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Med den här studien vill jag skapa bättre förutsättningar och djupare förståelse av vår 
pedagogiska praktik samt förstå hur olika identitetspositioner och roller skapas utifrån 
miljö, material och pedagogers förhållningssätt i form av språk. Studien har lyssnandet, 
synen på det kompetenta barnet och miljön som den tredje pedagogen i fokus av 
beaktandet i barns lärprocesser och identitets- och subjektsskapande. Genom att utgå från 
ett poststrukturellt perspektiv belyser denna studie barnens identitetsskapande i termer av 
något som ständigt är i rörelse och ur ett normkreativt perspektiv; vi blir olika i olika 
situationer och sammanhang. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt, språket, materialet och miljön och hur de bidrar till barns 
subjektsskapande i den pedagogiska praktiken. Studien är kvalitativ med en etnografisk 
ansats och datamaterialet är insamlat genom observationer av förskollärare och två olika 
barngrupper samt intervjuer av förskollärare. Resultatet visar att pedagogernas 
förhållningssätt är av stor betydelse när identitetspositioner intas eller tilldelas samt att 
användningen av miljön och materialet som finns i miljön påverkar hur olika 
identitetspositioner framträder.  
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With this study, I aim to create better conditions and deeper understanding of our teaching 
practice and understand how various identity positions and roles occur from an 
environmental, pedagogical material and preschool teachers' approach in the form of 
language. The study has used listening, the view of the competent child and the 
environment as the third teacher as in the focus of the consideration of children's learning 
processes and identity and subjectivity. By starting from a post-structural perspective, this 
study highlights the children's identity in terms of something that is constantly in motion 
and from a standard creative perspective; we will be different in different situations and 
contexts. The purpose of the study is to examine preschool teachers' approach, language, 
pedagogical material, the environment and how they contribute to children's subjectivity in 
educational practice. The study is qualitative with an ethnographic approach and the data is 
collected through observations of preschool teachers, two different groups of children and 
interviews of preschool teachers. The results show that teachers' approach are of great 
importance when the identity of the positions taken or are given in addition how the use of 
the environment and the pedagogical material found in the environment affect how 
different identity positions emerge.  
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1. Inledning 
 
”Någon kanske vet vad ett barn är, men inte vad det kan bli”. (Åberg 2007 s. 45).  
 
Förskolan är en mångfasetterad mötesplats där likheter och olikheter möts och där individer 
utvecklas och identitetspositioner skapas. Under mina år som förskollärare har jag intresserats 
och fascinerats över hur identiteter bildas i barngrupper och hur olika identitetspositioner intas 
och ges och om de kan definieras i termer av stereotypa roller som exempelvis ”ledare”, 
”hjälpreda”, ”clown” eller ”syndabock” De här identitetspositionerna har antingen valts av 
personen själv eller så har personen blivit tilldelad den här identitetspositionen av gruppen 
eller kanske pedagogerna. Skapandet av dessa identitetspositioner intresserar mig för att jag 
anser att de både kan öppna upp men även begränsa handlingsutrymmet för barnet i relation 
till lärande och utveckling i den pedagogiska praktiken. Jag vill med den här studien skapa 
bättre förutsättningar och djupare förståelse av vår pedagogiska praktik samt försöka förstå 
hur olika identitetspositioner skapas utifrån miljö, material och pedagogers språk både vad 
gäller i samtal med barn och i samtal om barn.  
 
