Lillemyr och Søbstad (1993) menar att de 

inte ska ses som en tvångströja och inte heller får bli en statisk eller 

rutinmässig akt utan skall beaktas som verktyg i en kontinuerlig 

utvecklingsprocess. Samtalen kan till exempel bidra till utveckling av 

kunskap om hur personalen kan skapa en beredskap kring vad som 

kan tänkas ske i barngruppen (Rosenqvist, 1995).  

Vidare ställde Kummel frågan hur förskolepedagoger i 

finlandssvenska förskolor planerar sin verksamhet. Utifrån sitt 

material har Kummel sett tre olika aspekter av planering som 

genomförs ute i verksamheterna. Det handlar om Helhetsplanering 

med övergripande mål med barnet i fokus, där det finns ett tydligt 

barnperspektiv. Här inkluderas alla mål som rör verksamheten för 

hela året och utgår från barnens intresse i nuet. Den andra kategorin 

har mer av ett vuxenperspektiv och kallas för Temaplanering med 

delmål och läraren i fokus. Planeringssamtalen utgår här ifrån 

färdiga utvalda teman med delmål, med liten eller ingen plats för 

barnen att vara med och påverka innehållet. I den sista kategorin 

Aktivitetsplanering utan mål och almanackan i fokus utgår 

personalen från just almanackan och då speciellt högtider och vilka 

teman som enligt tradition passar in just då. Almanackan används då 

som ett verktyg för att komma ihåg och samtalen innehåller inte 

någon diskussion om syfte och mål eller reflektion över barnens 

utveckling och lärande. 

Rosenqvist (1995) har som syfte att undersöka om det behövs stöd för 

pedagogerna att utveckla sin gemensamma pedagogiska planering. 

Två typer av planeringssamtal utkristalliseras i denna studie - 

Pedagogisk planering och Aktivitetsplanering. I den pedagogiska 

planeringen ges svar på frågor som varför, vad och hur. Den beaktar 

förutsättningar, har mål samt utvärderande tankar kring 

verksamheten. Aktivitetsplaneringen däremot ger svar på frågan vad 
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men inte varför och hur. Här saknas det en reflektion kring det som 

planeras. 

Läroplanen för förskolan, som ligger till grund för 

planeringssamtalen, har en tolkningsfrihet som gör det möjligt för 

personalen att planera sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar 

(Lunneblad, 2009). Planeringssamtal har alltså ingen bestämd 

struktur som alla i förskolan är ålagda att utgå ifrån och kan därför 

ses som intressanta att studera.  

Förskolan som en organisationskultur  

Då sökningar kring olika samtal inom skolan och förskolan ofta lett 

mig in på forskning kring skolans ledning och ledarskap möttes jag 

bland annat av forskare som Alvesson (2001), Schein (2010) och 

Riddersporre (2010). Gemensamt för dessa tre är förutom att de 

behandlar ämnen som ledning och ledarskap också att de ser varje 

enskild skola/förskola som en organisation med sin egen unika 

kultur2, en organisationskultur. Ledarskapet ses här som en del av 

organisationskulturen och beskrivs som en social konstruktion som 

framträder som ett resultat av konstruktioner och handlingar av både 

ledare och medarbetare. Förskolans planeringssamtal där en grupp 

förskolepersonal och en förskolechef, med det gemensamma intresset 

av att planera en verksamhet, samverkar med varandra skulle kunna 

beskrivas som en del av en specifik organisationskultur. Riddersporre 

(2010) är den forskare som riktar in sig mot förskolans verksamhet. 

Hon framhäver vikten av att ledaren, det vill säga förskolechefen, och 

medarbetarna har en gemensam förståelse och ett nära samarbete i 

en organisationskultur. Schein (2010) beskriver vidare bland annat, 

att med utgångspunkt i gemensamma erfarenheter skapas 

gemensamma normer som görs giltiga i den gemensamma kulturen. 

Utifrån nya erfarenheter kan sedan tidigare uppfattningar 

omvärderas och nya normer skapas. Enkelt förklarat skulle alltså 

organisationskulturer definieras som de gemensamma erfarenheter 

och uppfattningar om världen som organisationens deltagare har, och 

utifrån dessa, de normer som görs gällande inom organisationen. 

Alvesson (2001) förklarar det som att varje organisation har särdrag 

som är specifika just för dem vilket bistår deltagarna med information 

                                                
2
 Begreppet kultur ses i studien i vid bemärkelse och innefattar inte bara religiösa, nationella eller 

etniska kulturer utan även olika typer av gemensamma erfarenheter och synsätt. 
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om hur de förväntas agera i relation till organisationen. Viktigt att 

förhålla sig till är dock att en organisation inte har en kultur utan den 

är sin kultur. Det som sker i en organisation påverkas således av yttre 

och inre förändringar. Vad som ses som viktigt av deltagarna 

förändras därför över tid vilket påverkar deras handlingar. Deltagarna 

och därför också organisationen påverkas av både det som sker inom 

organisationen men också det som sker utanför då deltagarna som 

innefattar organisationen också ingår i andra kulturer utanför 

organisationen (Alvesson, 2001; Schein, 2010).      

Både den inre och yttre kontexten som personalen befinner sig inom 

är en viktig del i den sociala konstruktionen, menar Hultman (1998). 

Den inre såväl som den yttre omgivningen ses som relaterade till 

varandra. Den inre kontexten är en skiftande samspelskontext, där 

lärare förhåller sig till varandras olika utbildningsbakgrunder, 

intressen och verksamhetserfarenheter. Samtidigt är deras handlingar 

relaterade till den yttre kontexten det vill säga det som påverkas av 

traditioner och värderingar i det omkringliggande samhället. 

Med andra ord och utifrån studiens syfte och frågeställningar skulle 

man alltså kunna säga att förskolepersonalen i sina planeringssamtal 

ingår i en organisationskultur. Det som samtalas om är alltså påverkat 

av erfarenheter personalen har både inifrån verksamheten men också 

utanför verksamheten. Det som samtalas om och de normer och 

värderingar som skapas just i planeringssamtalen är enligt detta 

resonemang påverkat inte enbart av förskolan i sig utan också av var 

förskolan är placerad, alltså av det lokala sociala, samhälleliga 

sammanhang förskolan befinner sig i. 

Läroplanens funktion  

Studier kring läroplanens funktion i förskolan har utförts både på 

nationell och internationell nivå. Alvestad och Berge har i en studie 

från 2009 intervjuat svenska förskollärare kring deras uppfattning 

om sin pedagogiska planering och praktik satt i relation till 

läroplanen. Analysen resulterade i två huvudkategorier. Den första 

handlade om hur begreppet lärande uppfattades och framställdes i 

den pedagogiska verksamheten medan den andra fokuserade på vilka 

metoder och kunskapsaspekter som prioriterades i verksamheten. 

Resultatet visade hur vissa förskollärare beskrev lärandeaspekten i 
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läroplanen som något som kom från barnen själva där läraren sågs 

som observatör, medan andra mer såg det som en samspelsprocess 

mellan barn-barn och barn-vuxen. På samma vis delades kategori två 

in i förskollärare som uppfattade metod och kunskapsaspekten som 

intuitiv, något som sker här och nu i jämförelse med uppfattningen 

om en planerad, strukturerad och tematiserad verksamhet. Studien 

visade också att många av de aktiva val som gjordes av förskollärarna 

i verksamheten på planeringen knöts samman med läroplanen. 

Alvestad (2004) beskriver också i en tidigare studie komplexiteten av 

implementeringen av läroplanen. Även om en teoretisk grund 

klargörs i en läroplan, betyder det inte att perspektivet genomförs i 

praktiken. Här beskrivs hur styrdokument är föremål för tolkningar. 

Hur detta sker individuellt och kollektivt och vems i personalens talan 

som har makten i inflytandet av planeringen är något av det som kan 

få konsekvenser för genomförande och utveckling av läroplanen i 

praktiken.  

I samband med revidering av den grekiska förskolans läroplan 

gjordes en liknande studie (Sofou & Tsafos, 2009) där förskollärares 

perspektiv på läroplanens implementering undersöktes. Även hur 

personalen sammankopplar sin planeringstid med det som står i 

läroplanen utforskades. Personalen ansåg själva att läroplanen stärker 

deras planering och att de ser på den som en guide i den pedagogiska 

verksamheten. Resultatet visade dock, till skillnad från Skolverkets 

rekommendationer för svensk förskola, att läroplanen inte användes 

som ett verktyg för kreativitet utan som en manual som ska följas. 

Detta hindrade pedagogerna från att utveckla sin professionalitet 

(Sofou & Tsafos, 2009). En liknande beskrivning skrivs fram av 

Johansson (2005) där resultatet visar att personalen upplever 

läroplanen främst som en bekräftelse på deras arbete och ett stöd i det 

arbete de anser att de redan gör. Detta förklaras bland annat genom 

att en vidare implementering av läroplanen inte gjorts.  

Sociala konstruktioner i personalens samtal 

I sitt avhandlingsarbete från 2006 undersöker Lunneblad bland annat 

hur pedagoger i ett multietniskt område i Sverige samtalar om vad ett 

mångkulturellt arbetssätt innebär för deras verksamhet. Resultatet 

visar på hur målsättningen att arbeta med kulturell mångfald 
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beskrevs som en målsättning för barn med annan etnisk bakgrund än 

svensk. I de fall mångkulturbegreppet diskuterades utifrån 

läroplanens mål innefattades därmed endast de barnen med annan 

etnisk härkomst. Lunneblad förklarar detta med att kategorierna i de 

lokala styrdokumenten skapar meningssammanhang som därmed 

kan begränsa begrepp som mångkulturs betydelse. 

Utifrån analys av förskolepersonalens planeringssamtal belyser 

Lunneblad (2009) vidare i en artikel om förskolepersonalens tal om 

barnen och föräldrarna i ett multietniskt område i Sverige. I studien 

valdes specifika delar av planeringssamtalen ut. De utvalda delarna 

fokuserade diskussioner där den kulturella mångfalden i barngruppen 

uppmärksammades. Resultatet visar hur pedagogerna i samtal om sin 

målsättning uppmärksammar barnens kulturella ursprung vilket 

resulterar i att en målsättning tas fram för de andra. I samtalen kring 

barnen och deras föräldrar artikuleras därmed en föreställning om vi 

och dom. Denna uppdelning bygger inte på fasta identiteter och 

positioner utan är något som sker under målsättnings- och 

utvärderingsarbetet.  

Enö (2005) har fokuserat på den enskilde pedagogen och hur var och 

ens individuella erfarenheter bidrar till sociala konstruktioner i 

verksamheten. Utifrån intervjuer och forskningscirklar ställdes frågan 

hur förskolepersonalen genom samtalen konstruerar sig som 

professionella subjekt. Resultatet visade bland annat att de 

föreställningar personalen har om barnen samt verksamheten och 

dess uppdrag har samband med de kollektiva och individuella 

erfarenheter personalen bär med sig. Det kunde handla om hur 

deltagarna identifierar sin profession utifrån andras syn på yrket. 

Också deras klassbakgrund, uppväxt och egna erfarenheter av 

skolgång sågs bidra till dessa föreställningar enligt studiens resultat. 

Detta visas även i Markströms och Simonssons (2013) artikel där 

förskollärarens profession ligger i fokus. De framhäver vidare hur 

förskollärares yrkesidentitet skapas i interaktion med andra. 

Resultatet visar bland annat hur förskollärarna i samtal med 

föräldrarna (i detta fall i utvecklingssamtalen) gemensamt 

konstruerar en bild av professionen men också av verksamheten och 

barnen. 
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Konstruktioner av just förskolans verksamhet och speciellt barnen i 

förskolan har studerats med olika fokus. Vallberg Roth (2010) och 

Bjervås (2011) tog sin utgångspunkt i den dokumentation och 

bedömning som ingår i verksamheten. Studier har också riktats mot 

tid och rum i förskolan där förskolans miljö och material ses som 

viktiga faktorer för hur den sociala konstruktionen av förskolebarnet 

gestaltar sig (Nordin-Hultman, 2004; Markström, 2005). Nordin-

Hultman (2004), Vallberg Roth (2010), Markström (2005) och 

Bjervås (2011) har på olika sätt fört fram hur barnet konstrueras i 

bedömningssituationer. De tar upp att konstruktionen oftast påverkas 

av barnens personliga egenskaper och att eventuell problematik 

förläggs i barnet. Bjervås (2011) visar i sin studie att personalen inte 

omtalar barnen utifrån ett bristperspektiv utan menar att barnen 

konstrueras utifrån det sammanhang barnet vistas i.  

Hjörne (2004) har genom att studera grundskolans 

elevhälsoteamsamtal undersökt hur begreppet barn ges innebörd och 

konstrueras via de föreställningar som framkommer av personalen i 

samtalen. Resultatet visar att samtalen leder till konstruktioner av det 

individuella barnet utan fokus på det pedagogiska sammanhang 

barnet ingår i.  

Dahlberg (2015) har även hon ett fokus på personals delaktighet i 

konstruktionsprocessen av barnet. Hon skriver bland annat att 

”Sanningen om barnet och dess inre natur är inte något vi upptäcker 

och som finns inuti barnet, utan något vi konstruerar genom att 

beskriva barnet” (s. 8). Även Nordzell (2007) och Lahdenperä (2015) 

har riktat in sig på samtalets betydelse i ett kategoriserings- och 

identitetsarbete, men här med inriktning på skolledares samtal och 

hur betydelsen i begreppen skola och skolledning konstrueras genom 

dessa samtal. Här framhävs vikten av samtalet i uppbyggnaden och 

genomförandet av ledningsarbetet i skolan. Både Nordzell (2007) och 

Lahdenperä (2015) framhäver den gemensamma gruppens, alltså de 

som närvarar i samtalet, betydelse för hur skolledarskap görs eller 

med andra ord hur innehållet i samtalen konstrueras. 

I många fall av tidigare forskning kring hur innebörden av barnet 

konstrueras och kategoriseras av personal i förskolan berörs begrepp 

som normalitet och avvikelser. Gruber (2007) framhäver i sin 
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avhandling att sättet att prata om och urskilja människor på olika sätt 

är vanligt. Hon visar nyfikenhet inför frågan hur skillnader görs. I 

likhet med normalitet och avvikelser skriver hon att skillnader skapas 

i kontrast och relation med det som uppfattas som annorlunda. Ett 

kännetecknande drag för denna typ av skillnadsgörande är att peka 

ut, särskilja och benämna det som uppfattas som annorlunda, medan 

motpolen, som sällan benämns eller omtalas, pekar på det som ses 

som självklart eller normalt. 

Den tidigare forskning som beskrivs ovan har på olika sätt och med 

olika metoder behandlat sociala konstruktioner som sker i samtal. 

Resultaten visade på vikten av vidare forskning kring innebörden av 

de sociala konstruktioner som sker i förskolemiljö. Föreliggande 

studie kan ses som ett bidrag till detta fält med ett tydligt fokus på 

sociala konstruktioner som görs i personalens planeringssamtal.  

Sammanfattning 

Forskning beträffande personalens planeringssamtal i förskolan visar 

att det finns olika typer av samtal med olika karaktär, 

meningsinnehåll och fokus. Vidare sökningar kring personals samtal 

inom en institution ledde fram till forskning kring ledarskap. Denna 

forskning visar hur den inre och yttre kontexten bidrar till 

konstruktionen av institution där alla institutioner har sin egen unika 

kultur, en organisationskultur. Den tidigare forskningen visar alltså 

att personalens konstruktioner av sin verksamhet påverkas av var 

förskolan är belägen men också av de individer som ingår i 

verksamheten och de erfarenheter som de bär med sig. Sociala 

konstruktioner i förskolan har alltså studerats med både fokus på 

barnet men också med fokus på verksamheten. Delvis har miljön och 

materialets betydelse för dessa konstruktioner belysts, men ett större 

fokus har lagts på personalens betydelse för den sociala 

konstruktionen av verksamheten och barnet. 

Då läroplanen ligger till grund för planeringssamtalen har 

personalens förståelse för dess innebörd varit ett beforskat område. 

Denna forskning har bland annat visat att implementeringen av 

läroplanen är komplex vilket kan resultera i att den i vissa fall 

misstolkas och används som en handbok som ska följas. 
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Förskolan i ett samhällsperspektiv 

Det finns ett samband mellan förskolors olika förutsättningar och den 

praktik som gestaltas och utformas. Det kan till exempel handla om 

att förskolan är lokaliserad i storstad, småstad eller på en mindre ort 

(Kärrby, 1986, 2000). Det kan också handla om olika förutsättningar 

för förskolor placerade i områden med stor andel barn med annan 

bakgrund än etnisk svensk (Lunneblad, 2006). Hensvold (2003) har 

till exempel kommit fram till att förskolan och förskolepersonalen i 

dessa områden ser sig som utövare av en kompensatorisk verksamhet 

gentemot hemmen. Flera av de studier som studerat den svenska 

förskolan och skolan utifrån ett samhällsperspektiv har fokus på vad 

de kallar mångkulturella områden och dess förutsättningar (exempel 

Lunneblad, 2006; Runfors, 2003; Skans, 2011). Begreppet 

mångkulturellt område har i detta sammanhang kopplats samman 

med områden där en stor del av invånarna betraktas som tillhörande 

annan etnisk bakgrund än den svenska (Lunneblad, 2006). Det i sin 

tur har betytt att större delen av denna forskning har bedrivits i 

invandrartäta, segregerade områden i svenska storstäder, så som 

Rinkeby och Rosengård (Lunneblad, 2006). Föreliggande studie har 

en annan inriktning. På samma vis som tidigare nämnda studier 

studeras förskolan utifrån ett samhällsperspektiv där olika kulturer 

möts. Förskolan är dock inte placerad i ett mångkulturellt område i 

utkanten av någon större stad. Förskolan i denna studie är belägen 

intill en landsgräns där nationaliteter möts och där inflyttning, 

utflyttning och arbete över gränsen hör till vardagen. Denna studie 

kan därför ses berika ett redan omskrivet forskningsfält. 

I tidigare svensk förskoleforskning finns ett antal studier som 

behandlar statens roll i förskolans utveckling i ett historiskt 

perspektiv (Holmlund, 1996; Persson, 1998; Tallberg Broman, 1995). 

Internationell forsking har visat att förskolans utformning i olika 

länder skiljer sig åt i flera avseenden, beroende på olika sociala och 

organisatoriska förhållanden. Cochran (1993) som i sin forskning 

gjort en jämförelse mellan olika länders barnomsorgspolicy skriver 

bland annat:  

The most useful way to learn more about the public face of child care is in 
the context of a particular country. That way child care practices can be 
understood as evolving processes, intimately tied to that unique 
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combination of broader cultural, historical, political, economic, and social 
dynamics that defines the given society. (Cochran, 1993, s. 1) 

Citatet ovan kan förstås som att den svenska förskolan är specifik för 

svenska förhållanden och därmed blir en del av det svenska samhället 

och de förändringar samhället genomgår. Det svenska samhället är 

inte heller enhetligt utan en rad lokala kontexter kan förstås, som 

specifika förhållanden för förskolor i exempelvis Stockholm eller 

Luleå, och på ytterligare en nivå förhållanden i Rinkeby eller på 

Söder. Detta behöver sättas i relation till begreppet landsgränsnära 

förhållanden och därmed nationella förhållanden och den variation 

som ryms inom denna enhet.   

Landsgränsnära kontext 

Forskning som har bedrivits med utgångspunkt i begreppet gräns och 

i de människor som bor intill en landsgräns ingår oftast i det 

naturgeografiska och kulturgeografiska kunskapsfältet (Martinez, 

1994; Newman, 2006; Olsson, Berger & Gottfridsson, 2011; Aure, 

2011). Gränsregioner betraktas här som speciella i jämförelse med 

andra regioner. van der Velde och van Houtum, (2003) menar att 

detta kan vara en bakomliggande orsak till att det finns få studier 

inom området. Forskarnas argument för denna ståndpunkt har sitt 

ursprung i deltagande i seminarier, möten och konferenser rörande 

studier som berör gränser. Martinez (1994) påpekar bland annat att 

vardagen i områden intill en landsgräns till stor del influeras av 

gränsen och att förståelsen av gränsens inverkan kan vara central för 

förståelsen av mångfalden i gränsbygden. De rådande förhållanden 

för de som bor i en gränsregion beskrivs variera beroende på de 

angränsande ländernas sociala, ekonomiska och kulturella skillnader 

och om gränsen är öppen eller stängd3. Aures (2011) har studerat 

gränsen mellan Norge och Ryssland noggrant. Det är en gräns som i 

och med järnridåns försvagning gått från stängd till öppen för 

gränsöverskridningar och samverkan. Frågan som ställs är om denna 

öppenhet skapar integration och kulturell mångfald eller om det 

skapas sociala klyftor och territoriell segregering i detta område. 

Resultatet visar att en gräns kan bidra till både inkludering och 

exkludering och att det trots att gränsen är öppen fortfarande finns en 

kategorisering i termer av ett vi och ett de andra.        

                                                
3
 Tydligare förklaring finns i teorikapitel 
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Inom pedagogik- och förskoleforskning förknippas gränsbegreppet 

med andra gränser än landsgränsen. Det kan till exempel handla om 

gränsen mellan förskolan och förskoleklassen (Ackesjö, 2012) eller 

mellan grundsärskolan och grundskolan (Westling Allodi, 2002). 

Studier av Lundén (2004) och Fichter-Wolf (2008) är dock två 

exempel där skolor och dess förutsättningar påverkas av en 

närliggande landsgräns. Dessa studier visar att gränsen har betydelse 

för gränsbygdernas gemensamma beteendekultur och verksamhet i 

bygdens skolor. Lundén och Fichter-Wolf efterlyser mer forskning om 

skolor i gränsbygd. En annan anledning till att göra en studie just i en 

gränsbygd handlar om de kulturella och sociala kontraster som möts i 

det samhället där förskolan är belägen. En studie (Fichter-Wolf & 

Knorr-Siedow, 2008) gjordes med anledning av EU:s mål att driva 

fram utveckling av kunskapssamhället som en grund för ekonomisk 

tillväxt och välstånd baserad på social sammanhållning. 

Gränsregionen mellan Tyskland och Polen valdes ut för studien. 

Denna region karakteriseras av snabb omvandling och möten mellan 

stora kulturella och sociala kontraster. Forskarna beskriver 

kontrasterna som extrema, och menar att detta har sin grund i 

flyttningen av den östtyska gränsen västerut efter andra världskrigets 

slut. Denna ändring i gränsdragningen medförde att många 

människor tvångsflyttades till olika sidor av floden Oder som nu är ny 

gräns. Gränsen har på detta sätt gått från ej existerande till helt 

stängd och idag öppen att färdas fritt över. Gränsregionerna sågs 

därför som speciella eftersom de ofta påverkas av båda de 

angränsande ländernas olika perspektiv.  

Landsgränsers olika innebörder synliggörs idag då flyktingar flyr över 

gränserna för att undkomma krig. Vissa länder öppnar sin gräns 

medan andra gränser stängs helt. Denna studie utgår från en förskola 

som är belägen i ett område som betraktas som en fredlig och, 

oproblematisk gränsregion. Denna gräns kan ändå ses som speciell 

och till viss grad innebära speciella förhållanden på grund av 

möjligheterna att fritt färdas över gränsen. Dessa flyttningar och 

denna öppna gräns har sannolikt en stor inverkan på gränsbygderna 

på respektive sida (Olsson.m.fl, 2011). Föreliggande studie kan bidra 

med ett förskoleperspektiv på forskning om gränsbygder, men också 
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personalens synliggörande av det gränssamhälle förskolan är 

lokaliserad i. 

Sammanfattning 

Forskning har visat att människor utvecklar en livsstil beroende på 

var de bor och de förhållanden som råder just där. I texten ovan 

framkom det att forskning bedrivs i landsgränsnära områden både 

utifrån pedagogiska (om än i liten grad), kultur- och naturgeografiska 

utgångspunkter. Forskningsresultaten visar att gränsen och det 

omkringliggande samhället kan ha betydelse för verksamheter i 

området. Förskolan har stor betydelse i många människors liv och 

skulle därför kunna ses, på samma sätt som skolan, som en spegel av 

samhället. Samhället i stort är representativt i den tidigare forskning 

kring dagens förskola, medan forskning där den lokala placeringen av 

förskolan belysts mest härhör från forskning från 1980 och början av 

1990-talet. Detta gäller med vissa undantag, nämligen för 

invandrartäta områden. I den forskning som fokuserat på sociala 

konstruktioner i förskolan framgår att fokus lagts på konstruktionen 

av begreppen barnen eller personalen i verksamheten och inte 

konstruktionen av innehållet i en verksamhet. Den tidigare forskning 

som skrevs fram visar också att det finns brist på forskning om 

förskolor belägna i landsgränsnära områden där olika kulturer och 

nationaliteter möts. Föreliggande studie kan därmed bidra till med att 

föra samman forskning om förskolan med forskning om gränsbygd.   
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 

I den här studien har det empiriska materialet tillsammans med de 

fenomen som blev tydliga i den första grova analysen av 

empirimaterialet, till stor del varit utgångspunkten för den litteratur 

som valts men också valet av teoretiska utgångspunkter och studiens 

centrala begrepp. Förskolan och förskolans placering står i fokus i 

studien vilket kan förstås och studeras utifrån många olika teoretiska 

utgångspunkter. Syftet med denna del är att presentera studiens 

teoretiska utgångspunkter. Fokus i studien är riktat mot de 

beskrivningar och föreställningar om förskolans uppdrag och 

innebörden i verksamhet som konstrueras via social interaktion i 

förskolepersonalens samtal, vilket i sin tur utgör ett sammanhang för 

deras planerade verksamhet. Extra fokus har lagts på att förskolan är 

placerad intill en gräns mellan två länder. Genom att observera en 

förskolepraktik studeras den sociala praktik som inbegriper 

personalens föreställningar som kommer till uttryck i olika 

sammanhang i förskolan. Då studien grundar sig på synen att 

människan är en aktiv medskapare av sina egna livsvillkor och synen 

att samtal är socialt konstruerade föll det övergripande teoretiska 

valet på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Förskolepersonalens 

planeringssamtal ses i studien som ett sammanhang där innebörden i 

förskolans uppdrag konstrueras. Enligt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv påverkas vår uppfattning om världen och våra språkliga 

uttryckssätt av den kulturella och historiska kontext vi befinner oss i 

(Berger & Luckman, 1998)4. Den studerade förskolan är belägen intill 

en landsgräns vilket är en specifik kontext. För att kunna utforska om 

och i så fall hur denna gränskontext blev synlig i personalens samtal, 

användes också gränslandsteori. Dessa teorier samspelar och kan i sin 

tur skapa mening i varför en förskola utifrån samtalet konstrueras på 

ett visst sätt.  

Valet av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas de 

kategorier människor använder sig av för att förstå verkligheten, som 

                                                
4 I denna studie har jag valt att använda mig av den svenska översättningen som utgår från Berger 

och Luckmans orginaltext från 1966 The Social Construction of 

Reality - a Treatise in the Sociology of Knowledge  



25 
 

i grunden sociala produkter. Kategorierna har inte ”några inbyggda 

eller självklara essenser, utan deras mening konstrueras i och genom 

samspel” (Bryman, 2011, s 39). I dessa samspel har alla sina situerade 

roller och positioner. Det i sin tur betyder i denna studie att all 

personal har en betydande roll för den sociala konstruktionen. De 

erfarenheter som personalen bär med sig likväl som erfarenheter hos 

de barn som vistas på förskolan har i hög grad betydelse för 

skapandet av en förskoleverksamhet. Det kan då också tänkas att 

personalen och barnens erfarenheter är av betydelse på grund av det 

geografiska läge där förskolan är placerad. Burr (1995) beskriver det 

som att en individs kunskaper aldrig kan förstås eller beskrivas på 

något utlämnande sätt utan att de sätts in i den speciella sociala-

kulturella-historiska situation där samtalet äger rum. Överfört till 

föreliggande studie betyder det att personalen i förskolan i sina 

planeringsamtal handlar utifrån givna vanor och traditioner. 

Samtalen innefattar därmed samhälleliga och traditionsbundna 

förgivettagande. Dessa förgivettagande bygger på personalens 

erfarenheter som påverkas och omvandlas av nya erfarenheter, en 

tolkningscirkel som pågår varje dag.    

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet intas ett kritiskt 

förhållningssätt till de fenomen och kunskaper som tas för givna. 

Något skapas beroende på sammanhanget och detta är beroende av 

de ekonomiska och sociala förhållandena som existerar över tid, plats 

och kultur. Människor ses som de som skapar idéer om olika fenomen 

gemensamt i en social praktik, i detta fall i förskolan. Språket ses här 

som något som formar den sociala konstruktionen av världen, som ett 

verktyg vi använder oss av för att beskriva och kategorisera (Berger & 

Luckman, 1998). Människan är en tänkande varelse vars tillvaro 

bygger på att vi lär oss ett språk som på förhand strukturerar 

verkligheten för oss. Har vi inte kunskapen om och en förståelse för 

vad till exempel ett bord är kan vi inte heller se bordet. Språket är 

socialt konstruerat vilket i sin tur betyder att vår uppfattning om 

kunskap är socialt konstruerad (Wenneberg, 2001). Språket i den här 

studien handlar inte bara om det verbala utan också det som sägs med 

kroppen, kroppspråket, men också det tysta språket ses som 

intressant. Alerby (2012) beskriver tystandens betydelse genom att 

beskriva hur ”En person kan tala oavbrutet men utan att säga något, 
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medan en annan person säger en hel del fastän hon förblir tyst och 

inte alls talar eller uttrycker sig verbalt.” (s. 15). Genom detta 

argument kan man tala om att tystnad har betydelse i ett samtal och 

inte bara det som uttrycks verbalt, att även ett icke-budskap har ett 

budskap och att tystnaden berättar något.       

Då min studie till viss del berör kultur kan det även på detta sätt ses 

som att olika kulturer som människor lever i och är en del av, i detta 

perspektiv är socialt konstruerade. 

Förskolan som en samtalande institution och personalen som 

institutionella aktörer   

Studien omfattar förskolan som institution, en institution där det sker 

ett ständigt samspel mellan personal-personal, personal-barn och 

barn-barn. Gemensamt skapar och formar personalen institutionen 

utifrån deras gemensamma erfarenheter (Berger & Luckman, 1998). 

Förskolan som samhällsinstitution har som uppgift att nå de 

pedagogiska mål som är satta. Personalen i förskolan ställs därmed 

ständigt inför uppgiften att lösa olika dilemman som uppkommer 

mellan individen och kollektivet. Förskolepersonalen behöver 

ständigt hantera och skapa kreativa lösningar för att få institutionen 

att fungera. Berger och Luckman (1998) använder beteckningen 

institutionella aktörer för personer som agerar inom en institution. 

De institutionella aktörerna kategoriserar och praktiserar aktuella 

problemen genom samtal så att dessa problem blir hanterbara för 

institutionens egen verksamhet. En av aktörernas grundläggande 

uppgifter består i att producera och upprätthålla normer och 

kunskaper och ”det är i mötet mellan institutioner och enskilda 

medborgare detta konstruerande eller formande arbete sker” (Hjörne 

& Mäkitalo, 2008, s. 188). Hjörne och Mäkitalo talar om hur dessa 

dilemman kännetecknas av att aktörerna inte självklart är överens om 

vad problemen består av och därmed inte heller hur de ska hanteras. 

Problemen måste således beskrivas språkligt och förhandlas vidare. 

Detta arbete sker bland annat i olika samtalspraktiker. Searl5 (1997) 

framhäver att varje enskild institution kräver språkliga beståndsdelar 

i de fakta som utgör en del av institutionen. Här handlar det inte bara 

                                                
5
 I denna studie används den svenska översättningen av Searls Construction of social Reality från 

1995 
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om vad han kallar det naturliga språket så som svenska och tyska 

utan språket som är konstruerat utifrån den specifika institutionen 

och vad innebörden i språket betyder för människorna inom 

institutionen. ”Institutionell fakta kräver språket eftersom språket 

konstituerar fakta” (Searl, 1997, s. 85) 

Skapa mening genom samtalet  

Searl (1997) beskriver något som han kallar kollektiv intentionalitet. 

Han menar att jaget alltid har en relation till det kollektiva viets 

handlingar. Ett exempel Searl använder utgår från en fotbollsmatch 

där spelarna agerar utifrån det gemensamma uppdraget att göra mål. 

Den individuella intentionen för varje lagspelare är att göra sin 

uppgift. Den enskilde spelarens intention är en del av den kollektiva 

intentionen att göra mål. I förskolan arbetar ett antal individer med 

olika sociala, kulturella och historiska erfarenheter. De har alla en 

individuell intention att göra sin uppgift som personal i förskolan, 

men på samma sätt som på en fotbollsmatch finns färdiguppsatta 

mål, i detta fall politiskt uppsatta mål, som personalen har som 

kollektiv uppgift att sträva mot. Detta sker bland annat i en mängd 

olika samtal.      

I Sverige har det funnits en tilltro till samtalandet som en metod att 

lösa problem, åstadkomma utveckling, ställa diagnos och förmedla 

information (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). I samtalandet 

och interaktioner mellan människor görs bland annat benämningar 

av saker, platser och personer som i sin tur klassificerar, kategoriserar 

och skapar ordning i vår värld (Nordzell, 2007).  

Genom att beskriva världen, tingen i världen och det som sker i världen, 
kan vi också sägas ’skapa’ världen med de beskrivningar vi gör. Det 
handlar då inte om ett ställningstagande om tingen i världen existerar 
eller ej, utan är mer en fråga om språket är en spegel av en verklighet eller 
ej (Nordzell, 2007, s. 25 ). 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv formas föreställningar 

om verksamheten och barnen i samtal mellan förskolepersonal 

(Börjesson, 2003). För att återkoppla till citatet att skapa världen 

genom samtalet kan det enligt detta perspektiv också diskuteras var 

verkligheten finns i det som det samtalas om. Finns det delar av de 

samtalade fakta som är fakta endast i kraft av människors 

överenskommelse (Searl, 1997)? Det finns en kollektiv intention att 
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uppnå färdiguppsatta mål, men hur speglas personalens erfarenheter 

och det omkringliggande samhället i deras tolkning av vad som 

egentligen ska uppnås?  

För denna studie blir det då intressant att följa en samtalsprocess 

under en tid. Detta kan bidra till ett medvetandegörande om hur olika 

sociala konstruktioner är uppbyggda, vilket i sin tur i förlängningen 

kan ha betydelse för det som händer i den pedagogiska praktiken. 

Samtalet är alltså en viktig utgångspunkt i studien för att få syn på 

hur olika föreställningar skapas och vad som i sin tur kan ligga som 

grund för denna process.  

Gemensamma utgångspunkter för det socialkonstruktionistiska 

perspektivet  

Burr (1995) har använt sig av fyra utgångspunkter som är 

gemensamma för de beskrivningar som finns om det 

socialkonstruktionistiska perspektivet i litteraturen. Dessa har i 

denna studie använts för att diskutera valet att använda just detta 

perspektiv och varför den kan vara till hjälp i mitt analysarbete, men 

också som en introduktion till valet att komplettera 

socialkonstruktionistiskt perspektiv med gränslandsteori.   

Den första utgångspunkten innebär ett kritiskt förhållningssätt till 

kunskap. Forskaren ställer sig kritisk till det som tas för givet och 

ifrågasätter detta förgivettagande. Kunskap ses som en produkt av sin 

tid och sitt sammanhang och bör därför ifrågasättas. Det skulle i 

studiens sammanhang till exempel kunna handla om hur personalen i 

sina samtal använder begrepp som ”storbarn” (för att definiera 

barnen på avdelningen Månen) och ”småbarn” (barnen på 

avdelningen Stjärnan). Vad bär dessa begrepp med sig och vad 

innefattar begreppet för de olika individerna i samtalet om barn? Vad 

medför det i sin tur för planerandet av en verksamhet? Detta leder oss 

in på utgångspunkt två i modellen som innebär att människan 

betraktas som historiskt och kulturellt präglad. Det innebär att vår 

uppfattning om världen och vårt språkliga uttrycksätt påverkas av den 

kulturella och historiska kontext vi befinner oss i. För att relatera 

vidare till mitt exempel beror det alltså på sociala, historiska och 

kulturella aspekter på personalens förgivettagande kring begrepp som 

storbarn och småbarn. Det kan tillexempel betyda att vissa utsagor 
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och handlingar accepteras som meningsfulla och naturliga medan 

något annat utesluts. Den tredje utgångspunkten handlar om 

människans sätt att uppfatta världen som upprätthållen genom 

sociala processer. Kunskap betraktas som något som skapas mellan 

människor, men också som de vi kommer överens om är kunskap. 

Den fjärde och sista utgångspunkten handlar om hur kollektiva 

sanningar byggs upp genom sociala interaktioner. Vi agerar och 

förstår vår värld utifrån den kunskap vi har om den (Burr, 1995).  

Figur 1  

 

 

Gemensamma utgångspunkter för det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

För att ta ett exempel på hur ett vardagligt samtal skulle kunna se ut 

med hjälp av dessa utgångspunkter kommer jag att använda mig av 

ett uttryck jag stötte på vid ett tillfälle i ett vardagligt samtal med 

personalen i en förskola. Norrmän kan inte stå i kö! Detta uttalande 

kan i ett samtal mellan människor ses som en kollektiv sanning och 

något som har skapats just för att de personerna som för samtalet 

kommit överens om att det är så. Att just dessa människor utrycker 

sig på detta sätt påverkas av kontexten de befinner sig i och ses som 

en produkt av de erfarenheter de bär med sig och det som sker i deras 

närhet. Det skulle då kunna handla om de möten de har med norrmän 
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på det stora shoppingcentrum som finns i deras kommun. Hade ett 

liknande samtal lika gärna kunnat föras var som helst i Sverige? 

Absolut, men den socialt konstruerande sanningen hade sett olika ut 

då samma yttrande betyder olika saker beroende på i vilket 

sammanhang det uttalas. Men varför den kollektiva sanningen ser ut 

på ett visst sätt just här kan undersökas vidare genom ett 

gränslandsperspektiv och med användning av gränslandsteori. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna studie är att förskolans innehåll och 

tolkningar av verksamhetsuppdraget ses som en social konstruktion, 

det vill säga något som inte är statiskt utan föränderligt och möjligt 

att påverka för de människor som befinner sig där och i kontexten 

runtomkring. De planeringssamtal som analyseras i studien ses som 

meningsskapande processer där personalens erfarenheter och det 

omkringliggande samhället utgör en betydelsefull faktor. Språket ses 

som socialt konstruerat vilket betyder att den kunskap personalen bär 

med sig är social konstruerad och påverkas av den sociala och 

kulturella kontext de befinner sig i.    

Gränslandsteori 

Gränslandsteori används inom många områden i forskningsvärlden. 

De används av geografer, sociologer, politiker, jurister, antropologer 

o.s.v. men på många skilda sätt (Newman, 2006). Det kan handla om 

blockgränsen mellan olika partier, gränsen mellan skolan och 

förskolan, gränsen mellan att vara frisk och att vara (psykiskt) sjuk 

eller som i denna studie en geografisk gräns, en landsgräns mellan två 

länder. Oavsett användningsområde för gränslandsteori kan den 

gräns som synliggörs beskriva gruppens natur, medlemskap och 

känsla av tillhörighet men, också hur inkludering och exkludering 

institutionaliseras. 

Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet att se på kultur som 

något som inte är fast och förutbestämt utan som skapas i sociala 

sammanhang kan man ändå konstatera att en landsgräns i teorin är 

just fast i den mån att den är utritad på en karta. Hur denna gräns 

hanteras och synliggörs i en institution som förskolan och vilken 

betydelse gränsen kan få för de individer i institutionen i ett 

gränsland kan dock ses som en social konstruktion (Ackesjö, 2012). 
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Gränsen kan alltså ses som något som inte bara är den fysiska gränsen 

mellan ett land och ett annat, utan också som en skiljelinje som är 

socialt och kulturellt konstruerad (Brah, 2002). Gränserna kan skapa 

(eller återspegla) skillnad och utgöra en separationslinje, inte bara 

mellan stater och geografiska platser utan även mellan vi och de 

andra, här och där. En gräns kan skapa en känsla av kraftig 

förskjutning och separation, en skarp brytpunkt mellan två olika 

polariteter. Gränsland finns kring alla geografiska gränser, men de 

varierar i intensitet och vilken betydelse de får för personer på båda 

sidor om gränserna. Gränserna avgör om vi är inkluderade eller 

exkluderade och markeras olika starkt beroende på hur de 

gränsmarkerade praktikerna styrs. Majoritetskulturen avgör hur 

dessa gränser kan hanteras och hur lätt eller svårt det är att korsa 

dem. Gränslandsteorierna innebär att man på ena sidan gränsen kan 

vara både inkluderad i ”sin” gemenskap och exkluderad från 

gemenskapen på andra sidan gränsen. 

Newman (2003) framhäver språkets betydelse för gränsskapandet där 

en institutions samhörighet och utanförskap skapas genom språket 

vilket är relevant för denna studie. Det kan i den här studien handla 

om hur de pedagogiska samtalen styr den pedagogiska verksamheten. 

Newman framför också slutsatsen att vi genom ett gränsskapande 

kartlägger ett vi och ett de andra och att man genom att stärka vi:et 

stärker gruppen.       

Gränsen och gränsbygden  

Vi lever i en värld där olika gränser omger det vardagliga livet. I 

denna studie är gränsbegreppet relaterat till en gränsbygd mellan de 

två länderna Norge och Sverige. Studien handlar mer specifikt om hur 

denna gränsbygd synliggörs i förskolepersonals samtal om barnen och 

verksamheten.  

I denna studie definieras landsgräns som en gräns som separerar en 

nation från en annan nation medan en gränsbygd är en region eller 

kommun som är belägen intill en landsgräns (Martinez, 1994). 

Världen över har ländernas geografiska belägenhet och deras historia 

visat sig vara avgörande för förhållandena i deras gränsbygd intill 

landsgränsen. Vissa gränser ses som öppna och fredliga och andra 

som stängda och infekterade, något som påverkar områdena och 
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människorna närmast gränserna. Martinez (1994) påpekar att trots 

olikheter finns det också många likheter för regionerna intill en gräns. 

Förhållandena är unika för varje kontinent och region, men den 

gränsöverskridande samverkan i gränsländerna visar ändå på 

universella likheter. Martinez har kategoriserat olika gränsbygder och 

dess ”borderlands interactions” (Martinez, 1994, s. 6) i fyra olika 

kategorier: Alienated borderlands, coexistent borderlands, 

interdependent borderlands och integrated borderlands. Se modell 

nedan:  

Figur 2  

 

Gränstyper definierade av Martinez (hämtat från Martinez, 1994, s. 6) 
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Alienated Borderlands 

Spänning råder. Gränsen är i praktiken stängd 

och den gränsöverskridande samverkan är totalt 

eller i princip totalt obefintlig. Invånarna i de 

olika länderna samverkar som främlingar. 

 

Coexistent Borderlands  

Stabiliteten mellan gränserna är en på-och-av 

relation. Gränsen är alltjämt delvis öppen vilket 

möjliggör för utveckling av en begränsad 

binationell samverkan. Invånarna i de olika 

länderna ser varandra som tillfälligt bekanta 

medan invånarna närmast gränsen utveckar en 
närmare relation.  

Interdependent Borderlands 

Stabilitet råder för det mesta. Ett ekonomiskt 

och socialt samarbete stöttar till en ökad 

gränsöverskridande samverkan vilket leder till 

ett utvidgat gränsområde. Gränsborna har en 

vänskaplig och likvärdig relation. 

Intergrated Borderlands 

Stabiliteten är stark och permanent. Ekonomierna 

i de olika länderna är i praktiken ihopblandade 

och är utan restriktioner vad gäller människor och 

varor som överskrider gränserna. Gränsborna ser 

sig som medlemmar av ett och samma system. 

 



33 
 

För att studera förskolemiljön och förskolepersonalens samtal blir det 

betydelsefullt att placera den i en kontext. Denna kontext kan 

beskrivas med Martinez begrepp som en förskola i ett integrated 

borderland. Integrerad gräns/integrated borderlands förknippas med 

gränsländer som inte har några större politiska skillnader, med en 

gräns öppen för handel och för människors obehindrade rörelser 

mellan länderna. Länderna har liknande ekonomiska förutsättningar 

med kapital, produkter och arbetskraft som flödar i stort sett 

obehindrat över gränsen. Det råder en fredlig relation där 

livskvaliteten för människor från båda sidor av gränsen kan ses öka 

pga. handeln och utbyte av teknik. Områdena på var sida gränsen ses 

som betydande för varandra och hjälper varandra att göra framsteg. 