Jag vill även belysa min studie utifrån ”Lyssnandets pedagogik” som brukar användas som 
term när Reggio Emilias filosofi beskrivs. Loriz Malaguzzi, grundare till filosofin är en känd 
pedagogisk filosof som verkade och arbetade i den Italienska staden Reggio Emilias 
kommunala förskolor. Loriz Malaguzzis arbete startade vid andra världskrigets slut och 
fortsatte fram till början på 1990-talet. Föränderlighet är ett annat ord som också förknippas 
med filosofin. Att miljön är den tredje pedagogen är ytterligare ett begrepp som används. 
Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att i Reggio Emilia blir subjektivitet i den pedagogiska 
praktiken ett grundläggande värde. Jonstoij och Tolgraven fortsätter att tala om ”det forskande 
barnet” och den ”forskande pedagogen” vilket också är centralt för filosofin och betonar 
vikten av att tillsammans utforska barnens olika teorier om det barnen finner meningsfullt för 
deras kunskapsbyggande processer. Teorier skapas och förkastas under resans gång och 
samtalet och dialogen mellan barn och pedagog är en viktig del mot ett lärande. Pedagogisk 
dokumentation används som ett verktyg till att synliggöra barns lärprocesser inom Reggio 
Emiliafilosofin. Att se barnet som kompetent och som medkonstruktör av kunskap och 
identitet och där de ”blir till” utifrån de olika positioner och sammanhang som erbjuds är en 
idé som härstammar från Reggio Emilia men som jag hoppas lever även i den pedagogiska 
praktik jag arbetar i. Jag värjer mig något mot psykologiska utvecklingsfaser eller inneboende 
förmågor som ett led i barns utveckling av sin identitet utan tänker att det sociala samspelet 
leder till kunskap och identitet som existerar samtidigt. Just det sociala samspelet som 
kunskapsprocess nämns ofta i Reggio Emiliasammanhang och grundar sig i Vygotskijs teori 
om interaktionens grundläggande roll vid lärandet. ”Gör allt tillsammans”, var en av 
Vygotskijs ledande idéer Strandberg (2009). Med denna studie vill jag skapa en djupare 
förståelse för hur miljö, material, språk och pedagogers förhållningssätt blir betydelsefullt när 
barn skall se sig själva som subjekt och bilda sig en identitet i den pedagogiska verksamheten.  

1.1 Bakgrund 
 
Nordin-Hultman, (2004) ställer sig frågor jag själv funderat kring. ”Varför uppfattas och 
beskrivs ett barn på ett visst sätt? Med vilka föreställningar och utifrån vilken pedagogisk 
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praktik skapas bilden av detta barn”? (s.13). Miljön och hur den är organiserad med olika 
materialval och möjligheter för barnen att skapa meningsfulla sammanhang i är en viktig del 
av min studie. Nordin-Hultman hävdar att miljö och material till och med kan ses som 
förutsättningar för att barn intar en identitetsposition där barnet förstås som kompetent eller 
behöver någon form av stöd. Den pedagogiska verksamheten bör erbjuda förutsättningar för 
barnen att skapa identitetspositioner de själva känner sig bekväma med. Men hur vet vi vad 
barnen är bekväma med? Eftersom verksamheten vilar på en demokratisk grund där ett av 
uppdragen är att lyssna på barnen och vad de är intresserad av kan pedagogerna utifrån det 
forma en miljö där barnen genom val kan skapa sig identiteter och bli till subjekt på ett sätt 
som förhoppningsvis känns meningsfullt för dem.  
 
”Ett barn har hundra språk men berövas 99” är ett känt talesätt skapat av Loris Malaguzzi. I 
ett vidare perspektiv innefattar detta alla människor, inte bara barn. Vad Loris Malaguzzi 
menade var att varje barn/människa har så många fler språk än det muntliga, exempelvis 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, tystnad, ”lyssnandet” eller kreativitet. Loriz Malaguzzi såg det 
kompetenta barnet med en inneboende vilja att nyfiket undersöka sin värld med alla sina 
sinnen och han pratade ofta om sitt motstånd mot traditionell kunskapsöverföring Martin 
Korpi (2010). Loriz Malaguzzi såg barnet som medskapare av sin egen kunskap och för att 
möjliggöra detta behöver pedagogerna samtala med barnen och se över sin egen roll som 
lärare och barnens läroprocesser genom en reflekterande hållning. Nedan presenteras studiens 
syfte och frågeställningar och efter det under rubriken tidigare forskning kommer 
Makt/styrning, Språk, Miljö, Material och Identitet presenteras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt, språket, materialet och 
miljön och hur de bidrar till barns subjektsskapande i den pedagogiska praktiken. 
 
Hur beskrivs barn av pedagoger och vilka egenskaper lyfts?  
På vilket sätt kan vi förstå relationen mellan barns identitetsskapande och miljöns påverkan i 
processerna med avseende på miljö, material och språk? 