Dessa gränser uppstår oftast där nationerna är relativt lika så som 

politiskt stabila, militärt säkra och ekonomiskt starka (Martinez, 

1994).  Den beforskade förskolan är alltså belägen intill en gräns där 

gränsen är öppen för rörelser mellan länderna och där invånarna 

gemensamt med grannlandet har möjlighet att se området som en 

sammanhållen del av det sociala systemet. För denna studie kom 

detta sätt att definiera olika gränser att få betydelse för jag som 

forskares synliggörande av förskolans omkringliggande kontext. Hur 

man ser på gränsen avgör hur den hanteras inom institutionen och 

vilken betydelse den får. Översätter vi detta till förskolans värld och 

till de samtal som sker mellan personalen i förskolan, kan gränsen 

betydelse bidra i de beskrivningar och föreställningar som 

konstrueras i samtalet. Det skulle också kunna handla om ett öppet 

klimat där gränsen inte ses som något som skapar skillnader utan 

något som skapar fler och nya möjligheter. Den sociala 

konstruktionen av en gräns skulle alltså kunna vara en bidragande 

faktor till den sociala konstruktionen av tillhörighet och utanförskap 

mellan olika grupper. 

Olsson m.fl. (2011) framhäver att de som är boende i ett gränsland 

mellan två länder också kan ses leva i en fysisk dubbelhet. Det kan till 

exempel handla om sociala relationer och släktskap med människor 

på den andra sidan gränsen. Rörelser över gränserna kan föra 

samman människor i både släktskap, vänskap och äktenskap. 

Människor i gränslandet kan ha ett närhetsförhållande till människor 

i ett annat land, en annan territorialstat med andra lagar, 
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transfereringar och förutsättningar. Marknadsförhållandena ser ofta 

olika ut vad gäller löner, priser och tjänsteutbud vilket kan medföra 

rörelser över gränsen med ökad handel och permanenta 

överflyttningar (Lundén, 2004). Handel och flödet av människor och 

varor över riksgränsen mellan Sverige och Norge har pågått under en 

längre tid men sedan 2000-talets början har det skett en kraftig 

tillväxt i vissa tätorter och glesbygdsregioner. En stor anledning till 

denna tillväxt är nya köpcentra på den svenska sidan av landsgränsen 

(Olsson m.fl., 2011). 

Om man ser till de människor som lever i en gränsbygd och hur de 

påverkas av förhållandena kring denna gräns kan man också se att 

skolan och förskolan har en roll i gränsens konstruktioner. En skola 

eller förskola på vardera sidan en landsgräns, har på samma sätt som 

länderna de är placerade i, olika lagar och förordningar, annorlunda 

läroplaner, ett annat språk och en annan ideologisk inriktning 

(Lundén, 2004).  

Sammanfattning 

Förskolans placering intill en landsgräns gör det intressant att även 

anta ett gränslandsperspektiv. Genom ett gränslandperspektiv 

markeras gränsen och dess betydelse. Denna gräns handlar inte bara 

om den fysiska landsgränsen utan även gränsen mellan ett vi och 

dom. Detta synsätt ger möjlighet till en fördjupad tolkning av de 

observerade samtalen i studien. Ett gränslandsperspektiv kan göra 

det möjligt för mig som forskare att genom dessa samtal se hur just 

denna öppna gräns mellan Sverige och Norge, där människor 

färdas fritt över, gränsen kan bidra till konstruktioner av en 

verksamhet. 
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4 Metod och genomförande  

 

Syftet med studien är att beskriva de sociala konstruktioner som sker i 

förskolepersonalens planeringssamtal om verksamheten med särskilt 

fokus på den landsgränsnära kontext förskolan befinner sig i. För att 

få svar på syftet och frågeställningarna används observationer med 

videokamera. 

Denna metoddel är indelad i fyra huvudrubriker. De handlar om valet 

av observationer, studiens förberedelse, studiens omfattning och 

genomförande och slutligen en del som beskriver reflektioner av 

metodologisk och etisk karaktär. Alla namn på barn och personal är 

fiktiva, så också namnet på förskolan och förskoleavdelningarna.  

Observationer som forskningsmetod  

Som konstaterades inledningsvis är studiens utgångspunkt att 

undersöka hur verksamheten konstrueras på förskolans 

personalmöten med ett tydligt fokus på förskolans lokalisering. För 

att studera detta föll valet på att göra observationer med hjälp av 

videokamera. 

Vi gör ständigt observationer i vardagen, vilket bland annat blir ett 

underlag för vår tolkning av andra människors beteenden och för att 

styra vårt eget beteende. Det som skiljer den vetenskapliga 

observationen från vardagliga observationer är ett systematiskt 

arbetssätt i syfte att belysa vissa frågeställningar (Silverman, 2010). 

Observationer kan användas på flera olika sätt och med olika 

kvalitativa metoder som grund. I den här studien ses observationerna 

först och främst som en av flera datainsamlingsmetoder där jag 

genom att iaktta och delta i andra människors samspel samlar in 

information. På så sätt ges forskare möjlighet att vara en del av det 

som sker på institutioner och att få inblick i de vardagliga processer 

som förekommer i pedagogiska miljöer (Hammar & Einarsson, 2013). 

Genom beslutet att använda observationer som forskningsmetod gick 

valet vidare till vilken grad av deltagande jag som forskare skulle 

använda mig av. Hammar och Einarsson (2013) talar om fyra olika 

grader av observationspositioner: Fullständig observatör: Forskaren 

är en osynlig eller anonym observatör som inte deltar i de 
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observerades aktivitet. Observatör som deltagare: Observatören är 

känd för gruppen. Syftet är främst att observera och forskaren deltar 

inte aktivt i gruppens arbete. Deltagare som observatör: Forskarens 

roll som observatör är känd för gruppen. Observatören involveras i 

gruppens aktiviteter utan att vara fullvärdig medlem i gruppen. 

Fullständig deltagare: Observatören är en fullständig medlem i 

gruppen och döljer sin identitet som forskare.  

I denna studie agerade jag huvudsakligen som observatör som 

deltagare då min medverkan på alla sätt var känd av de som 

observerades. Vid vissa tillfällen kunde mitt deltagande beskrivas som 

deltagare som observatör.  Det var tillfällen då personalen spontant 

valde att diskutera frågor kring verksamheten med mig. Min 

huvudsakliga position var dock observatör som deltagare. Fangen 

(2005) beskriver två handlingsprinciper beträffande om en 

observation kan betecknas som deltagande. Det handlar om att 

forskaren låter sig involveras i samspel med andra, men samtidigt 

iakttar vad de observerade företar sig. Forskare rör sig på en skala 

från endast observatör till endast deltagare. Forskaren kan å ena 

sidan vara mer deltagande, genom ett nära samspel med 

informanterna och se sig som en av dem eller å andra sidan helt gå in 

i sin roll som observatör. I det sista fallet kan forskaren få svårt att 

förstå den interna kommunikationen och koder som används av 

deltagarna.  

I denna studie såg jag det inte som möjligt att inta en roll som endast 

observatör då min närvaro i rummet gjorde mig till en deltagare. Jag 

hade en tydlig roll som forskaren i rummet, men var det något 

deltagarna ville göra mig delaktig i var jag öppen för det. Diskussioner 

från möten fortgick också till viss del under fikapauser där jag deltog 

som en runt fikabordet. Inledningsvis valde jag också att följa 

personalen i barngruppen, dels för att lära känna dem bättre, dels för 

att få möjlighet att få syn på de interna koder som användes, men 

också att för att få en förståelse för den pågående verksamheten som 

deltagarna diskuterade på sina planeringsträffar. 

Nedan följer ett exempel från empirin där mitt deltagande i 

personalens samtal blev synligt. Vid detta planeringssamtal samtalar 
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personalen kring hur de skulle kunnat göra temat om lera bättre till 

nästa gång.  

Stina: -Vi behöver mer kunskap om det också 
Märta: - Ja det behöver vi 
Stina: - Kanske låna lite böcker om lera och(.) kanske ja göra ett 
studiebesök hos någon som jobbar med lera för att få en riktig kick 
Märta: -Mm mm 
Stina: -Finns det, det i din kommun Emma? 
Jag: -Ja det tror jag eller det vet jag att det finns många som jobbar med 
lera, det gör det ju och det går säkert att göra ett studiebesök.  

 

Ovanstående text pekar på att deltagande observationer är den metod 

som bygger på den närhet till personalens vardagliga liv på förskolan 

som studien behövde. Observationerna gav förutom en nära kontakt 

med människorna i studien i deras naturliga omgivning också, som 

jag skrev tidigare, en inblick i det lokala språkbruket vilket Bryman 

(2011) menar är av stor betydelse för att kunna skriva fram ett 

resultat. Det lokala språkbruket rör sådant som lokal jargong och 

uttryckssätt som kan vara av betydelse vid analysen av det empiriska 

materialet. På så vis gavs en möjlighet att formulera kopplingar 

mellan beteende och kontexten eller med andra ord kopplingen 

mellan deltagande observation och förskolans lokalisation. 

Val av kommun och förskola 

En betydelsefull aspekt i en observationsstudie är vilka urval som 

görs. Utgångspunkten för valet av förskola var de 

förskolebeskrivningar som fanns utlagda på den valda kommunens 

webbsida. Viktigt för denna studie var att observationen kunde ske i 

samma förskola under längre tid vilket utgjorde ett kriterium för val 

av förskola. Ytterligare kriterier var att förskolan skulle innehålla två 

avdelningar. Detta med anledning av att det blir svårare att identifiera 

förskolan eftersom en tvåavdelningsförskola var det vanligaste i 

denna kommun. Ett annat kriterium var att i personalgruppen skulle 

ingå utbildade pedagoger och barnskötare. Förskoleverksamheten 

skulle vara i kommunal regi och ta emot barn i åldern 1-6 år. Ett sista 

kriterium handlade om under vilken tid på året studien skulle 

genomföras. I och med att personalens planeringstid låg i fokus för 

studien och den knappa tid arbetet med en licentiatuppsats omfattar, 

gjordes också valet att undvika de största högtiderna som jul och påsk 

då planeringen ofta lägger fokus på högtiden (Rosenqvist, 1995).  
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I och med att denna studie inbegriper lokalsamhällets betydelse för 

förskolan, valdes en förskola i en kommun intill gränsen mellan 

Norge och Sverige. Denna typ av landsgränsnära kontext är intressant 

att studera i sig och verkar vara underrepresenterad i forskning och 

har i detta fall direkt koppling till syftet med studien.  

Ett 50- tal kommuner i Sverige är belägna vid landsgränsen mot 

Norge. Valet föll på en kommun med en förhållandevis lång 

landsgräns mot Norge och som bland annat i media och tidigare 

forskning har framstått ha ett nära samarbete med grannlandet.  

Samarbetet mellan Sverige och Norge visar sig bland annat i ett flöde 

av människor och varor över gränsen, något som har pågått under en 

längre tid. Sedan 2000-talets början har det skett en kraftig tillväxt i 

vissa tätorter och glesbygdsregioner längs gränsen. En stor anledning 

till denna tillväxt är nya köpcentra på den svenska sidan av 

gränsövergångarna och de många arbetsmöjligheterna på den norska 

sidan av gränsen. Dessa nya rörelser och arbetstillfällen har bidragit 

till ekonomisk tillväxt i en region som annars ofta framställts och 

betraktats som en periferi ur ett svenskt perspektiv (Olsson, m.fl. 

2011). 

En observationsstudie görs oftast över tid och inte enbart enstaka 

tillfällen. Tiden är avgörande för resultatet då tiden ofta styr våra 

beteenden och handlingar. Om man som forskare till exempel endast 

observerar vid en viss tidpunkt under en viss årstid kan det få 

konsekvenser för forskningsresultatet (Silverman, 2010). Hur dessa 

val görs är beroende av studiens syfte och frågeställningar.  

Tillträde till fältet 

För att kunna påbörja studien var en kontakt med 

barnomsorgsansvariga i den valda kommunen ett första steg. Via e-

mail och telefonkontakt med de förskolechefer som ansvarar för 

förskolorna i den kommun där orten är belägen, planerades därför 

tidigt in ett informationsmöte. Vid detta möte presenterades 

projektets syfte, utformning och bakgrund. Cheferna visade ett stort 

intresse och hade många frågor kring studien och varför jag hade valt 

just deras kommun. De trodde personligen inte att jag skulle få några 

problem att få tillträde till någon av deras förskolor. Efter klartecknet 

och det visade intresset från cheferna togs beslutet, gemensamt med 
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mina handledare, att utifrån de verksamhetsbeskrivningar som fanns 

på kommunens hemsida och med hjälp av kriterierna som nämnts 

tidigare välja en lämplig förskola för studien.  

Valet föll på förskolan Karlavagnen och med hjälp av den ansvariga 

förskolechefen fick jag möjlighet att delta på deras arbetsplatsträff 

senare samma vecka. Vid detta möte gavs både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte, hur studien skulle komma att 

genomföras och vad den skulle kunna innebära för personalen, 

vårdnadshavarna och barnen med avslutande möjlighet att ställa 

frågor om studien. Frågor kring varför den här studien skulle vara 

intressant och hur det kunde påverka dem varvades med orostankar 

och påståenden om att ”här samtalas det inte om barnen på ett 

normativt sätt” och ”tror du verkligen att du kommer att se 

någonting?” Efter att jag hade svarat på frågorna lämnade jag 

avslutningsvis en samtyckesblankett där personalen kunde ange sitt 

samtycke eller avböja ett deltagande och med vidare information om 

studien och kontaktuppgifter till mig och mina handledare. Därefter 

gavs personalen möjlighet att noga överväga om de ville delta och 

med en överenskommelse om att jag skulle komma tillbaka en vecka 

senare. Samtliga i personalen valde vid detta senare tillfälle att skriva 

under samtyckesblanketten. 

Nästa steg var vårdnadshavarna. Trots att studien gäller 

förskolepersonalens handlande och interaktion kunde också barnen 

komma att benämnas i deras samtal och eventuellt skulle något barn 

kunna finnas med på någon videosekvens trots att fokus är på 

samtalet. Detta innebar att även vårdnadshavarna behövde ge ett 

skriftligt samtycke innan den empiriska fasen kunde påbörjas. En 

enklare text med studiens syfte, kontaktuppgifter till mig och mina 

handledare skickades därför hem till barnen. Personalen 

informerades också om att be vårdnadshavarna att ta kontakt med 

mig och mina handledare om de hade ytterligare frågor. Det 

slutgiltiga resultatet blev att alla utom ett föräldrapar valde att skriva 

på ett samtycke. Deras barn finns inte på något sätt med i 

analysmaterialet eller i presentationen av studiens resultat.   
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Förskolan Karlavagnen 

Förskolan Karlavagnen som valts för denna studie ligger i ett 

villaområde med närhet till natur och skogen. Förskolan är indelad i 

två avdelningar, Månen och Stjärnan.  

På avdelningen Månen arbetar två förskollärare och en barnskötare, 

Märta, Stina och Elisabeth. En av förskollärarna, Stina, är 

processledare (en tjänst som tilldelas en förskollärare på alla förskolor 

i kommunen), arbetar 80 % och dessutom har hon fyra timmar i 

veckan andra utvecklingsuppdrag inom verksamheten som innefattar 

administrativt arbete. På denna avdelning är 21 barn inskrivna. Det är 

jämnt fördelat mellan könen och barnen är i åldrarna 4-6 år. På 

Stjärnan är 13 barn inskrivna och de är i åldrarna 1-3 år. Även här 

arbetar tre personer varav en är förskollärare och två barnskötare, 

Sara, Maria och Carina. Båda barnskötarna arbetar 80 %. För att fylla 

ut de procent som personalen på båda avdelningar har nedsatt ersätts 

denna tid av en vikarie som är utbildad förskollärare. På förskolan 

arbetar också en person som är ansvarig för lokalvård och matlagning 

på båda avdelningarna, Mona. Alla i personalen på förskolan är 

kvinnor i åldrarna 50-65 år med lång arbetserfarenhet i yrket. 

Avdelningarna arbetar en del tillsammans och hjälps åt med tillsyn av 

och ansvaret för varandras barn, bland annat vid avdelningsmöten.  

Vid den aktuella observationsperioden har förskolan temat bygg och 

konstruktion som huvudmål och med den viktigaste uppgiften att ge 

alla barnen trygghet samt att se alla barn utifrån deras olika behov 

(information om detta fanns att läsa på kommunens hemsida).  

Studiens omfattning och genomförande   

I en fyrmånadersperiod observerades förskolans planeringsmöten 

med hjälp av en videokamera under sammanlagt 35 timmar. Dessa 

timmar var uppdelade på avdelningsmöten, arbetsplatsträffar (APT) 

och heldagsmöten. Var fjärde tisdag hade avdelningen Månen 

avdelningsmöte mellan 07.00-11.00 och var fjärde fredag hade 

Stjärnan möte samma tid. Under dessa timmar var alla barnen på en 

avdelning. En gemensam arbetsplatsträff var också inplanerad 

kvällstid till en gång i månaden och varade i två timmar. Utöver detta 

stänger också förskolan helt två heldagar per termin då personalen 
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under en hel arbetsdag hade möjliget till ytterligare planeringstid 

både gemensamt och avdelningsvis.  

Vid alla planeringssamtal som observerades satt personalen vid ett 

bord på respektive avdelning. Vid gemensamma möten växlade 

personalen mellan avdelningarna. Kameran placerades på stativ i den 

del av rummet där alla i personalen blev synliga. Jag som forskare 

närvarade vid alla tillfällen och var placerad intill kameran. Det fanns 

möjlighet att stänga av kameran vid pauser eller vid ämnen som inte 

berörde verksamheten. 

Då jag från början var medveten om att valet att filma under en längre 

period skulle innebära många timmars film var min intention klar 

från början att allt material inte skulle transkriberas. Tidigt behöver 

val göras kring vilka avgränsningar som behövs. Avgränsningen 

utgick från studiens syfte och frågeställningar och handlade om att 

beskriva den verksamhet som konstruerades i förskolepersonalens 

planeringssamtal med särskilt fokus på den landsgränsnära kontext 

förskolan befinner sig i. Det som valdes att fullständigt transkriberas 

var alla sekvenser som på något sätt berörde syftet och 

frågeställningar som studien har. Fokus för urval och avgränsning var 

de möjliga sociala konstruktioner som samtalen gällde. För att 

underlätta transkriptionsarbetet skapades en transkriptionsnyckel (se 

tabell 2). 

Datainsamlingen skedde under våren och sommaren 2012. All 

inplanerad planeringstid under denna period observerades. 

Tabell 1 Översikt över videomaterial 

 Antal tillfällen Videomaterial i tid 

Avdelningsmöten 7 19 h 13 min 

Arbetsplatsträffar 2 3 h 25 min 

Heldagsmöten 2 12 h 23 min 

  

Planeringssamtal   

Som tidigare nämnts observerades de tre olika typer av 

planeringsmöten som förekommer på förskolan Karlavagnen; 

avdelningsmöten, arbetsplatsträffar (APT) och heldagsmöten.  
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På avdelningsmötena samlades all personal från avdelningen. Vid 

dessa möten diskuterades och planerades avdelningens arbete både 

enskilda och i sin helhet. Under de tillfällen jag observerade (två 

avdelningsmöten med Månen och två med Stjärnan) var 

kvalitetsredovisningen med utgångspunkt från läroplanen mest i 

fokus. Om man utgår från Kummels (2001) tre olika kategorier av 

planering i verksamheten, helhetsplanering med övergripande mål 

med barnet i fokus, temaplanering med delmål med läraren i fokus 

och aktivitetsplanering utan mål och almanackan i fokus, kan man se 

att avdelningsmötena innefattade alla tre.  

Under arbetsplatsträffarna (tre tillfällen) närvarade all personal på 

förskolan (även mat- och lokalvårdsansvarig) och förskolechefen. Här 

behandlades frågor som rörde arbetsmiljö, organisation samt 

pedagogiska frågor. Det kunde till exempel handla om pedagogiska 

texter som förskolechefen valt ut för vidare diskussion. Dessa möten 

hade ett tydligt lärarfokus och förskolechefen sågs som ansvarig för 

mötets utformning.  

Heldagsmötena (två tillfällen) kan ses som en blandning av de andra 

mötena. Under en hel arbetsdag satt personalen delvis tillsammans 

och planerade hela verksamheten, delvis indelade avdelningsvis och 

under en period tillsammans med förskolechefen. Fokus skiftade från 

planering efter almanackan, då speciellt för diskussioner om 

eventuella lediga dagar bland personalen och planering kring 

närliggande högtider, till mer lärarfokuserat med förskolechefen som 

samtalsledare. Vid de tillfällen personalen var indelade avdelningsvis, 

både på avdelningsmöten och delar av heldagsmötena, blev det en 

tydligare inriktning på en helhetsplanering med barnet eller barnen i 

fokus.   

Innehållsanalys 

I den här studien har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats. Den 

kvalitativa innehållsanalysen kan utföras med varierade 

abstraktionsnivåer. Forskaren kan koncentrera det manifesta i 

innehållet det vill säga det uppenbara, uttryckta och synliga, eller det 

latenta, det vill säga att forskaren gör en tolkning för att finna det 

underliggande och den dolda meningen i observationerna, eller både 

och (Graneheim & Lundman, 2004). För att få svar på syftet och 
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frågeställningarna i denna studie ligger innehållsanalys till grund för 

studien, alltså en tolkning av hur innehållet i en verksamhet 

konstrueras i personalens samtal. För att få syn på detta och vilka 

föreställningar som synliggörs i samtalen syftar studien också till att 

se det latenta i innehållet, för att göra det osynliga synligt. Intresset i 

studien är riktat både mot hur någonting beskrivs i samtalen, men 

också mot hur de beskrivningarna kan uppfattas och därmed skapa 

ett underliggande innehåll.            

Utmärkande drag i en kvalitativ innehållsanalys är bildandet av 

centrala kategorier i det materialet som ska analyseras. Dessa 

kategorier skapas utifrån återkommande likheter i materialet och ska 

svara på frågan Vad? (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ 

innehållsanalys inbegriper också ett sökande efter övergripande 

teman. Studiens analys ska också svara på frågan Hur? Dessa kan ses 

som uttryck av det dolda innehållet i materialet, alltså det som ska 

tolkas (Bryman, 2011). För denna studie innebar det att till en början 

bekanta sig med materialet för ett helhetsintryck. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar gjordes sedan en grovanalys för att göra 

materialet hanterbart. Under transkriberingsprocessen blev det då 

synligt vad i samtalet som konstrueras vilket resulterade i en 

kategorisering av materialet. Slutligen handlade det om hur detta 

kunde ta sig form och hur detta utifrån de valda teorierna kunde 

tolkas.  

Det upplevdes till en början svårt att avgöra om alla timmars film 

skulle belysa studiens syfte och frågeställningar. Först under 

kategoriseringen- och analysprocessen blev det uppenbart att det som 

filmats var av vikt. Trots detta fann jag det svårt att göra 

avgränsningar för att göra materialet hanterbart. De samtal som 

fördes under planeringssamtalen hade inget klart fokus utifrån 

studiens valda syfte och frågeställningar och hade breda 

samtalsämnen. Detta resulterade till en början i att många skilda 

kategorier blev synliga, men som inte berörde syftet. Detta visar 

värdet av att finna rätt metodverktyg. Det socialkonstruktionistiska 

perspektiv och ett gränslandsteoretiskt perspektiv har varit 

övergripande teoretiska perspektiv i analysarbetet och tillsammans 

med valet av innehållsanalys gjordes det möjligt för mig som forskare 
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att finna underliggande och dolda meningar i observationerna och på 

så vis också finna de avgränsningar som gjort materialet hanterbart. 

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets allmänna råd (Vetenskapsrådet, 2011) har varit 

vägledande i min studie. Dessa råd handlar om krav och regler som 

finns för den forskning som ska bedrivas. Ett sådant krav är att 

individerna som berörs av forskningen inte utsätts för fysisk eller 

psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning.  

Utifrån mitt val av att göra en observationsstudie försvårar det dock 

att man i förväg inte kan veta och förutse vilka etiska problem som 

kan uppstå och vilka ställningstagande som måste göras under 

studiens gång. Det kan handla om förändringar som behöver göras 

under projektets utförande för att exempelvis säkerställa barns rätt 

till integritet och vuxnas rätt till adekvat information, och kan handla 

såväl om forskningens påverkan och effekter i enskilda situationer, 

som om förändringar som behöver göras av projektets övergripande 

utformning (Silverman, 2010). De etiska ställningstagandena infattar 

även vad jag som forskare valt att rapportera och vilka citat, 

beskrivningar som har valts att användas och lyftas fram. Jag har 

därför lagt stor vikt vid att återkommande såväl under studiens gång 

som under materialinsamlingens och i analys- och 

rapporteringsskedet diskutera och kritiskt beakta huruvida de val som 

gjorts prioriterar vissa åsikter och röster på bekostnad av andra. 

För att försvåra igenkännanden av de pedagoger och barn som 

deltagit i studien har jag ändrat namn, platser och andra 

igenkänningsmarkörer. Allt detta är viktigt att beakta av såväl etiska 

som vetenskapliga skäl (Vetenskapsrådet, 2011). Därför lades mycket 

stor vikt vid att i största möjliga mån avidentifiera och undvika 

onödiga upplysningar i såväl beskrivningar av studien, som den 

förskola och den personal som arbetar på förskolan. Detta gäller i 

presentationer i den forskningsrapport, föreläsningar och artiklar där 

forskningen och dess resultat rapporteras. De beskrivningar som görs 

och de exempel som används när resultaten redovisas har också 

kontinuerligt bedömts och diskuterats genom hela 

forskningsprocessen. Detta har skett i samråd med mina handledare 

och med andra forskare på den institution där jag är verksam. Under 
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skrivandets gång kom också beskrivningarna och manuset att etiskt 

och vetenskapligt granskas av institutionens vetenskapliga Högre 

seminarium. 

Även om personalen och vårdnadshavarna skrivit under 

samtyckesbrevet och informerats vid studiens början kan det vara 

svårt för dem att bilda sig en realistisk bild av vad studien rent 

konkret skulle innebära. Därför var det viktigt att fortgående föra 

samtal med personalen och vara observant på deras upplevelser av 

studien.  

Att genomföra en studie i förskolan och speciellt med videofilmning 

som metod kan alltid ses som etiskt problematiskt. Detta föranledde 

en granskning vid Karlstads universitets forskningsetiska kommitté 

och efter viss korrigering vidare för granskning av den regionala 

etiska nämnden i Uppsala där det beslutades att en etisk prövning 

inte var nödvändig. 

Valet att videofilma  

Videotekniken gjorde det möjligt att återspegla verksamheten så nära 

som möjligt och gjorde det möjligt att vid upprepade tillfällen spela 

upp, göra nya tolkningar och ställa nya frågor till materialet. 

Videoinspelningarna gjorde det också möjligt att dela materialet med 

institutionens forskningskollegor för en ny förståelse av innehållet. En 

anledning till valet att videofilma handlade också om att göra det 

möjligt att se glappet mellan vad personalen verbalt uttryckte och vad 

de utryckte med sitt kroppsspråk vilket man genom exempelvis 

observationer dokumenterade i skrift eller ljudinspelningar kan 

missa. I ett filmat material bevaras dessa detaljer för vidare analys. 

Även en van observatör kan ha svårt att hänga med i de ibland 

osammanhängande samtal som förs mellan flera personer (Jordan & 

Henderson, 1995). För denna studie har det också haft stor betydelse 

att kunna gå tillbaka till inspelningarna, då jag som förskollärare 

medverkat i många liknande personalmöten i förskolemiljö tidigare 

och är insatt i många av de ämnen som berördes vilket medfört en 

viss förförståelse. Det gjorde att jag ibland hade svårt att under 

observationernas gång urskilja vad som var unikt just här. Denna 

diskrepans blir synlig i jämförelser mellan dagboksanteckningar och 

videomaterial. Där kunde det tillexempel handla om kommentarer i 
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mina anteckningar som ringats in som intressanta att analysera 

vidare, men som vid en djupare analys visade sig intressant för mig 

som förskollärare, men mindre relevant för studiens syfte och 

frågeställningar.   

Som med alla val av metod finns det också begränsningar med detta 

val. Genom valet att videodokumentera finns också möjligheten att 

välja hur, när och mot vad man vänder kameralinsen. Forskaren har 

makten över on och off knappen på kameran vilket medför att det 

som ses som viktigt här och nu blir det som filmas med en risk att 

viktig information väljs bort (Jordan & Henderson, 1995). För att 

undvika detta valde jag att ställa kameran på ett stativ riktat mot de 

bord som personalen satt vid och endast stängt av när det har varit 

paus eller då känsliga ämnen som ej berör studien tagits upp. Det har 

också betytt många timmars material med en till viss del 

överväldigande detaljrikedom vilket kan medföra en svårighet att göra 

relevanta urval bland sekvenserna (Jordan & Henderson, 1995).  

Mitt val att komplettera med dagboksanteckningar grundade sig i ett 

antal aspekter med anledning av att användningen av videofilm 

medför vissa begränsningar. Detta handlade bland annat om att 

videokameran endast kan fånga vissa aspekter och vinklar. I denna 

studie kunde det handla om kamerans placering i rummet. När 

personal sitter och samtalar vid ett bord är det omöjligt att fånga alla, 

då vissa hamnar med ryggen åt kameran. Detta kan göra det viktigt 

att anteckna former av icke-verbal kommunikation som inte görs 

synlig i kameran. Förutom att anteckna det jag faktiskt ser har också 

anteckningar möjlighet att beskriva de känslor, upplevelser och 

tankar som infinner sig under observationerna. Denna typ av 

anteckningar har ett stort analytiskt värde och ses som vägledande för 

den slutliga analysen (Hammersley & Atkinson, 1994).  

Kamerans betydelse för de medverkande 

Att hävda att kameran kan ha betydelse för de som medverkar i ett 

forskningsprojekt är inte svårt, men att säga hur det hade varit om 

kameran inte varit där är omöjligt. Genom att filma långa sekvenser 

under en längre tid visas ibland bevis för att så är fallet, speciellt om 

forskaren bakom kameran inte är närvarande (Jordan & Hendersson, 

1995). I den här studien finns många sådana liknande bevis. Det 
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kunde till exempel handla om blickar mot kameran och mot mig som 

forskare för att få bekräftelse. I andra fall kunde det handla om 

medvetna eller omedvetna val att använda pekningar, i för kameran 

osynliga anteckningar, istället för att utrycka sig i tal. Jordan och 

Henderson (1995) visar att det finns olika typer av medvetna och 

omedvetna beteenden och menar att till exempel gester och 

kroppspositioneringar i längden är svåra att styra över. Även talet och 

sättet att tala är svåra att under en längre period medvetendegöra 

vilket kan visa på vikten av att filma vid ett flertal tillfällen. I 

föreliggande studie blev det dock tydligt att allt eftersom tiden gick 

började de medverkande bry sig mindre om kameran och kamerans 

betydelse verkade mindre betydelsefull. 

Rollen som forskare 

Att göra just observationer ingår ofta som en del av många olika typer 

av studier. Kaijser och Öhlander (2011) skriver att när en forskare ska 

närvara i människors liv under en längre period utför han eller hon 

observationer som också inrymmer deltagande. Bergqvist (2001) 

beskriver det som att vara deltagande observatör på fältet innebär att 

jag som forskare ska delta i många olika situationer och vara 

uppmärksam och iakttagande. I relation till personalen strävade jag 

efter att de skulle känna sig trygga och avslappnade tillsammans med 

mig. I relation till möten med barnen strävade jag efter att de inte 

skulle betrakta mig som en fröken, utan som en mer neutral vuxen 

person. Redan vid det första tillfället, som var ett gemensamt 

personalmöte, kunde jag känna av att personalen var väl medvetna 

om min närvaro. Väl ute i barngruppen upplevde jag till en början en 

liknande känsla och att personalen närmade sig mig på olika sätt. 

Vissa frågade och hade funderingar, tillsynes något besvärat, över vad 

jag skrev om i mina anteckningar och gjorde tydligt för mig att ”du 

förstår väl att vi spänner oss när du är med och att vi inte pratar som 

vi brukar göra när du är med”(dagboksanteckningar, 19/4), medan 

andra mer än gärna ville berätta och förklara mer om sin verksamhet 

och barnen. Detta var dock något som förändrades över tid, vilket 

bekräftades vid ett flertal tillfällen där personalen uttryckte en känsla 

av att jag var en av dem och att det inte var alls jobbigt att bli 

observerad. Det här ser jag också som att jag själv fann min roll som 

forskare allt eftersom tiden gick. Samtalen blev djupare och det blev 
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klarare för mig var jag skulle befinna mig och vad jag skulle fokusera 

på. 

När det gällde barnen så såg det något annorlunda ut. Till en början 

ställde de många frågor om vem jag var, om jag var en fröken, en 

förälder eller kanske en utomjording (Elsa 4 år). Jag försökte förklara 

att jag var här för att se vad deras fröknar gjorde på dagarna och att 

jag faktiskt var född här på jorden, vilket de nöjde sig med. Barnen på 

avdelningen Månen, där de äldre barnen var inskrivna, ställde många 

frågor medan det tedde det sig något annorlunda på avdelningen 

Stjärnan där de mindre barnen vistades. Barnen på Stjärnan sökte 

mer kontakt med mig och ville gärna vara där jag var. Den slutgiltiga 

uppfattningen är att barnen vande sig snabbare än de vuxna vid att ha 

mig närvarande samtidigt som både barnen och personalen, 

allteftersom jag själv fann min roll, accepterade mig som en i 

gruppen. Även om studien inte gäller barnen och deras verksamhet, 

utan personalens samtal om den, är det ändå viktigt att alla som jag 

mött känner sig bekväma med min närvaro där. 

Reflektioner över tillförlitlighet i studien 

I och med mina tidigare erfarenheter som förskollärare och den 

eventuella förförståelse jag bar med mig in i forskarutbildningen sågs 

valet av metoden, analysverktyget och teori som extra viktigt. De 

fördelar jag ändå kunde bära med mig genom mina tidigare 

erfarenheter som förskollärare var de förkunskaper jag har kring 

exempelvis olika dokumentverktyg. Detta möjliggjorde för en 

snabbare förståelse för vissa samtals innehåll. En annan fördel 

handlade om att personalen kunde se mig inte endast som forskaren 

utan även förskolläraren, som en av dem (även om jag aldrig ingick i 

vi:et).   

Urvalet av kommun och förskola sågs inte som problematiskt. Att 

kommunen skulle vara en gränskommun till Norge var redan bestämt 

sen tidigt och då jag inte var ute efter en förskola med ett specifikt 

tema eller arbetssätt föll valet mer på de etiska aspekterna att den inte 

skulle vara lätt identifieringsbar. Efter samtal med kommunens 

förskolechefer fick jag möjligheten att via kommunhemsidan välja 

förskola att kontakta. Valet att välja endast en förskola visade sig 
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också vara bra val då en insamling av mer material skulle innebära 

väldigt många timmars film att anlysera. 

Valet att videofilma kändes till en början som ett enkelt sätt att 

producera empiri. Då jag valt att inte stänga av kameran mer än vid 

de tillfällen verksamheten inte berördes eller när samtalat enligt 

personalen själva berörde känsliga ämnen som inte tillförde studien 

något, blev det många timmars film att bearbeta. Då det är svårt där 

och då att avgöra vad som kan vara intressant att analysera ser jag 

ändå de långa sekvenserna och antalet timmar som positiva för 

slutresultatet.  

Hur personalen uttryckte sig i ord sågs som betydelsefullt ur ett 

analytiskt perspektiv. Genom att filma personalen fanns därmed en 

möjlighet att återge deras egna formuleringar. Då det i studien ansågs 

som viktigt även vad personalen uttryckte med kroppen, det icke 

verbala språket, valdes även ljudinspelningar bort. 

Dagboksanteckningar fördes även under inspelningarna för att 

underlätta transkriberingen vid analysprocessen. Trots detta var inte 

analys och transkriberingsprocessen en okomplicerad uppgift. I 

förvandlingen från talet till nedskriven text görs även en tolkning av 

det talade språket likväl som vad som uttrycks med kroppen 

(Atkinson & Hammersly, 1994). Det kunde i denna studie handla om 

vad som skrivs fram i transkriberingen så som punkter och pauser, 

dialektala ord som byttes ut, men också hur jag som forskare tolkar 

kroppens gester. Detta innebär att när det som personalen uttrycker, 

både verbalt och ickeverbalt, skrivs ner i text kan meningsinnehållet 

förändras något då allt som händer under samtalet inte går att 

transkribera.  

Att tolka personalens uttalande kan vara känsligt för deltagarna i 

studien. Undersökningsgruppen är liten och det kan vara möjligt för 

de medverkande att identifiera dessa utsagor. Mina tolkningar kan 

upplevas som misstolkande vilket kan medföra att de känner sig 

utlämnade. Detta innebär ett stort ansvar för mig som forskare att se 

på mitt material med en öppenhet och försöka förstå det som sägs på 

fler än ett sätt. På samma gång var jag tvungen att låta mig vägledas 

av studiens teoretiska ramverk och på så vis identifiera det som sågs 

som intressant för just denna studie. Viktigt ur ett etiskt perspektiv är 
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då att påpeka att de utsagor som skrivs fram i studien är min tolkning 

utifrån personalens uttalanden. I och med detta går det inte att 

utesluta att andra tolkningar, utifrån ett annat perspektiv med en 

annan metod och förförståelse, kunde lästs fram ur mitt material.    

I resultatkapitlet var min ambition att via empiriska exempel visa på 

de teman som blev synliga under min analys medan jag i diskussionen 

strävat efter att beskriva hur dessa utifrån syftet och 

frågeställningarna kan förklaras vidare. 
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5 Resultat och analys 

 

Följande kapitel bygger på de videoobservationer och till viss del 

dagboksanteckningar som förts på förskolepersonals 

planeringssamtal i en förskola belägen nära den svenska gränsen mot 

Norge. Som skrivits fram tidigare är förskolan Karlavagnen, en 

förskola med två avdelningar. På avdelningen Stjärnan, med barn 

mellan 1-3 år, arbetar Carina, Sara och Maria. På avdelningen Månen, 

med barn mellan 4-6 år, arbetar Stina, Märta och Elisabeth. 

Arbetslagen omfattar barnskötare och förskollärare av vilken en 

dessutom är processledare med ett extra ansvar för den pedagogiska 

utvecklingen på just denna förskola. Förskolan har vid tiden för 

studiens genomförande 34 barn inskrivna varav ett barn med 

ursprung i ett östeuropeiskt land och ett flertal barn med en eller båda 

föräldrarna med ursprung i Norge. Alla vuxna och barn samt 

förskolans namn är fingerade. 

Förskolans planeringssamtal består av Avdelningsmöten som sker 

avdelningsvis en gång i månaden. Förskolan har också 

Arbetsplatsträffar (APT), ett kvällsmöte en gång i månaden med all 

personal från båda avdelningarna och förskolechefen närvarande 

samt heldagsmöten två gånger per termin där arbetsdagen är 

uppdelad med gemensamma samtal, samtal i blandade grupper, 

samtal avdelningsvis och rektorsstyrda samtal6.     

Resultatdelen är indelad efter de konstruktioner som blev synliga 

utifrån från studiens syfte och frågeställningar.  Med utgångspunkt i 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förstås det som produceras i 

samtalet som socialt konstruerat, som en produkt av sin tid och sitt 

sammanhang (Burr, 1995). Genom gränslandsteorierna går det att få 

syn på gränsens betydelse för de som bor intill en landsgräns 

(Martinez, 1994) vilket också ligger till grund för analysarbetet i 

resultatkapitlen.   

Transkriptionsnyckeln nedan förtydligar för läsaren excerptens olika 

delar. Genom olika symboler i transkriptionerna av samtalen 

                                                
6
 Förtydligande kring de olika mötena finns i metodkapitlet 
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tydliggörs det som inte annars framgår i dem, som t.ex. icke verbala 

uttryck och tystnad. 

Tabell 2. Transkriptionsnyckel för excerpten 

(.) Kortare paus 

(6) Tystnad m. angiven sekundlängd 

. Fallande intonation 

Fet stil Betoning av ord 

(   ) Icke verbal handling 

Kursiverat Återgivning av röst 

… Utelämnad del av en tur 

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv formas föreställningar 

om verksamheten bland annat i de samtal som förs i personalgruppen 

(Börjesson, 2003). Utgångspunkten i studien är att det är i mötet 

mellan kontexten och kollektivet, alltså mellan den omkringliggande 

omgivningen och personalen på förskola som detta formande sker. 

Som forskare och observatör gäller det att vara uppmärksam på att 

inte ta det direkta och omdelbara förgivet utan ställa sig kritisk till 

dessa förgivettaganden i samtalen. 

Med utgångspunkt i studiens första frågeställning har fyra 

huvudteman, som utgör studiens mest framträdande kategorier av 

sociala konstruktioner identifierats: 1/ Läroplanen som en 

begränsning av verksamheten, 2/  Arbetslaget som ett gemensamt vi, 

3/ Förskolechefen som företrädare för läroplanen, 4/ Begreppet 

kultur som något ickeskandinaviskt. Dessa är synliga genom 

återkommande diskussioner i samtalen och valdes därför för vidare 

analys. 

I följande kapitel beskrivs de identifierade temana som blev synliga 

med empiriska exempel som följer.  

Läroplanen som en begränsning av verksamheten 

Läroplanen ska ligga till stöd för planeringssamtalen i 

förskoleverksamheter vilket blev synligt under de observerade 

samtalen på förskolan Karlavagnen. I denna studie är läroplanens 

inverkan på planeringen av verksamheten på så vis tydlig i flera fall. 
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Personalen tolkar sin verksamhet utifrån läroplanens strävansmål. 

Genom dessa tolkningar blev det tydligt att personalen använder 

läroplanen som en manual som ska tolkas på ett bestämt sätt istället 

för att tolka den utifrån just deras förskola och dess behov. Denna 

gemensamma tolkning kan också i flera fall ses begränsa personalen i 

deras planering av verksamheten. Känslan av begränsning som 

uttrycks i samtalen jämförs i sin tur med den glädje som beskrivs 

fanns i verksamheten förr. Personalen ses ta ett visst avstånd till vad 

som skrivs fram i läroplanen i relation till den egna verksamhetn och 

beskriver det ofta som att dom vill att vi ska göra osv. Personalen ser 

alltså sig själva som ett vi och läroplanen som dom. Denna 

uppdelning gör personalen på samma sätt när de samtalar om det 

som sker här och nu i verksamheten, och det som sker i skrift alltså de 

krav på dokumentation av verksamheten som de är ålagda att följa. 

Då handlar det å ena sidan om glädjen över det de gjort/gör spontant 

med barnen eller den glädje de upplevde förr å andra sidan om 

känslan av att de idag är styrda och kontrollerade av läroplanen. 

Innehållet i verksamheten kan alltså ses konstrueras i personalens 

samtal utifrån deras gemensamma tolkningar av läroplanen. Det kan 

också handla om hur personalen gemensamt bestämt att den ska 

tolkas och deras gemensamma sätt att se läroplanen som 

begränsande. Detta utvecklas vidare längre fram i texten. 

Det står inte i vår läroplan 

Vid ett flertal tillfällen synliggjordes denna begränsning som beskrevs 

tidigare tydligt i planeringssamtalen. Personalen beskrev då konkret 

aktiviteter som de menar tagits bort eftersom de inte står med i den 

reviderade läroplanen.  

Personalen på båda avdelningarna har gemensamt valt ut ett av 

läroplanens mål som de har arbetat extra med under året vilket 

handlade om att barnen ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” 

(Skolverket 2010, s 10). I förskolans individuella kvalitetsredovisning, 

som kontinuerligt följs upp i samtalen, skriver personalen fram hur de 

arbetat med sitt tema, men också hur resterande mål i läroplanen 

uppfylls.  
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Vid ett avdelningsmöte på avdelningen Månen diskuteras det gångna 

årets aktiviteter och hur väl de ansåg att de lyckats och vad som kan 

göras annorlunda inför höstteminen. Stina sitter framför en bärbar 

dator och för anteckningar om vad som sägs.   

Märta: - Vi har varit dåliga på att planera också(.) alltså framåt, vi har 
varit bra på att analysera men, framåt har vi varit dåliga på.  

Elisabeth: - Om vi ser bakåt då. Förr hade vi, vi hade maskerad, vi hade 
bamsefest och så har vi haft sommarfester. Vi har haft flera olika saker. 
Vart har det tagit vägen? Vad är det som gör att vi inte orkar med? 

Stina: - Dom har tagit bort det så det står inte i vår läroplan att vi ska ha 
dom och då har vi fått tagit bort allt sådant  

Märta inleder med ett självkritiskt, eller kanske ”vikritiskt” uttalande 

då hon talar för hela arbetslaget, och visar på de svårigheter som 

upplevs i att planera framåt. Läroplanen ses som något som begränsar 

eller hindrar personalen att arbeta som de kan se tillbaka på att de 

gjorde förr. Stina beskriver det som att dom har tagit bort det och det 

står inte i vår läroplan, vilket tyder på att hon ser läroplanen som ett 

facit med konkreta svar som styr personalens planering och 

handlande i verksamheten. Det som står där läses ordagrant och står 

det inte att de ska ha maskerad så ska de inte det heller. Orden vi och 

dom förekommer vid ett flertal tillfällen. Vi för att beskriva 

arbetslaget och dom för att beskriva någon/några som bestämmer vad 

som ska stå i läroplanen och hur den ska implementeras i deras 

verksamhet. Den sociala konstruktionen av verksamhetens innehåll 

utgår här ifrån vad personalen tror att någon annan vill att de ska 

göra, i det här fallet läroplanen eller dom. Personalen uttrycker också 

en känsla av att vara styrda där läroplanen blir något som kontrollerar 

att de gör det de ska göra.  