 

2. Tidigare forskning 
 

Nordin-Hultman (2004) menar att pedagogers ökande medvetenhet kring miljö och material 
och hur pedagoger bör blanda utvecklingspsykologiska perspektiv med barnens karaktär och 
personlighet kan bidra till att barn gör sig till subjekt och intar identitetspositioner de känner 
sig bekväma med. Nordin-Hultman skriver om barns identitets och subjektskapande i 
förskolor och skolor; ”både om hur barn skapar sina egna identiteter och förstår sig själva som 
subjekt och om hur de blir sedda och beskrivna av andra” (s.13). Nordin-Hultman ställer sig 
frågor kring miljöerna i den pedagogiska praktiken och om föreställningar om barn och hur de 
skall vara ligger i miljöerna samt hur miljöerna är organiserade så att barnen kan finna 
meningsfulla sammanhang i och skapa och skapas som intressanta och kompetenta.  
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2.1 Makt och styrning 
 

Lenz Taguchi (2007) menar att istället för att tänka pedagogik som ett oskyldigt verktyg 
byggt på demokrati, frihet och etiskt handlande bör pedagogerna istället tänka och arbeta för 
att tillsammans med barnen göra demokrati och etik. Den pedagogiska praktiken producerar 
omedvetet makt utifrån föreställningar om hur barn är och ska vara. Denna makt produceras 
inte bara av pedagogerna utan även av miljöerna och materialet som finns på förskolan. När 
ett barn kommer in i ett rum på förskolan sänder materialvalet och miljön signaler om vad 
barnet kan göra här och vilken identitetsposition barnet kan skapa i den här miljön. Även 
pedagogen sänder omedvetet med blick eller kroppsspråk signaler om vilket val barnet ”bör” 
göra och efter en tid funderar barnet inte längre på vad det skall välja utan gör det som 
förväntas. Lenz Taguchi förklarar att när forskare studerar vad pedagoger säger och gör i 
praktiken kan teorier analyseras fram om vad som ligger bakom det som händer. Dessa 
föreställningar och teorier kan benämnas som diskurser, dominerande diskurser och ibland 
även normerande praktiker. Den föreställning pedagoger har om det ”sanna barnet” som är 
aktuellt nu utgör det som forskare kallar den dominerande diskursen. Lenz Taguchi menar att 
istället för att låsa fast en studerad verklighet i en diskurs kan diskursen användas för att 
öppna upp för aspekter som tar fasta på en mångfald av tolkningar där det i stort handlar om 
att motverka den rationalistiska förståelsen av praktiker och att istället ersätta det med en 
gränsöverskridande och bejakande praktik. Vidare menar Lenz Taguchi att den pedagogiska 
praktiken bör driva ett motståndsarbete mot ett ”förgivettaget” sätt att se på barnet.  
 
En av Dolks (2013) centrala frågor i sin avhandling är just förskolans organisation och hur 
den påverkar styrningar. Dolk har utgått från en observation av en samling där barn i tur och 
ordning får/ska välja aktivitet utifrån aktivitetskort som Dolk kallar för ”valstund”. 
Pedagogernas förhoppning genom ”valstunden” är att barnen skall skapa nya möjliga möten 
och sammanhang genom denna begränsning. De barn som hamnar bland de sista får i 
praktiken inte välja utan får ta de kort som blir över. Dolk ställer sig något skeptisk till om 
”valstunden” då är så fri som pedagogerna önskar eller om de tidsliga, rumsliga och 
materialmässiga ramarna är så starka att det är svårt att få till de möten och nyskapande 
handlingar som pedagogerna har för avsikt med ”valstunden”. Efter ”valstunden” återsamlas 
alla och barnen får berätta om sitt val. Alla uttrycker att de har haft det bra, även de som inte 
fick sitt ”första val” och pedagogen verkar nöjd med svaren. Samlingen avslutas med att 
pedagogerna påpekar att nu får barnen göra det de vill, alltså fritt val. Hennes tänkbara 
lösning för att undkomma en maktrelation mellan vuxna och barn där styrning, eller 
”ickestyrning” som de här pedagogerna tänker att det är blir problematisk, men att sätta barns 
möjlighet till delaktighet i centrum skulle kunna vara ett sätt att utveckla det pedagogiska 
arbetet.  
 