En liknande diskussion förekommer några månader senare på ett 

heldagsmöte. Märta och Stina från Månen och Carina från Stjärnan 

samtalar utifrån hur väl de arbetar tillsammans över avdelningarna. 

Stina: - Du vet på APT då sydde vi dräkter då 

Carina: - Ja, jag menar det 

Märta: - Ja, det är ju det jag menar 

Carina: - Nu handlar det ju om att bara skriva skriva och skriva(.) det blir 
ett måste(.) vi kan ju känna efter allt detta här (pekar på pappret på 
bordet med förskolans mål) att det har tagit bort glädjen 
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Stina: - Ärligt, i våras tyckte jag det tog bort lite av glädjen på barnen med 
och föräldrarna också, eftersom det inte blev någon sommarfest och det 
reagerade ju föräldrarna på 

Stina: - Ja, att vi blev så uuuu (båda händerna framför ögonen och visar 
tunnelseende) 

Carina: - Och det är för att vi blir så styrda på saker som vi måste genom 
läroplanen förstås 

Stina: - Det är ju det vi måste lära oss och då orkar man inte det samtidigt 
som vi ska vara spontana (skratt), det blir grejer som blir jätte planerade 
och vi har prickat av alla punkter på vad vi ska göra efter läroplan och då 
är det det orken går till och det andra är bara(.) 

Märta: - Precis och då orkar man inte sen 

Carina: - Det var ju det vi kände som med maskerad och sommarfest och 
detta där 

Stina: - Vi gjorde det för vi tyckte det var roligt 

Carina: - Det är ju som förskolechefen säger också då(.) där är hon ju inte 
så stöttande, när vi ska göra sådana grejer, utan det viktiga är ju lärandet 

Stina: - Men det finns inte med i läroplan 

Carina: - Det finns inte med i läroplan, så då måste det tryckas in något 
lärande i det roliga  

Personalen framhäver åter att någonting har skett den senaste tiden, 

till skillnad från förr, något som har förändrat deras verksamhet. De 

upplever att läroplanen och allt skrivande hänger över dem och styr 

förskolan till att bli en verksamhet där det inte längre finns någon 

glädje. Carina beskriver det med att idag ska det skrivas, skrivas, 

skrivas och att detta upplevs som ett måste vilket i sin tur tar bort 

glädjen från arbetet. Hon beskriver att de blir styrda på saker som vi 

måste genom läroplanen med en betoning på måste. Detta måste 

beskrivas inte bara påverka dem själva i arbetslaget utan även barnen 

och föräldrarna, då orken inte upplevs finnas kvar till, som Stina 

uttrycker, det andra.    

Läroplanen tolkas fortsättningsvis som en manual där det ordagrant 

står vad de ska och inte ska göra vilket Stina och Carina utrycker som 

att det finns inte med i läroplanen. De indikerar alltså att i och med 

att det inte står i läroplanen att de ska ha maskerad ska de inte, eller 

får de inte heller ha maskerad. De skiljer även på å ena sidan lärande 

och å andra sidan det som medför glädje i verksamheten eller det som 

anses roligt, som i den här situationen handlar om maskerad. 

Lärandet, som de uttrycker det, hör samman med läroplanen som 

beskrivs som begränsande för en glädjefylld verksamhet. Carina 
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uttrycker det som att för att de ska uppnå det förskolechefen vill att de 

ska göra eller vad som står i läroplanen att de ska göra måste de 

trycka in något lärande i det roliga. Läroplanen beskrivs alltså som 

något som styr deras planering av verksamheten på ett negativt sätt.   

En levd verksamhet och en verksamhet på papper 

Tidigare exempel har visat hur personalen skiljer på vad som sker här 

och nu med barnen och det som sen skrivs ner på papper. Det kan 

beskrivas som att det konstrueras två skilda verksamheter, den levda 

verksamheten och en verksamhet på papper. 

Följande excerpt visar hur dessa skilda verksamheter vidare beskrivs i 

planeringsamtalen. Det är heldagsmöte på förskolan. Förskolechefen 

är närvarande tillsammans med Sara, Maria och Elisabeth. Vid just 

detta tillfälle diskuteras en tidigare arbetsplatsträff där personalen 

uttryckt en frustration över sin arbetssituation.  

Förskolechef: - Ni kanske ska ta en promenad nästa gång och prata om 
vilka gardiner man ska ha för att man ska orka. Man får fly, man får prata 
om gardiner en hel APT om ni vill 

Sara: - Jag tror inte det är det, utan att man får diskutera det som är 
viktigt här och nu inom väggarna (höjer rösten något och lyfter upp axlar 
och händer) 

Förskolechef: - Varför gör man inte det, är det för att man tror(.) 

Sara: - Nej, för att det är så styrt (slår knytnäven försiktigt i bordet) 

Förskolechef: - Vad är det, vem är det som styr då? 

Sara: - (suck)(.) det är så styrt allt det vi har uppe på oss så att vi(.) Just i 
år känns det som att det har varit mest fokus kring den här 
kvalitetsredovisningen och läroplanen och att vi ska nå dit och ooo 
(uppjagad ton)(.) och det är inget fel för vi har ju jobbat med det och 
arbetet med det, men det blir för mycket 

Maria: - Det tar för mycket tid från allt det andra 

Sara: - Det ska se fint ut på ett papper 

Läroplanen beskrivs återigen som något som begränsar både i 

planeringen av verksamheten, men också i arbetet med barnen i 

barngruppen. Förskolechefen har uppfattat att personalen upplever 

en frustration över sin arbetssituation och att orken börjar ta slut. Det 

som Sara förklarar som viktigt här och nu inom väggarna, den levda 

verksamheten betraktas inte som samma sak som arbetet med 

kvalitetsredovisningen och läroplanen. Detta beskriver de bland annat 

genom att förklara att det tar tid från allt det andra. För att 
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ytterligare dela på det de beskriver som det andra med det som står i 

läroplanen beskriver Sara det som att det som skrivs i 

kvalitetsredovisningen utifrån läroplanen skrivs ner för att det ska se 

fint ut. De skiljer alltså på det de aktivt gör i verksamheten med 

barnen och det som senare skrivs ner på papper.  

När personalen på ett heldagsmöte är uppdelade i avdelningsvis 

blandade grupper blir det tydligt att denna känsla av begränsning är 

gemensam på båda avdelningarna. 

Carina: - Det är så fruktansvärt mycket lärande (drar upp axlarna och 
håller händerna över huvudet), men nu tänker vi så mycket på det så det 
blir nästan borta, för då hade vi väldigt roligt 

Stina: - Jag tänkte på detta med spontana grejer, jag tänkte på det här 
med att det är blåbär i skogen. Vi går och plockar blåbär och gör en 
blåbärspaj. Nej, men gud då ska en vara med (formar händerna till en 
fyrkant på bordet) man ska väga och man ska mäta och barnen ska vara 
med och det ska dokumenteras så då känns det som jag skiter i denna 
pajen, det blir liksom ingen glädje att göra en paj 

Märta: - Precis det jag sa, det jag menade förut. Förut bara gjorde vi  

Carina: - Visst fanns det väl med bakom, men nu måste en tänka på det 
och skriva ner det och det och när man har tänkt färdigt då har man 
tappat de så har det blivit 

Stina beskriver här den skillnad, med medföljande begränsning, hon 

upplever skett på förskolan på senare tid. Hon jämför här 

spontaniteten förr, av att gå till skogen och plocka blåbär och göra en 

paj, med vad en liknande situation skulle innebära idag då allt 

behöver dokumenteras och analyseras. Den levda verkligheten ses här 

som spontan, medan den på papper ses som begränsande.   

I följande empiriska exempel, som utspelar sig under ett 

avdelningsmöte på Stjärnan uttrycker Carina en liknande tanke.   

Carina: - Men det gäller ju att slå bort detta ibland då får vi bara, då 
pratar vi och har, vi får skita i om inte allt står på papper(.) för att behålla 
glädjen för det är ju detta här som vi gör (hög suck)(.)vi blir så slitna och 
då blir glädjen borta 

Maria: - Ja, den blir ju det 

Carina: - Annars tycker jag att vi gör ju mycket bra med ungarna, vi gör ju 
jätte mycket bra med barnen 

Maria: - Ja, och det är roligt 

Carina: - Så det är ju detta andra som inte är roligt, det är ju inte det med 
ungarna som inte är roligt. 
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Personalen visar ett fortsatt stort engagemang över det arbete som 

görs med barnen. På samma sätt som tidigare skiljer personalen på 

det som de gör i verksamheten i barngruppen, vilket Carina uttrycker 

det som det vi gör med ungarna, med det som ska göras och skrivas 

ner på deras möten som uttrycks som detta andra. Carina beskriver 

det som det som är roligt och det som inte är roligt. De skiljer alltså 

på vad som planeras och diskuteras på mötena utifrån läroplanen 

med vad som faktiskt sker i barngruppen och de aktiviteter de gör 

med barnen. Till skillnad från tidigare exempel beskrivs glädjen med 

barnen inte som något som tillhörde förr utan något som sker här och 

nu. Uppdelningen handlar här om allt som ska stå på papper och den 

glädje de finner i att arbeta med barnen. Detta visar också att den 

frustration som beskrivs på planeringsamtalen inte är en frustration 

över arbetet med barnen i barngruppen. Den levda verksamheten och 

den på papper handlar i det här exemplet alltså om det som är roligt 

och det som inte är roligt. 

Efterkonstruktion av läroplanen 

I personalens samtal framstod det att läroplanen fungerade som en 

bekräftelse på det arbete de redan ansåg sig göra. Detta blev synligt i 

analysen av studiens data och ses som en efterkonstruktion av 

verksamheten. Som tidigare tagits upp skiljer personalen på sin 

verksamhet med barnen, en levd verksamhet, och den verksamhet 

som skrivs fram på deras möten utifrån läroplanen alltså en 

verksamhet på papper. Genom deras sätt att skilja på verksamheterna 

blev också efterkonstruktionen än mer tydlig. Vid flera tillfällen under 

de observerade samtalen läses läroplanens mål upp högt av någon ur 

personalen. Vid en tillbakablick på olika aktiviteter konstateras sedan 

gemensamt att de följt läroplanen. 

Observationerna visar att läroplanen diskuteras flitigt under 

planeringen av verksamheten. Märta hade uppdraget att jämföra 

deras kvalitetsredovisning med läroplanen för att sedan diskutera vad 

hon kommit fram till gemensamt med sina kollegor på avdelningen 

Månen. För att få syn på målen i texten har hon markerat hur ofta de 

olika målen från läroplanen förekommer i kvalitetsredovisningen. 

Utifrån markeringarna kom hon fram till att punkt nummer fyra i 

läroplanen, som handlar om att känna delaktighet i sin egen kultur, 

inte skrivits fram alls i deras kvalitetsredovisning.      
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Märta: - (Börjar läsa innantill från punkt fem) Utvecklar sin förmåga att 
utvecklas enskilt 

Stina: - (pekar på punkt fyra igen) Men vi har pratat mycket om den 
punkten eller hur?  

Märta: - Och i grupp och hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler, det tror jag också att 
vi har gjort mer, men vi har bara nämnt det tre gånger(.) mm sexan, 
sjuan, åttan, här ser ni det har vi verkligen väl(.) 

Märta har alltså kommit fram till att de inte skrivit fram något kring 

punkt nummer fyra i läroplanen. Det Stina sedan uttrycker är att även 

om de inte har skrivit det så har de pratat mycket om den punkten. 

De fortsätter sedan att konstatera att även om det inte står så mycket i 

skrift om alla punkter så tror de att de gjort mer med barnen i 

verksamheten än vad som framkommer i deras text. På samma sätt 

som tidigare exempel gör de skillnad på vad som dokumenteras 

(skrivs ner) och de aktiviteter de gör med barnen. Märtas uppdrag att 

leta efter läroplanens mål i den redan färdigskrivna 

kvalitetsredovisningen kan förutom att ses som ett bevis eller kvitto 

på att de har gjort det de ska också ses om en efterkonstruktion av 

verksamhetens innehåll utifrån läroplanen.  

Nästa exempel är en fortsättning från ovanstående exempel, men 

utspelar sig efter en fikapaus. Under rasten diskuterades begreppet 

kultur.     

Stina: - Hur väl vi har lyckats med hela läroplanen, det är ju det vi ska 
skriva 

Märta: - Ja, det var ju det vi höll på med 

Stina: - Ja, så vi kanske ska gå tillbaka och skriva det? 

Märta: - Ja, och då kom vi överens om att vi nog gjort allt i alla fall(.) det 
här med kultur och att man kan se det på ett annat sätt(.) som att vi lever i 
en kultur i Sverige  

Stina: - Och det skriver vi fram i analysen.  

Här sätter Stina ord på det som tidigare tagits upp. Läroplanen ska 

följas och för att veta att de har gjort det behöver de skriva fram det. 

De har en gemensam förståelse för att de gjort vad som krävs av dem, 

men framhäver att detta måste göras tydligare i skrift så att det blir 

synligt för de andra, som ett kvitto där personalen kan visa att de 

gjort vad som krävs av dem.  Stina visar också på efterkonstruktionen 

genom att säga att de bör gå tillbaka till sin kvalitetsredovisning och 

ändra i och med att de under fikapausen kommit fram till att 
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begreppet kultur faktiskt kan ses på ett annat sätt(.)som att vi lever i 

en kultur i Sverige. Denna nya förståelse och synsätt gör att de kan 

bocka av och att de gjort allt i alla fall.  

Under ett heldagsmöte där personalen, i två blandande grupper, 

diskuterar verksamheten visar Stina på en medvetenhet kring denna 

efterkonstruktion.  

Maria: - Sen ska man dokumentera allt 

Stina: - Vi skulle vara en fångadagen förskola (skratt) där vi bara gör det 
som är roligt för dagen. Vi har tyvärr kommit bort från det, vi fångar inte 
dagen längre, vi gör inte det 

(Medhåll från de andra genom mm och ja) 

Stina: - Allt ska vara så genomtänkt och du ska skriva målen helst innan 
du gör det då 

Stina uttrycker här en känsla av att de inte fångar dagen på samma 

sätt som de gjort innan och att det har att göra med att allt nu mer ska 

dokumenteras. Hon avslutar också med att beskriva hur en 

efterkonstruktion sker genom att säga att det som ska skrivas ner 

helst ska göras innan de gör aktiviteten med barnen i barngruppen.  

Arbetslaget som ett gemensamt vi 

I föregående avsnitt framkommer att personalen vid sina 

planeringsmöten konstruerar en gemensam förståelse av sin 

verksamhet utifrån deras tolkningar av läroplanens mål. 

Överensstämmelse med läroplanen ses som ett facit på att förskolan 

håller den kvalitet som krävs av dem. Till viss del framkommer också 

att personalen känner sig kontrollerade och att det ska se ut på ett 

visst sätt i och med det de upplever som krav i läroplanen. För att föra 

samtalen vidare visade det sig i observationerna att personalen 

konstruerade sitt arbetslag som ett gemensamt vi med en gemensam 

förståelse. Detta genom att bekräfta att det de gör eller har gjort i 

verksamheten duger.  

Personal i förskolan har som uppgift att arbeta mot de statligt 

uppsatta strävansmål som utformats i läroplanen. För att göra det 

behöver personalen ständigt skapa lösningar för att få institutionen 

att fungera. I studien har det blivit tydligt hur det gemensamma 

arbetslaget, vi:et och de gemensamma erfarenheterna, bidrar till 

konstruktionen av verksamhetens innehåll. För att få verksamheten 
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att utvecklas framåt krävs det att de gemensamt kommit fram till vad 

som är bra för verksamheten och inte. Här krävs det bland annat att 

de har en tro på att de tänker på samma sätt. Det kan till exempel 

handla om att de inte behöver föra vissa diskussioner vidare då det 

finns en gemensam uppfattning att de gjort det de ska. Det kan också 

handla om en bekräftelse från de andra i arbetslaget att de gjort det 

som krävs av dem. Det här visas bland annat genom ett användande 

av vi i diskussioner istället för jag. Detta vi:et, och vilka som ingick i 

vi:et, visade sig också vara situationsbundet. Går någon i arbetslaget 

emot vi-tänkandet avvisas det snabbt av de övriga för att gå tillbaka 

till det som anses som gemensamt.         

Vid ett avdelningsmöte på avdelningen Månen, utgår Märta, Stina och 

från läroplans mål och jämför med aktiviteter de genomför med 

barnen.  

Märta: - Så normer och värden då, mål (läser innantill från sitt kopierade 
papper från läroplanen) vill ni läsa dom? 

(Elisabeth, skakar på huvudet) 

Stina: - Nej vi kan ju bara säga att vi har jobbat med allihopa. 

Märta: - Ja det ha vi. 

Stina: - Du behöver inte läsa alla målen.  

Märta ställer frågan om de andra vill läsa målen i läroplanen. Utan 

vidare diskussion kommer de gemensamt, genom tal och kroppsspråk 

fram till att de jobbat med allihop. Den sociala konstruktionen 

handlar här om att personalen redan har en gemensam tanke om vad 

det handlar om och vad målet innebär, alltså ett gemensamt 

förgivettagande att de är överens. Detta genom att bekräfta varandra i 

att de uppfyllt sin plikt och att de gjort det som krävs av dem. 

De vill också gärna förklara sig inför varandra och för förskolechefen 

varför de i vissa fall fått känslan av att de inte uppfyllt kraven. Detta 

visas tydligt i följande exempel. 

Förskolechef: Vi har kanske inte en tydlig främjande kultur, vi har inte 
tänkt på det. 

Carina: Så är det ju 

Sara: Men sen så har vi ju dom som reagerar så här ändå (armarna i kors) 

Förskolechef: Fast vi kan väl erkänna att vi inte har jobbat med det 

Sara: Nej det har vi inte (bestämd ton och vänder och vrider sig i stolen) 
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Stina: Det som var dumt var ju att vi hade det som mål att jobba med just 
den här saken och så blev det ju inte(.)men det var ju precis det vi hade  

Carina: - Det var ju synd och med facit i hand var det ju synd att vi inte 
gjorde de 

Märta: - Ja, med facit i hand(.) Men det var ju det att vi kände, då faktiskt 
var vi, då får du faktiskt (tittar på förskolechefen). Ärligt det får vi ta 
kreddit för, det sa vi Stina(.) Nej, sa vi, vi skulle ta kontakt med 
utbildningsradion, vi skulle ta kontakt med BVC, vi skulle låna, men vi 
bara kände(.) och det var PUG möte och Peddaträffar och dudududu och 
vi skulle ha(.) då sa jag och då kände du likadant att nej sa vi, det här gör 
vi inte bara nu. Ärligt(.) Vi skulle på personalmötena och prata med 
Ingrid som skulle ha grejer och det skulle vara ekonomi och vi skulle 
dudududu och Stina och din utbildning(.) och jag bara kände(.) och så 
skulle vi börja med. Det är därför vi inte gjorde det.  

Med facit i hand kommer de gemensamt fram till att de inte uppfyllt 

sina plikter till hundra procent. Samtidigt bekräftar de varandra i 

uppfattningen att de inte hade kunna göra på något annat sätt. Märta 

söker också bekräftelse från förskolechefen. Trots att de inte gjort allt 

anser hon att de ändå bör få kreddit för att de faktiskt valt bort något 

för att göra någonting annat (utifrån att förskolechefen tidigare 

påpekat att de har en tendens till att bli överambitiösa). Märta 

avslutar också med att säga att det är därför vi inte gjort det. 

Förskolechefen beskriver sig själv som en i vi:et och gör på så vis sig 

själv delaktig i vad som anses inte blivit gjort. 

Att konstruera sitt arbetslag som ett vi har visat sig handla om att 

framhäva det gemensamma, genom att bekräfta att det de gemensamt 

kommit överens om är det rätta, det vill säga den sanning de byggt 

upp tillsammans. Detta visade sig dock vara situationsbundet. Vid de 

tillfällen där någon i personalen motsäger sig det som sägs avbryts det 

snabbt för att gå vidare till nästa ämne. Detta blir tydligt vid 

nästkommande tillfälle som handlar om hur stor plats skapande med 

lera ska ha i verksamheten. 

Stina: - Leran ska aldrig plockas bort 

Märta: - Vi får inte glömma dessa faserna heller som vi bär med oss, om vi 
har ett barn som är i den första(.) nu har väl inte vi första fasen, men 
andra mest då, då ska man se utifrån det barnet och då är det inte en skål 
eller ett djur som ska vara målet, nu har vi inte Tilda och Sandra kvar då, 
men du har Lina då som är i den sista fasen och Karl, Elis till exempel 
som befinner sig där i bygg och konstruktion, känner jag då(.)förstår du 
hur vi tänker Elisabeth 

Stina: - (nickar mot Märta) 
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Elisabeth: - ja det förstår jag, men dom måste ju få jobba utifrån sin egen 
förmåga och då spelar det väl ingen roll vilken fas de är, det finns ju de 
som inte passar eller har intresse för de (avbruten av Märta) 

Märta: - Det är inte så jag menar 

Stina: - Det ska aldrig plockas bort, så är det. Nu till nästa punkt 

Elisabeths yttrande kring leran är inte något Märta och Stina vill 

diskutera vidare och det avbryts med att Stina vill gå vidare i samtalet. 

För att framhäva vi:et i samtalet säger också Märta att förstår du hur 

vi tänker Elisabeth. Märta anser att hon och Stina har en gemensam 

förståelse kring lerans betydelse för barnen och beskriver sig där med 

som ett vi gentemot Elisabeth. När Elisabeth ifrågasätter denna 

förståelse blir vi:ets, alltså Märtas och Stinas förståelse mer 

betydelsefull än jagets, Elisabeth. Först när denna diskussion, av 

Stina, anses vara slut återgår de till ett gemensamt vi i hela 

arbetslaget. 

Dessa exempel visar på hur personalen konstruerar sitt arbetslag som 

ett gemensamt vi men också hur konstruktionen förhandlas i de lägen 

vi:et inte är överens. Genom att stärka vi:et stärks arbetslaget vilket 

blir tydligt även när förskolechefen närvarar.   

Förskolechefen som företrädare för läroplanen  

Hittills har resultatet visat hur läroplanen tas emot som en manual 

med instruktioner om hur just deras verksamhet ska bedrivas. 

Personalen har visat på en frustration över hur läroplanen ska tolkas. 

De väcker också funderingar på hur deras aktiviteter med barnen ska 

beskrivas skriftligt i deras kvalitetsredovisning. Denna frustration 

uttrycks frekvent i videoobservationer så också när förskolechefen är 

närvarande. På samma vis som strävan att tolka läroplanstexten blev 

det tydligt under observationerna att förskolechefens utlägg tas emot 

på samma sätt som läroplanstexten. Analysen visar också att 

personalen och förskolechefen inte talade ”samma språk” under 

mötena och att personalen inte uppfattade vad som sas. I 

datainsamlingsmaterialet finns yttranden som visar hur de refererar 

till läroplanen som dom vilket i en djupare analys blev synligt även 

innefattade förskolechefen. Både innehållet i läroplanen och 

förståelsen av förskolechefen konstrueras här som motpoler till något 

som skiljer sig från det vi som arbetslaget utgör.  
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Nästa exempel utspelar sig på ett heldagsmöte, det första mötet vid 

terminens början. Förskolechefen inleder mötet med att diskutera vad 

som är nytt inför hösten och följer upp förra terminens uppdrag då 

hon och projektledare Stina genom intervjuer med personalen 

kartlagt den samarbetande kulturen som råder på förskolan 

Karlavagnen. Hon avslutar sin 36 minuter långa inledning med att 

ställa en fråga till personalen. 

Förskolechefen: - Är det någonting som har känts konstigt för er det här 
året, det här förändringsarbetet med att bli en samarbetande kultur, har 
ni känt att det finns med eller att den helt försvann under året 

(12) (personalen börjar vrida på sig i stolarna) 

Sara: Ja, (skrattar tyst) nu blev det allt mycket 

(10) (personalen tittar ner i bordet) 

Förskolechefen: - Ni kände att den försvann lite eller? 

Carina: - Kan du formulera dig lite bättre, vi hänger inte riktigt med på 
vad du(.) 

Elisabeth: - Får jag fråga vad en samarbetande kultur är, en liten 
definition (tittar på mig och kameran, skrattar lite och vrider sig i stolen) 

Personalen uttrycker tydligt både i kroppspråk, tal och tystnad att de 

inte uppfattat vad förskolechefen just pratat om. Tystnader kan dock 

tolkas på flera sätt. Det kan handla om att de inte vågar svara, att de 

inte förstår eller kanske att de inte har något intresse i det som sägs. 

Carina yttrar sig till slut och förklarar att samarbetande kultur är 

något som förskolechefen behöver beskriva tydligare och får medhåll 

av Elisabeth som ber om en definition. Förskolechefen ger då en 

längre definition till personalen och avslutar: 

Förskolechefen: - Var det ett svar? Så den samarbetande kulturen är den 
kultur som ska råda när vi jobbar med kvalitetsarbete eller 
förbättringsarbete 

(7) (Personalen tittar ner i bordet och nickar försiktigt) 

Förskolechefen ger först en definition om begreppet samarbetande 

kultur och avslutar med att förklara att den samarbetande kulturen är 

något som ska råda i arbetet med kvalitetsarbetet, med andra ord 

något som alltid ska råda i deras planeringssamtal kring 

verksamheten. Efter förskolechefens definition tystnar personalen, 

tittar ner i bordet och nickar. Tystnaden är här svår att tolka. Den kan 

handla om att de förstår förskolechefens yttrande. Att personalen inte 
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med ord besvarar frågan var det ett svar? kan också handla om att de 

fortsatt har svårigheter att förstå begreppet.  

Längre fram på samma möte delas personalgruppen upp i två 

blandade grupper för att vidare diskutera hur de tycker den 

samarbetande kulturen fungerar på förskolan och hur vars och ens 

beteende bidrar till samarbete. Carina, Stina och Märta inleder 

grupptiden med att diskutera förskolechefens inledande samtal.  

Stina: - Tänk dig så här så Carina(.) du går på ett personalmöte på kvällen, 
och det är du ju tvingad till, men då är ju frågan vad du gör på det 
mötet(.)du kan gå på det mötet och sätta armarna i kors (lutar sig tillbaka 
i stolen med armarna i kors) och bara fy fan jag vill inte vara här eller så 
går man dit och tänker att vi har två timmar tillsammans och nu får vi 
försöka att få till någonting vettigt på dom två timmarna(.) där har man ju 
ett val då 

Carina: - Ja, men då kan jag tycka att det kan man ju få men när 
förskolechefen kommer och har pratar i över en timme, vi får inte ut 
någonting av det, det är ju ingen diskussion … Vi säger ju ingenting 

Märta: - Mm, nej 

Stina: - Nej, det är ju heller inget samarbete mellan oss och förskolechef 
då 

Märta: - Nej, då kommer vi ju inget längre 

Carina: - Som nu när hon slänger ur sig en fråga och alla vi sitter, ingen av 
oss är ju med, ingen av oss 

Märta: - Eller var med(.) vi var inte med i tanken vad hon menade 

Stina: - Nej, vi skulle ju inte ha det här första dagen, inte bara så haha  

Carina beskriver sin syn på förskolechefens inledande samtal som att 

vi (personalen) inte får ut någonting av den diskussion 

förskolechefen just haft. Hon beskriver också tystnaderna med att vi 

säger ju ingenting. I sitt uttalande använder hon sig av vi säger, vi 

gör och så vidare, vilket kan tolkas att hon ser personalen som ett 

kollektiv med en gemensam åsikt vilket tydliggör konstruktionen av 

arbetslaget som en gemenskap. Hon uttrycker detta tydligare med att 

upprepa ingen av oss. Hon får också medhåll från sina kollegor och 

Märta beskriver det som vi var inte med i tanken. Till skillnad från 

exempel i tidigare avsnitt där förskolechefen beskriver sig själv vara 

innefattad i vi:et kan vi i detta exempel se att vi:et här innefattar 

endast arbetslaget och inte förskolechefen.  
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Under en diskussion på en Arbetsplatsträff med hela arbetslaget 

samlat diskuterar förskolechefen likabehandlingsarbetet som ska 

bedrivas på förskolan. 

Förskolechef: - Jag tycker det är jätte bra att man är olika, helst skulle 
man ju inte bara vara i olika åldrar utan också olika kön för man tänker ju 
olika. Det som jag kan känna är viktigt nu när man är ett arbetslag är det 
ju viktigt att vi är olika för då får man olika perspektiv och vi tänker bättre 
om man tar in alla de olika perspektiven. Hur blir det då om vi slänger 
detta då för då har vi ditt perspektiv, för jag har erfarenhet av, och efter 
ett tag kan vi ha nytta av detta igen så vi sparar det. Sen har jag tänkt på 
det, jag ska ha en föreläsning i grannkommunen och ska diskutera det här 
med vad det beror på att förskolor är så olika när vi ändå har samma 
läroplan. Vi pratar på att det sitter under tapeten men det sitter inget 
annat än klister under tapeten(.) alltså det sitter i väggarna säger en del. 
Det är ju vi människor som skapar. Karlavagnen är en helt annan förskola 
än Fisken är. Det är spännande, och sen har ni Gläntan som är en helt 
annan förskola, det känner jag direkt hur jag påverkas hur jag hör 
småprat och det är ju för att vi har olika med oss och olika värderingar 
som säger att vi handlar säger(.) och där är det jätteviktigt att man är 
väldigt väldigt medvetna om vad det påverkar en att jag har haft barn i 
den åldern och idag har vi dom föräldrarna vi har och det är en helt annan 
föräldraroll och det är så lätt att vi värderar den föräldrarollen sämre eller 
bättre eller vad vi nu gör(.) men dom är dom föräldrarna vi har för ibland 
kan jag känna att vi kan tänka om föräldrar(.) för dom gör så gott dom 
kan men jag lägger på dem en massa skit på dom bara för att. Vi måste 
tänka på att det här kan påverka oss i mötet med föräldrarna för det är så 
mycket normer alltså vad som är normalt för mig, för mig är detta 
normalt att minna barn skulle vara hemma tillsammans med min sambos 
barn. Det som är normalt för mig är inte normalt för alla andra men vi 
utgår hela tiden utifrån vad som är min norm och det är inte 
likabehandling. 

(12)  

Förskolechef: - Slut på denna lektion (skratt) 

På samma sätt som exemplet ovan talar förskolechefen länge och 

ingående under lång tid och det avslutas med en 12 sekunder lång 

tystnad från personalens sida. Man kan se det förskolechefen säger 

som undervisning med en tystnad och en kommentar som inte 

relaterar till frågan. Vid en arbetsplatsträff månaden efter 

förekommer ett liknande exempel med ett liknande avslut. 

Förskolechef: - Jag tänkte på den här boken som(.) jag hoppas ni har den, 
den som kommer direkt ifrån Skolverket 

Märta: - (svagt) mm den ligger där inne 

Förskolechef- det som är så bra med den är att den är så himla konkret 
och där står det ju att det är handlingen som egentligen är den(.) alltså det 
hjälper inte att bara att ha likabehandlingsarbetet i planen utan 
likabehandlingen, alltså det konkreta praktiska som sker, som visar på 
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normerna(.) både omedvetna normer och medvetna normer(.) det här 
omedvetna vi gör som visar på att vi har normer alltså att vi har för smalt 
vad som är normalt(.) så det går verkligen hand i hand. Och det är ju så 
fantastiskt när man kan göra som det här med kvalitetsanalysen eller 
kulturanalysen och försöka så att var och en får mer kunskap om varandra 
alltså att man reflekterar även om kunskap om sig själv för det är ju 
verkligen att säkerställa likabehandling eftersom mina normer styr ju 
mina handlingar(.) (tittar på personalen som smånickar) Vi är ju 
uppväxta i det samhälle, i den familjen som vi är och vi blir ju 
hemmablinda på massor av saker. 

(Personalen tittar ner i bordet) 

Märta: - (tyst) jaa, så är det 

(8)  

Märta: - Ja(.) men nej men vad(.) (tittar på Stina) kanske åter till frågan 
nu då, vad var det det stod på frågan? 

Efter Märtas uttalande noteras ytterligare en tystnad och personalen 

bygger inte vidare på förskolechefens tankar om, i det här fallet, 

normer. Som tidigare inledningsvis har tagits upp kan det upplevas 

som att förskolechefen och personalen inte talar samma språk eller att 

förskolechefen inte ingår i personalens kollektiv där de bekräftar 

varandra att de ser på verksamheten på ett liknande sätt. Detta bygger 

vidare på ett vi och dom- eller, i det här fallet, vi och hon- (chefen och 

arbetslaget) tänkande. Carina och Maria beskriver detta under ett 

avdelningsmöte på avdelningen Stjärnan. Vid detta tillfälle arbetar de 

med analysarbetet i deras kvalitetsredovisning.    

Maria: - Ja, och sen när man ska anlysera det först precis som du säger, så 
att du verkligen säger rätt saker, nej det går inte(.) man blir ju alldeles 
kringkring till slut 

Carina: - Ja det har ju varit så en stund att man känner, (tar sig i ansiktet) 
man ska tänka och man ska tänka nu ska vi lära dom. När hon sen då 
kommer på besök (förskolechef) … och det ska vara så pedagogiskt och 
man ska prata(.) och så orkar inte vi andra tänka. 

På samma sätt som personalen uttryckt att de känner krav från 

läroplanen uppfattas en liknande känsla av krav från förskolechefen. 

Maria uttrycker det som att de behöver tänka sig för att de säger rätt 

saker. Carina förstärker just det som tidigare skrevs om att 

personalen och förskolechefen inte talar samma språk genom att 

beskriva det som att så orkar inte vi andra tänka. 

På ett liknande sätt som personalen försöker tolka vad som står i 

läroplanen försöker de också tolka vissa av förskolechefens uttalande. 



68 
 

Vid nästa exempel läser Stina innantill utifrån anteckningar 

förskolechefen gjort i deras kvalitetsredovisning.  

Stina: - Här står det, reflektera och diskutera förmågan att följa mål att 
hålla fokus och en röd tråd. Hur planerar vi görandet, lärandet utifrån 
planens arbetsprocesser(.)jag förstår inte vad hon menar (alla skrattar 
tyst)(.) hur ska vi planera för att säkra att kvalitetsutveckling sker 
(Märta ryggar tillbaka och rynkar pannan och ser frågande ut) det blir 
ofta görandet som blir analyserat, har er analys utgått från ert mål i 
Lpfö(.) det hoppas jag väl, sen var det en pil här(.) det här målet behöver 
ni utveckla, diskutera på djupet inte för brett. Koppla till forskning som 
12-13 i Tragethon (skratt) 

Elisabeth: - Vad menar hon 

Märta: - (skratt, suck) nej, jag vet inte heller  

Stina: - (fortsätter läsa från anteckningarna) sammanfatta, lägg 
läroplanen som ett(.) jag tycker det ser ut som det står raster 

Märta: Nejj, referens kanske, nej det står det inte heller, det kan det ju 
inte stå 

Stina: - Lägg läroplanen som ett raster över ert arbete(.) vi förstår inte 

Märta: - Men gud (skrattar och slänger bak huvudet)   

(5) (personalen tittar ner i sina anteckningar) 

Stina: - Vet du vad det betyder Emma? (vänder sig mot mig)  

Personalen är överens om att de inte förstår vad förskolechefen menar 

och utrycker vid ett flertal tillfällen vad menar hon och vi förstår inte. 

Förskolechefen använder begrepp i sina anteckningar som personlen 

inte tycks ha någon uppfattning om vad det är. Under hela exemplet 

finns också en underton av skratt och fniss vilket kan ses som att de 

inte tar det som skrivs på allvar, att de är generade eller att det inte är 

första gången de inte förstår vad hon skriver. Ovanstående exempel 

visar på hur förskolechefen eller innebörden av förskolechefens 

funktion i samtalen tas emot på ett liknade sätt som läroplanen.  

Begreppet kultur som det exotiska och ickeskandinaviska  

Tidigare exempel har visat hur personalen ser sig själva som ett vi 

med en gemensam förståelse för sin verksamhet. Denna 

gemensamma förståelse handlar också om hur personalen 

konstruerar innebörden av bärande begrepp utifrån vad de 

gemensamt anser begreppet innefattar. Den sociala konstruktionen av 

begreppet kultur visade sig i observationerna handla om en förståelse 

av begreppet som något exotiskt och ickeskandinaviskt. Personalens 

konstruktion av begreppet kultur skapas gemensamt i arbetslaget 
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eller med en redan gemensam tanke kring begreppets betydelse, men 

ses inte som fast och förutbestämd. Det här visas bland annat när 

personalen efter en ej filmad paus omdefinierar kulturbegreppet från 

att handla om det ickeskandinaviska till synen att det även kan finnas 

en kultur i Sverige. Efter detta konstaterande kan de därmed bocka av 

att även målet som handlar om kulturer behandlats i verksamhetens 

aktiviteter.    

Förskolans läroplan är uppdelad i mål att sträva mot, indelad i sju 

rubriker med målen uppdelade i punktform. Som beskrevs tidigare 

har Märta gjort anteckningar i Månens kvalitetsredovisning för att ta 

reda på om de har med alla punkter. Exemplet som följer utspelar sig 

på ett avdelningsmöte på Avdelningen Månen. Märta har kommit 

fram till att läroplanens mål som berör kulturer inte skrivits fram alls 

i deras kvalitetsredovisning. Èlina, som har sitt ursprung i Bosnien 

(ursprunget och namnet är fingerat) är en förskollärare som tidigare 

haft ett vikariat på avdelningen. Både Èlina och Elisabeth har sitt 

ursprung i ett annat land, Èlina i Bosnien och Elisabeth i Norge. 

Märta: - Några mål har vi jobbat mycket mycket mer med då, det här med 
(läser från sina papper) förståelse att alla människor har lika mycket 
värde beroende på socialbakgrund oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning är inte så mycket men det gjorde vi 
då väldigt mycket när Èlina var här. Det är alltså Èlinas projekt man får se 
det så också när man läser in det 

Märta: - Sen då kommer vi till utveckling och lärande. Fyran där har vi 
aldrig skrivit med 

Stina: - Nej 

Märta: - (läser innantill) Känner delaktighet i sin egen kultur utvecklar 
känslor och respekt för andra kulturer  

Stina: - Äh det är ju lite det som Èlina har jobbat med då kan jag känna  

Märta: - Det är lite med henne att känna respekt för andra 

Stina: - Ja, det här med att hon har dansat på bosniska (suck) dansa på 
bosniska haha 

Märta: - Nej vi förstår vad du menar 

Elisabeth: - Men ja jo mm 

Stina: - Dom har pratat och dom har lyssnat, de har hört på sagor på 
bosniska och så har dom ja(.) så det är ju jobbat med men det är inte vi 
som har gjort det 

Elisabeth: - Och olika länder och kartan 

Stina: - Èlina har gjort det, Èlina har gjort det  
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Märta: - Mm, men känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla 
känslor och respekt för andra kulturer, vi har ju börjat också lite grann 
med att vi har tagit upp det när barnen har varit i andra länder. Det har vi 
också börjat med 

Märta konstaterar att alla mål aldrig skrivits med men kommer 

gemensamt med Stina överens om att Èlina har jobbat med det. 

Personlen har här en gemensam förståelse om att andra kulturer 

handlar om något som finns utanför Sveriges gräns. Èlina förknippas 

här med kulturbegreppet och beskrivs inte ingå eller ingått i 

arbetslaget och placeras därmed utanför vi:et. Det här beskriver de 

genom att uttala sig som Èlina har gjort de men det är inte vi som 

gjort det och betonar därmed vi:et gentemot Élina. Olika länder och 

kartan är andra begrepp som förknippas med både ”sin egen kultur” 

och ”andra kulturer” (som det uttrycks i läroplanen). Innehållet i 

kulturbegreppet kan här ses konstrueras av personalen som något 

exotiskt som inte berör dem själva i arbetslaget.     

Diskussionen fortsätter med att Elisabeth nämner Igor-grejerna. Igor 

är det enda barnet på förskolan som kommer från ett 

utomskandinaviskt land. Grejerna som Elisabeth talar om är bilder på 

en skafferidörr där de skrivit ut en bild som förknippas med 

matsituationer som exempel gaffel, mjölk osv, med en undertext vad 

det heter på hans förstaspråk.  

Elisabeth: - Det är ju lite grann det här med Igor-grejerna också det har vi 
ju också jobbat med 

Märta: - Ja, men det är ju inte att de andra känner delaktighet med det  

Stina: - Nej, men respekt över att han pratar ett annat språk. 

Elisabeth: - Och att dom frågar mer 

Igor beskrivs här på samma sätt som Èlina tidigare, som bärare av 

kulturbegreppet något som gör att de skiljer honom från vad de 

uttrycker som de andra. Detta skulle kunna ses på samma sätt som 

personalen själva benämndes som Élina och vi. Då ett flertal av 

barnen i barngruppen har sitt ursprung i Norge, så också Elisabeth, 

görs det här tydligt att begreppet kultur i personalgruppen inte 

innefattar Norge, trots att det är ett annat land. För att fylla på listan 

över personalens konstruktioner av begreppet kultur kan vi utifrån 

exemplen se att det handlar om: Andra länder (dock inte Norge), 

kartor och ett annat språk.    

 



71 
 

När förskolechefen medverkar, vid ett senare tillfälle på mötet, 

berättar personalen att de upptäckt att det här med kulturer inte är så 

väl bearbetat i deras verksamhet. Utifrån den upptäckten diskuterar 

de vidare kring hur de skulle kunna få in det målet mer i 

verksamheten. 

 

Märta: - Nej, men vad jag kände direkt när jag läste eller när jag såg(.) för 
jag förstod nästan att det här med kultur och andra kulturer det har jag ju 
känt att det har vi ju inte, vi skulle ju kunna göra, nu menar jag inte ett 
jättestort projekt men vi skulle kunna använda mycket mycket mer så som 
vi hade tänkt som på Draken (annan förskola i kommunen) när vi var där 
och hälsa på(.) bara det här med att dom hade uppmärksammat dom här 
barnens(.) nationaldagar tillexempel, dom har ritat flaggor som dom har 
hängt upp då tillexempel, men vi skulle kunna påvisa för dom andra 
barnen mer tydligt att(.) sen vet väl alla barnen att han kommer från ett 
annat land men ändå ett enklare sätt att mer påtagligt, sen vet jag inte om 
flaggor är ett bra sätt, men det kan finnas andra sätt man kan göra för att 
ändå påvisa att det finns andra kulturer. Nu var den här almenacka inte så 
bra tycker jag, den var ju jättekrånglig, den var inte bra 

Märta visar på att det fanns en medvetenhet, redan innan hon läste 

igenom kvalitetsredovisningen, att de inte arbetat så mycket med 

målet kring andra kulturer. Hon beskriver också att det är något de 

kan göra mycket mer med bland annat genom inspiration från 

kommunens andra förskolor. Märta förstärker här sättet att se, som 

de uttrycker det, barn från andra kulturer som de andra, som något 

som skiljer dem från resten av gruppen, genom att tala om de här 

barnens(.)nationaldagar. Hon framhäver också att det är viktigt att 

påvisa för de andra barnen i gruppen att Igor kommer från ett annat 

land, men konstaterar att sen vet väl alla att han kommer från ett 

annat land. Igor är alltså den i gruppen som går under kategorin barn 

från ett annat land. De barn som har sin bakgrund i Norge inbegrips 

inte i detta samtal och beskrivs därmed inte ingå i kategorin barn från 

andra länder. 

Ett undantag är dock om de andra barnen (svenska och norska barn) 

har besökt ett annat land. Det här beskriver Märta vidare i samma 

diskussion. 

Märta: - Sen det här med att vi har hängt upp kartorna nu det går ju också 
att göra något annat med nu hänger dom ju bara, men för att påvisa ännu 
mer kan man ju göra mer av det som inte är så stort då om man nu ska 
sammanfatta det här då så är det ju det här som(.) sen har vi ju börjat 
tänkt där med som det här med Linus och Patrik som visade bildspel på 
när dom var iväg det är ju ett sätt(.) att vi uppmärksammar när de är iväg 
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på andra ställen att visa det, då blir det ju mer påtagligt att det finns 
andra länder och hur pratar dom där och(.) 