Det finns ramar att förhålla sig till inom den pedagogiska praktiken och även i samhället, även 
om vi lyssnar och låter barnen vara medskapare av sin identitet, det kan vi aldrig komma 
ifrån. Dolk (2013) skriver att pedagoger undviker alla former av auktoritära roller där barn 
öppet styrs, därför låter pedagogerna barn ”välja” i exempelvis en ”valstund”. En 
individualiserad valfrihetsdiskurs är en diskurs där individens makt och självständig valfrihet 
ska vara central men den innefattar inte de som inte har resurser att göra dessa ”fria val”. 
Omedvetet styr samhällets normer oss mot att välja ”rätt” eller kanske mer att ”vilja rätt”. För 
många innebär detta samma sak som att välja det som alla andra vill. Att välja det som faller 
utanför de normer samhället satt som yttre gräns blir därför sällan ett val eller åtminstone ett 
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svårare val och det innebär att utbudet av positioneringar begränsas. Enligt Dolk är val och 
frihet beroende av styrning i olika former av politiska ramar och organisationer. Styrning i 
form av pedagogiska ramar behöver inte vara något negativt för den som vill bidra med ökad 
frihet. Pedagogik bygger på normativa utgångspunkter som alltid kommer att verka styrande 
vare sig personalen i förskolan vill det eller inte. Herz & Johansson (2013) har ett intressant 
sätt att blanda in poststrukturalism som teori, med styrning eller struktur som de väljer att 
kalla det. (Poststrukturalism beskrivs mer ingående under rubriken Teori). Struktur bör ses 
som ständigt pågående processer och som verkar dubbelt, de innebär både begränsningar och 
möjligheter vilket kan ses som en möjlig tanke inom den pedagogiska praktiken när 
förskollärare ställs inför dilemmat att ta eller inte ta en styrande position. 

2.2 Språket 
 
Språket som används av pedagoger i förskolan medverkar till hur barn skapar 
identitetspositioner. Pallas (2011) avhandling genomförs med antagandet om att språket 
medverkar till att människor konstituerar, socialt konstruerar och förändrar sin verklighet. 
Palla skriver även att inom förskolans språkliga ramar förhandlas och formas barns identiteter 
inom subjektiverande processer. Språket ses som något som aktivt påverkar hur händelser 
skapas, bevaras och förändras. Vidare undrar Palla hur personalen formar barnen som subjekt 
och hur utrymme respektive begränsningar skapas för barnen att forma sig i den diskursiva 
praktiken. Palla ställer sig även frågan om hur identitetserbjudanden och identitetstilldelningar 
framträder i subjektivieringsprocesserna. En identitet är inte statisk utan den formas om 
beroende på vilken position som intas. Pallas ambition med avhandlingen är således att belysa 
hur personal inom förskolan tar sig an sitt uppdrag i olika sammanhang och med olika 
förutsättningar inom förskolan som diskursiv praktik. Palla presenterar inga sanningar i och 
med att hon valt en poststrukturell teori och därmed ställer sig Palla en rad frågor för fortsatt 
forskning. Pallas avhandling handlar bland annat om hur de vuxnas tal (skriftligt och muntligt 
språk) tilldelar eller erbjuder barnen olika identitets och subjektspositioner. Enligt Palla är 
pedagogers tolkningar av kartläggningar, observationer och dokumentationer om barnet ett 
sätt att mäta barns utveckling och kunskap. Barns identitetstilldelningar och 
identitetserbjudande sätts således i relation till idealbilder för vad barn bör veta och vad de bör 
kunna vid en viss ålder. Palla ifrågasätter ett förhållningssätt där kartläggning och 
dokumentering blir ett ”sanningsdokument” om individen och Palla anser att det begränsar 
barns sätt att vara, göra och kunna olika. Palla vill med detta flytta fokus från ett jämförande 
synsätt där barnet riskerar att bli till objekt mot hur förskolan som pedagogisk praktik kan 
utmana barnet till ett lärande och subjektsapande som inte följer ett ”normalt 
utvecklingsförlopp” utan förhåller sig till barns olikheter. 
 