När de svenska och norska barnen är på hemmaplan finns det enligt 

lärarna ingen kultur att berätta om. Däremot om de reser utanför den 

skandinaviska gränsen kan de bidra kring förskolans utveckling av 

synen på andra kulturer. Genom att uppmärksamma dessa resor 

menar de att det blir mer påtagligt för de andra barnen att det finns 

andra länder. I målet de utgår från har en tolkning gjorts att det 

handlar om att det är viktigt att visa barnen på förskolan att det finns 

andra kulturer, men den svenska och den norska inbegrips inte här. 

Diskussionen fortsätter kring hur de ska göra det mer synligt och 

använder en annan förskola i kommunen som ett gott exempel. 

Märta: - På Maskrosen (annan förskola i kommunen) gjorde dom också 
på ett jättebra sätt(.) det här med vart frukt och så kommer ifrån. Dom 
hade ju varit ute i affärerna dom och tittat vart frukterna kommer ifrån 
och när dom gick hem sen tog dom en karta eller en Ipad eller vad dom nu 
tog(.) ett äpple som kommer från Argentina till exempel(.) ja Argentina 
hur ser den flaggan ut och så tittade dom och så tog dom kort på äpplet 
och sen ritade som en argentinsk flagga tillexempel och sen tittade de på 
något annat(.) mango kom därifrån då, jaha hur ser en sådan flagga ut då. 
Det är ju också ett väldigt enkelt sätt att resa (gör citationstecken med ena 
handen) och få begrepp om att det finns andra länder, det tycker jag var 
spännande 

(prat i munnen på varandra, ohörbart) 

Stina: - Vi skulle ha en jordglob, finns det sådana riktiga för en plastboll i 
taket har jag ingen lust med utan en riktig jordglob 

Märta: - Nej, men alltså så kan man ju också resa då för att påvisa att det 
finns(.) det tycker jag var väldigt bra sätt. Och sen har de tagit kort och 
satt upp och så hade barnen fått skriva (visar med handen i luften att hon 
skriver) äpplet kommer från Argentina hade någon skrivit då och så hade 
någon ritat flaggor det är ju också ett sätt 

Stina: - Då hade ju dom kopplat det till sitt tema till hälsa och livsstil och 
så så dom hade ju kopplat det till sitt tema, vi har ju haft bygg och 
konstruktion och vi har ju inte kopplat andra länder in i det så  

Personalen har många idéer hur de skulle kunna arbeta med andra 

kulturer i barngruppen och uttrycker det som att det skulle vara 

spännande att utforska vidare. I uttalandet kring Maskrosen, som är 

en förskola i närheten av förskolan Karlavagnen, beskriver Märta 

exempelet att gå till affären och ta reda på var olika frukt kommer 

ifrån som ett enkelt sätt att resa. För att möta andra kulturer krävs 

det alltså en resa någon annanstans om så också i fantasin. Under 

hela denna diskussion framkommer också att begreppet andra 
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kulturer har bytts ut till andra länder. Personalens konstruktion av 

innebörden i kulturbegreppet handlade alltså om: Andra länder (dock 

inte Sverige och Norge), kartor, ett annat språk, nationaldagar, 

flaggor och grödor. 

Stina avslutar exemplet med att konstatera att de inte kopplat sitt 

tema bygg och konstruktion till andra länder. Detta tar förskolechefen 

upp längre fram i samma diskussion.    

Förskolechefen: - Ni har ju jobbat mycket med hus, man kan ju tänka på 
hur man bygger hus i Argentina 

Stina: - Precis så hade vi kunnat göra(.)ja 

… 

Stina: - Man får försöka tänka utifrån sitt mål 

Märta: - Det skulle vi kunnat ha gjort(.)vi skulle kunnat ta hjälp av Igors 
mamma, hur ser husen ut i deras land. Hon kanske hade haft något kort 
på några hus eller så 

Stina: - Vi pratade ju på det att de skulle ta kort på husen i Indien  

Förskolechefen ger här konkreta råd kring hur målet kring andra 

kulturer kan kopplas samman med förskolans valda tema. Personalen 

är eniga och ger själva exempel på hur det skulle kunna gå till. 

Förslaget handlar här om att titta på, med hjälp av Igors mamma, hur 

husen i Östeuropa ser ut, men också hur hus i Indien, med hjälp av de 

barn som rest dit, kan se ut. Även här kopplas inte kulturer ihop med 

det skandinaviska.   

I ett redan använt exempel blev det synligt att kulturbegreppet är ett 

svårdefinierat begrepp. Det förut nämnda handlade om ett exempel 

där personalen vid samma tillfälle som ovan knyter samman hur väl 

de lyckats få med hela läroplanen i kvalitetsredovisningen. Detta 

samtal förs efter en kortare fikapaus då begreppet kultur kom på tal.  

Stina: - Hur väl vi har lyckats med hela läroplanen, det är ju det vi ska 
skriva med i ett resultat, sa vi ju 

Märta: - Ja, det var ju det vi höll på med 

Stina: - Ja, så vi kanske ska gå tillbaka och skriva det? 

Märta: - Ja, och då kom vi överens om att vi nog gjort allt i alla fall(.) det 
här med kultur och att man kan se det på ett annat sätt(.)som att vi lever i 
en kultur i Sverige  

Utifrån att under ett långt samtal definierat kulturer som något som 

handlar om andra länder har personalen här fått syn på att begreppet 
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kan ha en bredare betydelse. Under pausen har de kommit fram till 

att det här med kulturer kan man se på ett annat sätt(.) som att vi 

lever i en kultur i Sverige. I och med att de nu kan använda sig av ett 

förändrat sätt att se på begreppet kan de också komma överens om att 

de nog gjort allt i alla fall. Det här var också sista gången som det 

finns observation registrerad där personalen diskuterar målet att 

”förskolan ska sträva efter att alla barn känner delaktighet i sin egen 

kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” 

(Skolverket, 2010, s 9).     

Landsgränsen som osynliggörs 

Med utgångspunkt i de fyra huvudteman som beskrivs ovan går vi 

vidare till studiens andra frågeställning som handlar om på vilket sätt 

förskolans gränsnära läge görs synligt i personalens planeringssamtal. 

Den femte konstruktionen som identifierades under analysarbetet 

handlar om personalens konstruktioner av gränsen som osynlig.  

För att beskriva vad osynlig gräns står för i denna studie beskrivs här 

ett urklipp från dagboksanteckningar som fördes löpande under 

observationerna. Efter det andra heldagsmötet på förskolan 

Karlavagnen finns följande beskrivningar och funderingar angående 

upplevelserna av iakttagelserna under dagen.  

Hur görs förskolans placering synlig i samtalen??? Upplever förskolan 
som en bubbla. Jag skulle lika gärna kunna sitta på en förskola i 
Stockholm. Jag kan verkligen inte se förskolans placering i personalens 
samtal… 

Upplevelsen av att befinna sig i en bubbla blev en kvardröjande 

upplevelse genom hela datainsamlingsperioden på Karlavagnen. Med 

ett kritiskt öga till det som togs förgivet i samtalen mellan personalen 

och synen att det som uttrycks är en produkt av sin tid och sitt 

sammanhang började denna tanke utvecklas. Under analysarbete blev 

det tydligt att det som till en början upplevdes som ett osynliggörande 

av förskolans placering var just det som gjorde placeringen synlig. Det 

ses där med som mindre troligt att personal på förskolor i städer 

längre in i landet inte skulle kategorisera barn från Norge i kategorin 

barn från ett annat land. Martinez (1994) skriver bland annat att 

gränsen influerar vardagen för de som bor intill en landsgräns, men 

framhäver också vikten av förståelsen för gränsens inverkan på 

mångfalden i samhället. Hur väl gränsen görs synlig i dessa 
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gränssamhällen beskrivs således beroende på om gränsen är öppen 

eller stängd (se figur 1). Frågan blir då hur just denna gräns mellan 

Sverige och Norge görs synlig eller osynlig i personalens samtal, men 

också gränsens betydelse för konstruktionen av innehållet i 

verksamhet. Efter en längre tids observationer på Karlavagnen ändras 

frågan från hur gränsen blev synlig till om gränsen blev synlig. Under 

analysen av personalens samtal kring begreppet kultur, blev det 

tydligt hur personalens osynliggörande av de norska barnens 

tillhörighet var just det som gjorde denna gräns synlig. I deras sätt att 

definiera begreppet barn från en annan kultur som barn från ett annat 

land räknades inte de norska barnen in under begreppet, något som 

troligtvis inte är fallet på andra platser i Sverige som inte är 

landsgränsnära. Kulturbegreppet förknippades på så vis med det 

ickeskandinaviska. Igor från Östeuropa blev härmed bärare av 

begreppet kultur. De övriga barnen i barngruppen sågs just som 

barnen medan Igor beskrevs som han. På samma vis som Igor blev 

barngruppens kulturbärare blev Élina från Bosnien det för 

arbetslaget. Hon var en tidigare kollega som blev den som blev 

kulturbäraren bland personalen. Detta blev hon trots att också 

Elisabeth kommer från ett annat land, men då från Norge. På samma 

vis som tidigare beskrev sig personalen som vi arbetslaget medan 

Èlina beskrevs som hon.  

Vid ett utdrag från ett tidigare exempel som skrevs fram när 

personalen diskuterade hur de arbetat med målet om kulturer på 

andra förskolor i kommunen blev detta osynliggörande tydligt. 

Märta: -  … på Maskrosen (annan förskola i kommunen) när vi var där 
och hälsa på… bara det här med att dom hade uppmärksammat dom här 
barnens öh(.) nationaldag tillexempel. Dom har ritat flaggor som dom har 
hängt upp då till exempel, men vi skulle kunna påvisa för dom andra 
barnen mer tydligt att(.) sen vet väl alla barnen att han kommer från ett 
annat land men ändå ett enklare sätt att mer påtagligt, sen vet jag inte om 
flaggor är ett bra sätt, men det kan finnas andra sätt man kan göra för att 
ändå påvisa att det finns andra kulturer … 

Märta beskriver här hur de i en grannförskola uppmärksammat 

barnen från andra länders nationaldagar vilket ses som något de kan 

ta efter. Hon gör det också tydligt att det i så fall är Igors lands 

nationaldag som skulle uppmärksammas. Att det vid just detta 

observationstillfälle är 17 maj, alltså Norges nationaldag, 

uppmärksammas dock inte.  
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Att de norska barnen och därmed gränsen osynliggörs av personalen 

vilket speglas i ett yttrande som Stina säger längre fram i 

diskussionen. Hon uttrycker sig såhär:  

Stina: - … det var lite spännande hur de hade gjort på den sommarfesten 
som Gläntan (annan förskola i kommunen) hade, de kommer ju från så 
många olika länder på Gläntan och det har ju inte vi, förutom Igor då … 

Stina konstaterar att de på förskolan Gläntan har många barn från 

olika länder, till skillnad från dem själva på Karlavagnen som bara har 

ett barn från ett annat land, nämligen Igor. Personalen nämner inte 

de norska barnen (eller Elisabeth) i samtalen kring barn från andra 

länder vilket visar hur de gemensamt konstruerar den norska gränsen 

som ej existerande eller som osynlig.   

Sammanfattande analys 

De teman som blev synliga under hela analysarbetet var alltså: 

1/Konstruktionen av läroplanen som en begränsning,                           

2/Konstruktionen av arbetslaget som ett gemensamt vi, 

3/Konstruktionen av förskolechefen som företrädare av läroplanen, 

4/Konstruktionen av begreppet kultur som det exotiska och 

ickeskandinaviska                                                                    

5/Konstruktionen av landsgränsen som osynlig                    

Personalen på förskolan Karlavagnen konstruerar innehållet i sin 

verksamhet till stor del utifrån läroplanen. Den sociala 

konstruktionen av innehållet i den egna verksamhet betyder i den här 

studien att personalen tolkar läroplanen som en manual eller 

instruktionsbok där det beskriv vad som krävs av dem i arbetslaget. 

Förskolans läroplan är utformad på 18 sidor indelade i rubriker med 

punktformade strävansmål. Vart och ett av dessa mål är då upp till 

varje förskola att tolka. Resultatet av analysen visar att personalen på 

den beforskade förskolan strävade efter att tolka den efter hur, som de 

utryckte de, dom vill att den ska tolkas. Läroplanen blev härmed inte 

ett stöd i deras arbete på förskolan med utgångspunkt i just deras 

förutsättningar utan en styrande manual som begränsar dem från att 

planera som de ansåg sig göra förr. I samtalen blev det synligt hur 

personalen skiljer på vad som sker i verksamheten, en levd 

verksamhet och det som skrivs ner utifrån läroplanen, en verksamhet 

på papper. Resultatet visar också på en efterkonstruktion av förskolan 

med läroplanen som utgångspunkt. Det kunde handla om hur redan 
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utförda aktiviteter i efterhand kopplades samman med läroplanens 

mål.  

På ett liknande sätt som personalen ser sin läroplan som något som 

styr deras planering av verksamheten visar resultatet en liknande syn 

på förskolechefens funktion i verksamheten. Förskolechefens strävan 

efter att undervisa sin personal kring begrepp som kultur och 

normalitet tas emot med tystnader. När hon inte är närvarande finns 

det även här en strävan efter att tolka hennes uttalanden eller 

anteckningar på samma sätt som det som står i läroplanen.  

Resultatet visar också hur Igor från Östeuropa är det enda barnet som 

kopplas samman med kulturbegreppet på samma visa som Èlina från 

Bosnien som tidigare tillhört arbetslaget, blir den som ses som 

ansvarig att föra begreppet vidare till barnen. När personalen efter en 

längre tids diskussion kring begreppet blivit varse att begreppet kan 

ses i ett vidare perspektiv kan de luta sig tillbaka och konstatera att 

även det målet har de arbetat med. 

Hur förskolans placering intill en landsgräns blev synlig i personalens 

samtal och hur den bidrog till konstruktionen av verksamhetens 

innehåll blev till en början svårt att få syn på. Resultatet visade dock 

att det var genom personalens osynliggörande av de norska barnens 

tillhörighet och därmed den norska gränsen som gränsen gjordes 

synlig. Detta synliggörs genom att personalen i samtalen inte beskrev 

dessa barn komma från ett annat land utan tillhörande samma kultur 

som de svenska barnen.     

Det starka vi:et 

Den övergripande konstruktion som blev synlig i resultatet handlar 

om hur personalen konstruerar sig själva som ett gemensamt vi. Efter 

en slutlig analys av resultatet blev det synligt att de övriga 

konstruktionerna kan ses som ett resultat av personalens 

konstruktion av sig själva som arbetslag. Personalen refererade till 

läroplanen som dom som beskriver vad vi ska göra. De har en 

gemensam tanke att den styr deras handlingar i verksamheten och att 

det förstör glädjen i deras arbete. De stärker här sitt arbetslag genom 

denna gemensamma föreställning. Här handlar det om vi:et gentemot 

läroplanen eller dom. Även i förskolechefens närvaro eller icke 

närvaro stärks det gemensamma till ett vi och förskolechefen hon. 
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Analysen visar också att förskolechefen konstrueras som företrädare 

för läroplanen och blir därför bemött på samma vis. När 

förskolechefen lämnar rummet görs det än mer tydligt då personalen 

uttrycker vi:et genom kommentarer som vi tycker, vi känner osv trots 

att det är jag:et som talar. I diskussionen kring andra kultur stärks 

vi:et ytterligare och kom här att handla om vi och ickeskandinavien. 

Élina anses inte heller tillhöra vi:et och det blir ytterligare ett vi och 

hon. Élina och Igor tillsammans skulle också kunna ses som dom, 

kulturbärarna.    

Gemensamt för alla konstruktioner visades således ha en funktion 

som innebär att stärka det gemensamma. Skulle det gemensamma 

rubbas på skulle det inte vara en fungerande verksamhet. Personalen 

kan därför sägas stärka vi:et genom en vi-konstruktion. 
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6 Slutsatser och diskussion 

 

I denna licentiatuppsats lyfts frågor kring vad som konstrueras i 

förskolepersonals planeringssamtal, men också hur förskolans 

placering intill en landsgräns bidrar till dessa konstruktioner. 

Resultatet visar hur personalen konstruerar sin verksamhet i 

planeringssamtalet, men också hur den geografiska placeringen av 

förskolan, genom ett osynliggörande av gränsen, bidrar till detta 

konstruerande. Innehållet i verksamheten konstrueras efter en 

uppfattning att den ska se ut på ett visst sätt, vilket resulterar i en 

strävan att tolka uppdraget efter hur någon annan bestämt att 

verksamheten ska bedrivas. Det är möjligt att genom att stärka det 

gemensamma vi:et gentemot de andra upplever personalen att 

verksamheten fungerar och att de har ordning. De andra kan i det här 

fallet vara läroplanen eller de som skrivit fram läroplanen, 

förskolechefen som till viss del förknippas med läroplanen samt det 

som förknippas med annanhet, något som fördjupas längre fram i 

texten. I frågan kring hur förskolans placering intill en landsgräns 

synliggjordes i samtalen blev det också tydligt att det inte behöver 

vara det uttalade eller uppenbart självklara som gör en landsgräns 

synlig i samtalen. Genom att de norska barnen som just norska 

osynliggjordes i samtalen och kopplades samman med de svenska 

barnen växte en uppfattning fram att gränsen inte fanns och att 

personalen såg sig tillhöra en och samma kultur som de på andra 

sidan gränsen.     

Teoridiskussion 

Vad som blir synligt i observationerna och vilket resultat som 

upptäcks beror på det teoretiska perspektiv som valts. I den här 

studien ligger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv till grund. 

Grunden i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar bland 

annat om att inte ta det direkta och omedelbara för givet. Det handlar 

om ett perspektiv som vill göra oss uppmärksamma på möjligheten 

att ställa oss kritiska till det förgivettagna i vår förståelse av världen 

och oss själva som människor (Wennberg, 2001). Den gemensamma 

förståelsen kan ses bero på den sociala och kulturella kontext vi 

befinner oss i och det vi gemensamt, genom vår kunskap, kommit 

fram till är sanning vilket också blir det som betraktas som sanning 
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(Burr, 1995). Människor skapar dessa sanningar i social interaktion 

med varandra och så kallade sociala konstruktioner skapas. Studiens 

syfte har varit att beskriva dessa konstruktioner, mer precist att 

beskriva den verksamhet som konstrueras i förskolepersonalens 

planeringssamtal med särskilt fokus på den landsgränsnära kontext 

förskolan befinner sig i. 

För att svara på frågan hur förskolans placering intill en landsgräns 

görs synlig i personalens samtal har ett gränslandsteoretiskt 

perspektiv använts. Enligt ett gränslandsteoretiskt perspektiv 

beskrivs en gräns (inte enbart en landsgräns) avgöra gruppens natur, 

medlemskap och känsla av tillhörighet, men också hur inkludering 

och exkludering institutionaliseras (Newman, 2006). 

Socialkonstruktionistens synsätt är alltså att institutioner är socialt 

konstruerade av människorna i institutionen medan 

gränslandsteoretikern menar att, i det här fallet en landsgräns, är en 

del av konstruktionen av institutionen genom hur landsgränsen 

påverkar människorna i institutionen. Gränslandsteoretikern 

beskriver alltså olika typer av gränser och hur dessa styrs av 

institutionella resonemang och behov medan en socialkonstruktionist 

är intresserad av hur dessa uppfattningar konstruerats i sig. 

Det kollektiva i en social konstruktion 

En utmärkande del av resultatet visar hur personalen bygger upp, 

eller konstruerar en gemensam kunskap. Detta kan beskrivas som en 

kollektiv sanning eller en institutionell sanning (Wennberg, 2001) det 

vill säga en social konstruktion (Burr, 2003). Personalens förståelse 

av sin verksamhet konstrueras utifrån den kunskap de har om den 

d.v.s. sociala konstruktioner som upplevs som sanning. I föreliggande 

studie betraktas personalen som ett arbetslag som konstruerar 

innehållet i verksamheten vilket sker gemensamt i arbetslaget. 

Studiens resultat visar att den kollektiva vi-känslan ligger till grund 

för hur verksamheten konstrueras. Vid de försök att låta jaget föra 

talan gentemot vi:et, som i exemplet kring leran där Elisabeths 

uttalande, avvisas snabbt för att återvända till det majoriteten anser 

vara sanning. Detta kan visa på hur en social konstruktion aldrig är 

något fast och bestämt utan förhandlingsbar och situationsbunden. 

Förskolan Karlavagnen kan här ses som en organisationskultur som 

påverkas av yttre och inre förutsättningar och där personalens 
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gemensamma erfarenheter skapar gemensamma normer som görs 

giltiga just där. En förändring som skulle kunna ses förändra 

förutsättningarna för just denna organisationskultur kan här handla 

om regeringens revidering av förskolans läroplan som fört med sig ett 

ökat krav på dokumentation och utvärdering av verksamheten.  

En gemensam syn på läroplanen 

Den svenska läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 

rymmer 18 sidor med korta punktformade mål att sträva mot att 

jämföra med den norska Rammeplan for barnehagen 

(Kunskapsdepartementet) från 2006 på 55 sidor och den tyska 

Bildungsleitlinien (2009) på 68 sidor. I jämförelse med andra länders 

styrdokuments tydligt utformade rekommendationer så finns det i 

dagens svenska läroplan för förskolan en öppning som gör det möjligt 

att göra egna tolkningar. I personalens diskussioner kring läroplanen 

i denna studie är den socialt konstruerade tolkningen att förskolan är 

styrd av mål som ska följas och det hör inte ihop med det de kallar det 

spontana och glädjefyllda. Det som uttrycks som det spontana är 

oftast en social konstruktion på så sätt att den kunskap personalen 

bär med sig ses som en produkt av sin tid och sitt sammanhang. Det 

de gemensamt kommit överens om innefattar begreppet spontant. 

Personalen är överens om att aktiviteter som maskerader och 

sommarfester, som beskrivs föra med sig glädje i verksamheten, inte 

innefattas i läroplanens mål. Detta skulle kunna jämföras med 

Alvestad och Berges forskning från 2009. Personalen hade i deras 

studie olika uppfattningar om sin verksamhet utifrån läroplanen som 

strukturerad och planerad i jämförelse med intuitiv. I föreliggande 

studie blev det tydligt att verksamheten utifrån läroplanen 

uppfattades av personalen på Karlavagnen som just planerad och 

strukturerad medan det intuitiva beskrivs som det spontana och 

förlades till en verksamhet som bedrevs förr. Personalen uttrycker en 

frustration över att de blir styrda av läroplanen vilket resulterat i att 

personalen gemensamt gör uppror mot det som skrivs i den. 

Personalen kategoriserar och praktiserar det som anses problematiskt 

gemensamt i arbetslaget. Detta för att problemen ska blir hanterbara 

för institutionens egna verksamhet.  

Tidigare forskning har visat hur personal genom intervjuer redogör 

för och uppfattar sin syn på läroplanen som problematisk (Alvestad & 
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Berge, 2009; Johansson, 2005; Sofou & Tsafos, 2009) något som 

beskrivs på ett liknande sätt i denna studie. Utifrån tidigare forskning 

skulle detta kunna förklaras med komplexiteten av implementeringen 

av läroplanen ut i verksamheterna. Läroplanen är ett styrdokument 

som har till uppgift att just styra verksamheten för att på så sätt 

säkerställa en hög kvalitet på landets alla förskolor. Den är även 

utformad med en öppning för tolkningar utifrån lokala 

förutsättningar. Detta betyder att hur läroplanen används i praktiken 

är beroende av yttre förutsättningar men också de inre 

förutsättningarna, det vill säga de individer, det kollektiv som läser 

den. Det kan också handla om i vilka meningssammanhang bärande 

begrepp formuleras i de lokala styrdokumenten (Lunneblad, 2006) 

vilket kan leda in personalen på vissa tolkningar (detta återkommer 

jag till senare i diskussionen).  

Med utgångspunkt i resultatet kring personalens samtal om 

läroplanen visar analysen vidare hur personalen skiljer på den 

verksamhet som bedrivs utifrån läroplanen med verksamheten med 

barnen i barngruppen. Den levda verksamheten med barnen framstår 

som glädjefylld och rolig medan en verksamhet på papper utifrån 

tolkningar som görs utifrån läroplanen ses som begränsande. I och 

med denna uppdelning blev det också synligt hur personalen i vissa 

fall bedriver en verksamhet med barnen för att senare konstatera att 

dessa aktiviteter kan skrivas in i kvalitetsredovisningen utifrån att de 

passar in i läroplanens mål. Detta kan jämföras med Johanssons 

studie från 2005 där personalen såg läroplanen som ett bevis på det 

de redan gör och beskrivs i föreliggande studie som en 

efterkonstruktion av verksamheten.       

En gemensam syn på förskolechefen 

På ett liknande sätt som personalens gemensamma uppror mot 

läroplanen visar också resultatet på ett gemensamt uppror mot 

förskolechefen. Resultaten tyder på att arbetslaget har en gemensam 

syn på hur de uppfattar sin verksamhet och dess uppdrag och den 

verkar inte innefatta förskolechefens syn på uppdraget. Personalen 

bär alltså med sig olika syn på konstruktioner av uppdraget, möjligen 

för att de inte samtalar om det i tillräcklig grad. Det är ju framförallt 

genom samtalet sociala konstruktioner uppstår. Personalen uppfattar 

förskolechefens utläggningar som något som inte handlar om, som de 
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uttrycker det i ett av exemplen det som sker innanför väggarna. 

Detta skulle kunna förklaras med att personalens 

verksamhetsuppfattning inte är den samma som förskolechefens 

verksamhetsuppfattning. Den sociala konstruktionen innefattar inte 

förskolechefen vilket också skulle kunna ses som att personalen 

uppfattar att förskolechefen inte lägger in samma betydelse i 

begreppen som dem. Detta i sin tur skulle kunna beskrivas vidare 

med utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivets syn på 

att individen, kollektivet och institutionen som en social konstruktion 

(Berger & Luckman, 1994). Grundpelaren i sättet att förstå världen 

däremot bygger i sin tur på språket. Det som inte kan uttryckas och 

uttalas med ord blir inte heller verkligt för de inblandade i samtalet 

(Wenneberg, 2001). Det räcker därmed inte med gemensamma ord 

utan det som sägs måste uppfattas med en gemensam förståelse för 

att uppfattas som betydelsefullt, vilket fördjupas nedan. 

Språkets roll för de sociala konstruktionerna   

Under denna rubrik fördjupas förra stycket som berör språkets 

betydelse för den kollektiva sanningen det vill säga för hur sociala 

konstruktioner uppstår. Utgångspunkten är att språket är socialt 

konstruerat vilket betyder att den kunskap vi bär med oss och sättet vi 

förstår världen på bygger på språket vi tillägnat oss under uppväxten 

(Wenneberg, 2001). Hur vi uttrycker oss, eller hur vi använder 

språket styr vår uppmärksamhet och kan bidra till utvecklande 

tankeprocesser. För att en diskussion ska föras framåt krävs dock en 

gemensam förståelse kring det som det samtalas om, att det talas ett 

gemensamt språk. Searl (1997) talar om naturliga språk och 

konstruerade språk. Med det första menar han språk som svenska 

och tyska och med det andra de innebörder språken har d.v.s. ett 

gemensamt språk med gemensam innebörd för de inblandade. Detta 

får betydelse och mening på grund av det sammanhang det talas i. I 

exemplen kring förskolechefens funktion visade analysen att så inte 

alltid var fallet. Vid ett flertal tillfällen hade förskolechefen en längre 

utläggning som avslutades med en fråga till personalen. Flera av dessa 

exempel avslutades med en längre tystnad bland personalen som 

senare bytte ämne. Språket i denna studie blir här inte enbart det 

verbala språket utan också det icke-verbala språket.  Scherp (2007) 

beskriver bland annat tystnadens betydelse i lärande samtal som den 
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mest användbara tekniken för att skydda sig från förändringar. 

Genom en tystnad förs inte diskussionen framåt då ett ifrågasättande 

kan få konsekvenser. Detta kan vara en anledning till varför 

personalen väljer att vara tysta. En annan anledning skulle kunna 

handla om att begreppen förskolechefen använder och den förståelse 

hon har för begreppen inte är den samma som den förståelse 

personalen själva har. Det sistnämnda görs synligt i resultatet bland 

annat genom att förskolechefen vid ett flertal tillfällen diskuterar 

kring ett brett kulturbegrepp medan personalen i samtal utan 

förskolechefens närvaro snävar begreppet till att handla om ett annat 

land. 

Men en tystnad kan alltså uppfattas på flera sätt. Alerby (2012) som 

studerat tystnader i pedagogiska sammanhang skriver att det kan 

handla om en konstruktiv eller destruktiv tystnad. Tystnad kan vara 

efterlängtad och skön, men också påtvingad och obehaglig. Med 

utgångspunkt i Alerbys definition kan en tystnad efter en fråga tolkas 

på flera olika sätt. Det kan handla om att de som tillfrågas inte vill 

eller kan svara eller att de inte har ord för att uttrycka sig. Analysen 

visar inte med säkerhet att personalens tystnad kan tolkas till det ena 

eller det andra, men det kan ändå konstateras att även tystnaden har 

betydelse. Oavsett tystnadens orsak som ett icke-budskap eller ett 

budskap kan det konstateras att tystnaden alltid berättar något som 

kan vara lika viktigt som de budskap som uttalas högt (Alerby, 2012). 

På så vis ses även det tysta språket som en del av den sociala 

konstruktion som sker i personalens samtal. Genom att inte yttra sig 

verbalt stärks vi:et ytterligare gentemot förskolechefen. En gemensam 

tystnad, vad den än betyder, kan visa på det gemensamma gentemot 

förskolechefen på samma sätt som ett gemensamt verbalt uttalande 

skulle kunna göra. Det tystnaden i detta fall dock kan säkerställa är 

att det som förskolechefen vill diskutera inte vill föras vidare bland 

personalen.         

Konstruktioner av bärande begrepp 

Som resultaten visar handlar det här om sociala konstruktioner med 

gemensam förståelse av de bärande begrepp som diskuteras i ett 

samtal. Vad som sägs i samtalen och vårt språkliga uttryckssätt 

påverkas av den kulturella och historiska kontext vi befinner oss i 

(Burr, 2003). I resultatredovisningen framgår att de konstruktioner 
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av de olika begreppens innebörder som samtalen rör sig kring inte 

delas av förskolechefen och personalen. I studiens empiri ses 

förståelsen, den sanning som konstrueras av de centrala begreppen i 

samtalet som avgörande för hela samtalet. Ett sådant tillfälle blev 

extra tydlig i diskussionen kring begreppet kultur. I en diskussion där 

ett centralt begrepp ligger till grund för hela samtalet krävs en 

gemensam förståelse för begreppet. Resultatet i studien visar hur 

personalen hade en gemensam förståelse kring begreppet kultur där 

kulturbegreppet kopplas samman med det geografiska och handlade 

återkommande om ett annat land. Här fanns också en gemensam 

förståelse kring att begreppet endast innefattade de 

utomskandinaviska länderna. Därmed har personalen i sina samtal 

konstruerat ett gemensamt förståelseinnehåll i kulturbegreppet som 

inte stämmer med förskolechefens. Detta resultat kan jämföras med 

det resultat Lunneblad (2006) presenterade i sin avhandling. Där 

beskrevs hur personalen i samtal begreppsliggjorde 

mångkulturbegreppet som tillhörande de barnen med annan etnisk 

bakgrund än den svenska. Detta menade han kunde vara ett resultat 

av hur begreppet skrevs fram i de lokala styrdokumenten vilket i sin 

tur kunde begränsa innebörden i begreppet.   

Det skulle också kunna beskrivas med stöd i Wennebergs (2001) 

exempel, om att vi är socialiserade in i en värld där det finns ett redan 

uttalat språk som hjälper oss att strukturera verkligheten. Vi vet att 

ett bord är ett bord för att vi redan förstår begreppet bord. 

Kulturbegreppet däremot har en bredare innebörd och kan beskrivas 

på många olika sätt i många olika sammanhang. Personalen tolkar 

här begreppet utifrån de erfarenheter och kunskaper de har kring det 

(Lunneblad, 2006). Den sociala konstruktionen av innebörden i 

begreppet blev därmed sammankopplat med etnicitetsbegreppet. 

Kultur och etnicitet är begrepp som i många diskussioner överlappar 

varandra med en och samma innebörd. Beroende på var och i vilket 

sammanhang samtalet utspelar sig har också visat sig påverka hur 

innebörden av begreppen konstrueras.  

En gräns, en kulturell gemenskap 

Förskolan Karlavagnen är belägen intill gränsen mellan Sverige och 

Norge något som var ett kriterium i studien då belägenheten intill en 

landsgräns sågs som intressant att studera. Tidigare forskning så som 
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Fichter-Wolf (2008) och Lundén (2004) har redovisat resultat som 

visar gränsens betydelse för institutionerna intill en landsgräns och 

hur människorna i institutionerna påverkas av den. Martinez (1994) 

framhäver också att en gräns oavsett intensiteten i dess innebörd har 

betydelse för människorna intill gränsen. Med utgångspunkt i syftet 

gjordes analysen av datamaterialet med särskilt fokus på den 

landsgränsnära kontexten. Det förhållandet borde även i denna studie 

innebära att denna kontext d.v.s. gränsen mellan Sverige och Norge 

också skulle vara synlig i personalens samtal. Vid en återblick på 

texten kring det tysta språket där det framkom att oavsett tystnadens 

orsak är ett icke-budskap ett budskap. Tystnaden berättar något 

vilket, Alerby (2012) också skriver om. På samma sätt som att 

tystnaden berättar något ses personalens osynliggörande av gränsen 

berätta något som kan vara intressant att analysera. Att personalen 

inte nämner barnen från Norge i samtalet kan handla om att 

personalen inte anser att dessa barn eller vuxna kommer från en 

annan kultur med en annan etnicitet. En motivering till detta kan 

visas utifrån Martinez (1994) figur (se figur 2). Denna modell visar att 

en öppen gräns gör att de som bor i detta gränsland ser sig själva ingå 

i ett och samma sociala sammanhang, eller kanske en och samma 

kultur. Utifrån ett sådant perspektiv upplevs inte de norska barnen 

som barn som kommer från ett annat land. I och med att personalens 

erfarenhetsvärld är historiskt och kulturellt präglad av sin kontext ses 

därför vissa diskussioner inte som meningsfulla (Burr, 1995). Att de 

norska barnen och på så vis det norska samhället inte upplevs 

innefatta en annan kultur kan då förklaras med att rörelser över 

gränsen har setts både historiskt och ses fortfarande idag som en del 

av vardagen.    

Annanhet     

I de konstruktioner som blev synliga under analysen var vi och de 

andra-konstruktionerna något som genomsyrade dem alla. Det som 

inte ingår i kategorin vi blir då tillhörande de andra. Lahdenperä 

(2015) skriver bland annat att människans identitet konstrueras 

genom att vi speglar oss i andra. Genom en kategorisering kan den 

sociala verkligheten struktureras och förenklas. Med andra ord är 

konstruktionen av vi:et beroende av konstruktionen av de andra. 
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Detta blev tydligt även i analysen där personalen genom att 

kategorisera de andra stärkte vi:et.  

Riddersporre (2010) skriver bland annat om vikten av ett gemensamt 

meningsskapande och en delad förståelse av förskolan, speciellt i 

mötet mellan chefen och medarbetarna och menar att det bör finnas 

en strävan efter att personalen i förskolan och deras chef genom en 

gemensam förståelse tillsammans bildar ett gemensamt vi vilket 

utvecklar kvalitén på förskolan. I föreliggande studie blev däremot 

inte just detta synligt i observationerna. Vi:et i denna studie gick inte 

utanför ramen för personalen i arbetslaget som deltog i samtalet. 

Personalen beskrev på så vis inte förskolechefen som tillhörande vi:et 

till skillnad mot förskolechefen som vid ett flertal tillfällen uttryckte 

sig själv som vi gemensamt med arbetslaget.    

Läroplanen sågs som en representant för något/någon och den 

gemensamma förståelsen kring läroplanen handlade om en 

gemensam förståelse av den som en begränsning av verksamheten.   

Forskning kring annanhet i förskolan kopplas ofta ihop med begrepp 

som normalitet och avvikelser (ex Markström, 2005; Lutz, 2009), 

likheter och olikheter (ex Dahlberg, 2015) och vi och de andra (ex 

Lahdenperä, 2015) och handlar om det som uppfattas som 

annorlunda. I föreliggande studie görs ingen djupdykning i dessa 

begrepp, men denna typ av forskning ses ändå som relevant då de 

berör annanhet och hur vi kategoriserar oss som ett vi och de andra. 

För att stärka vi:et väljer personalen i flera sammanhang att uttrycka 

sig som ett vi trots att det var jaget som talade, det vill säga den 

enskilde individen. I diskussionen kring barn från andra kulturer 

valde personalen att kategorisera Igor från Östeuropa som bärare av 

både begreppet kultur men på så vis också bärare av begreppet 

annanhet. Om vi utgår från diskussionen hur personalen 

konstruerade innebörden av begreppet kultur som tillhörande 

människor från andra länder blir det än mer intressant att i 

kulturdiskussionen ingår inte barnen från Norge under kategorin de 

andra. På samma sätt som Igor blev bärare av begreppen kultur och 

annanhet och inte de norska barnen blev även Èlina från Bosnien 

bärare av begreppen bland personalen och inte Elisabeth från Norge. 

Etnicitet, dock inte en norsk etnicitet, förskolechefen och läroplanen 
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blev alltså de kategorier som i samtalen blev förknippade med 

annanhet och inte tillhörande vi:et.  

Lunneblad (2006) beskriver, som tidigare nämnts, hur personal kan 

bli begränsade i sin begreppsuppfattning utifrån hur det skrivs fram i 

styrdokumenten vilket också skulle kunna vara fallet i denna studie. 

Att konstruktionen av vi:et är beroende av konstruktionen av de 

andra konstaterades inledningsvis vilket också skulle kunna betyda 

att annanheten är beroende av normen. Personalen på Förskolan 

Karlavagnen läser vid ett flertal tillfällen högt upp läroplanens mål för 

att diskutera dem vidare utifrån sin egen verksamhet. Ett av de målen 

handlar om att förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar en 

”förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” 

(Skolverket, 2010 s. 8). Utifrån tanken att personalens tolkningar av 

läroplanen påverkas av hur det skrivs fram och i vilket sammanhang 

det skrivs fram skulle man genom detta mål kunna visa på hur 

läroplanen pekar på det som kan ses som annanhet i jämförelse med 

normen. Målet visar på att alla människor ska ha lika värde, men 

pekar också ut kategorier som kan sticka ut från normen alla. Detta 

kan vara en förklaring till de kategoriseringar som personalen gör, 

men förklarar inte varför inte de norska barnen och Elisabeth ingår i 

kategorin barn och vuxna med annan etnisk tillhörighet.  

Metoddiskussion 

Då studien ägde rum under förskolepersonalens planeringssamtal där 

personalen själv styrde samtalet och där fokus handlade om hur de 

konstruerade innehållet i sin verksamhet ansågs inte intervjuer som 

ett lämpligt val till just denna studie, inte heller enkäter. Fangen 

(2005) beskriver bland annat att människor under intervjutillfällen i 

många fall rättar sitt uttryckssätt utifrån hur den som intervjuar 

ställer frågan. I en observationsstudie över tid har dock forskaren i 

större utsträckning möjlighet att få syn på hur människor pratar när 

de inte står under denna påverkan och där de är ledda in i en bestämd 

riktning.  

Genom valet av observationer som metod gavs möjligheten att få en 

inblick i de vardagliga processerna i förskolemiljön. Denna metod gav 
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personalen möjlighet att inte bli styrda i samtalet av mig som forskare 

utan de valde själva personalsamtalens innehåll och form, något som 

sågs som betydelsefullt för studiens resultat.   

Nya frågor 

Många nya frågor har väckts under studiens gång. Då forskning kring 

en förskola intill en landsgräns är så långt jag kan se outforskat ser jag 

det som spännande att titta ännu närmare på detta område. I 

personalsamtalen visade resultatet att barnen och Elisabeth i 

personalgruppen med ursprung i Norge inte upplevdes komma från 

en annan kultur. Detta fick mig att bli nyfiken på om så även var fallet 

i andra situationer, om det gemensamma norska och svenska vi:et var 

situationsbundet. I vilka sammanhang är i så fall vi:et gemensamt 

med det norska och om nu vi:et är situationsbundet hur långt sträcker 

sig då vi:et?  

En stor del av den västra sidan av Sverige gränsar mot Norge och 

många kommuner har också ett nära samarbete mellan länderna. Här 

skulle man kunna tänkas prata om en gränslandskultur, samhällen 

påverkade av en landsgräns. Frågan är då hur långt denna påverkan 

sträcker sig? Förskolan jag valt att observera är geografiskt endast 

några kilometer från gränsen. Hade det sett ut på ett liknande sätt 

någon mil in i landet?  En fortsättning på studien skulle också kunna 

handla om att efter videoobservationerna tillsammans med 

personalen titta på materialet och diskutera det som sker. Här finns 

möjlighet att välja ut vissa händelser där personalen får möjlighet att 

beskriva det som sker i samtalet. 

Denna studie har sitt fokus på personalen och vad som konstrueras i 

personalsamtalen. Igor från Östeuropa blir i just detta samtal bärare 

av annanheten men också kulturbäraren och inte de norska och 

svenska barnen. Hur kan detta se ut i barngruppen? Är gränsen 

osynlig även här och är Igor den som blir utpekad som annorlunda, 

som tillhörande ett annat land även bland barnen?          

Återigen blir vi:et återkommande i studien, institutionen förskolan 

som socialt konstruerad av människorna i institutionen. Vi:et kan i 

studien ses som en nödvändighet för att samtalen och därmed också 

förskolan förs framåt. Personalen tolkar sitt uppdrag efter vad de 

anser skrivits fram i läroplanen. Personalen strävar också att tolka 
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förskolechefen på ett liknade sätt som läroplanen. Det här får mig att 

fundera kring om det är strävan efter att tolka en uppgift som skapar 

vi:et? Vad i sin tur bär vi:et med sig för krav? Tidigare forskning har 

berört frågor kring hur ett barn i förskolan ska vara för att passa in 

under kategorin förskolebarn. Det kan också handla om en förskola 

för alla barn då frågan ställs vilka dessa alla är. Hur kan detta se ut i 

personalgruppen, vad ingår under kategorin förskollärare och vilka 

förväntningar finns det utifrån ett normperspektiv. 
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Slutord 

 

Jag vill avsluta med att återkoppla till studiens titel som handlar om 

sociala konstruktioner i förskolan och landsgränsen. Den teori jag valt 

att använda mig av, vilket också framstår redan i min titel, 

socialkonstruktionism bygger på att något konstrueras ständigt vilket 

sker i relation med andra. Detta betyder att även om jag som forskare 

inte deltagit aktivt i de samtal som observerades är jag en medskapare 

av det som händer i och med mina tolkningar och mitt sätt att sätta 

ord på och beskriva dessa samtal.  

Begreppet gräns och specifikt landsgräns har varit något som 

intresserat mig sen jag satte det första steget in i forskarvärlden. En 

förskola intill en landsgräns är till synes outforskat och inte heller 

pedagogisk forskning i stort verkar ta någon stor plats i forskning om 

landsgränsnära verksamheter. Det som blev tydligt tidigt under 

produktionen av empirin var dock att denna landsgräns, som i 

tidigare forskning framhävts som mycket inflytelserik för de som bor 

där, osynliggjordes i studien. För att förtydliga detta osynliggörande 

vill jag ändå förklara att jag inte tror att personalen skulle förneka att 

landsgränsen existerar och att den har betydelse i samhället. Mitt 

resultat visar dock att innebörden av landsgränsen i samtalen är 

socialt konstruerad som osynlig.   

Många tankar, speciellt kring gränsens synliggörande eller 

osynliggörande, har figurerat genom hela studien och jag kommer 

därför i denna avslutande text dela med mig av var dessa tankar till 

slut landade.  

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är det vi kallar 

naturliga eller de handlingar vi kallar naturligt inte naturbestämda 

utan socialt konstruerade. De gränser som i folkmun dock generellt 

uppfattas som just naturliga och faktiska är den gräns som delar två 

länder alltså landsgränsen. Just denna landsgräns mellan Sverige och 

Norge som det handlade om i min studie blev dock inte synlig i den 

grad jag till en början föreställt mig att den skulle bli. I personalens 

samtal osynliggjordes gränsen vilket skulle kunna beskrivas eller 

tolkas utifrån en känsla av samhörighet med de på andra sidan 
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gränsen. Detta fick mig att fundera kring vad ett gränsbegrepp bär 

med sig. Alla gränser, vad de än innefattar skapas utifrån vad som är 

innanför eller utanför, något som förstärker det gemensamma och 

utesluter det som ses som annorlunda. Här någonstans började jag 

inse vad mina resultat egentligen handlade om. Det handlade inte om 

den faktiska landsgränsen som jag så bestämt trott jag skulle få syn på 

utan handlade om gränsen mellan ett vi och dom, det som är 

gemensamt och de som vi tillsammans bestämt inte tillhör det 

gemensamma- alltså de andra.   
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