Alnervik (2013) beskriver i sin avhandling den pedagogiska dokumentation som används 
inom Reggio Emiliafilosofin som ett hantverk vilket innebär att kunna kommunicera 
dokumentationerna i termer av vad som är dokumenterat och vad som framkommer av 
analysen i dokumentationerna. Genom analysarbetet skall pedagogerna kritiskt kunna granska 
den egna praktiken. Hur barnet framställs i dokumentationer är en viktig etisk fråga. För att 
undvika en objektifiering av barnet är det därför viktigt att göra barnen delaktiga och att de får 
veta hur, när och varför dokumentationerna görs. Om pedagogisk dokumentation skall bli 
något annat än ytterligare en ny observationsmetod måste förskollärarnas eget agerande i den 
pedagogiska praktiken också analyseras och diskuteras. 
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Olsson (2014) belyser problematiseringen med pedagogisk dokumentation som används som 
ett verktyg i Reggio Emiliafilosofin. Meningen med pedagogisk dokumentation är inte att 
hjälpa barnen eller pedagogerna komma ihåg vad de gjorde förra veckan. Syftet är inte heller 
att se ett lärande som sker i en kronologisk lärandeprocess utan pedagogisk dokumentation 
används för att se vad för slags problem som håller på att skapas och om det finns en fortsatt 
möjlighet att arbeta utifrån problemet. Vidare skriver Olsson ”att subjektivitet och lärande 
skulle kunna vara ett relationellt fält” (s.32) där den aktuella processen, materialet, miljön och 
de mänskliga subjekten flätas samman i en rörelse som ständigt pågår. Enligt detta är det ett 
förhållningssätt där noggranna förberedelser och synen på kunskapsinnehåll inte är en 
bedömning av ett barns prestationer utan arbetet med ett specifikt problem och resans gång är 
så mycket viktigare än att nå ett mål. Eftersom pedagogisk dokumentation används som ett 
hjälpande verktyg inom Reggio Emiliafilosofin finns det anledning att ta upp en 
problematisering kring det. Palla (2011) ville också genom sin studie problematisera all 
kartläggning och dokumentation om barn som ett bedömningsmaterial vilket används för att 
se om barn befinner sig ”inom ramarna” istället för att använda det som ett sätt att se barns 
olikheter som en tillgång och att själva ”görandet” är det centrala. Pedagogisk dokumentation 
som verktyg beskrivs av Olsson på ett sätt där barnets prestationer inte är i fokus.  

2.3 Miljön 
 
Nordin-Hultman (2004) använder sig av miljön som verktyg istället för språket som Palla gör 
för att komma åt barns subjekt och identitetsskapande. Nordin-Hultman ställer sig frågan om 
hur förskollärare skulle kunna tänka sig identiteten som något annat än det som kännetecknar 
barnet oberoende av situationer och i vilka miljöer barnet konkret befinner sig i. Ett vanligt 
sätt att tänka kring hur människor blir i olika sammanhang är när de tar olika roller. En kvinna 
kan till exempel ha många olika roller, hustru, mamma, vän eller pedagog. Vissa barn i 
förskolan skulle kunna beskrivas som stökiga och att de tar på sig clownrollen och spelar 
pajas. Här refererar Nordin-Hultman till det poststrukturella perspektivet ”Barn är inte på ett 
speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika 
miljöerna och aktiviteterna utgör”. (s.168). Nordin-Hultman fortsätter sin text med att skriva 
att barnet förhåller sig till en eller flera meningsbärande diskurser, gemensamma, egna och 
andras.  
 
Jonstoij & Tolgraven (2001) skriver att barnen bör ses som rika och kompetenta, som vill lära, 
veta och skapa sig kunskap och genom det växa. Barnet kan förstås som en forskare som 
ständigt är på jakt efter meningsskapande och ställer sig nyfikna frågor. Barnet är en 
kompetent individ som i sitt samspel med andra konstruerar sin egen kunskap och skapar 
meningsfulla sammanhang att bildas till subjekt i. Enligt det pedagogiska perspektivet som 
härstammar från Reggio Emilia behöver varje barns unika blick på världen respekteras. 
Subjektivitet är ett grundläggande värde vilket är en pedagogisk utmaning och kräver en noga 
genomtänkt miljö där flera möjligheter till subjektsskapande kan ske med både miljöer för 
avskildhet och miljöer för stora och mindre grupper. Pedagoger låter sig inspireras av de 
nyfikna frågor barn ställer och lyssnar på och utmanar och ibland problematiserar de barnens 
teorier. Enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) har förhållningssättet hos pedagogerna en 
betydelsefull roll när barn blir till subjekt i den pedagogiska praktiken.  
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För att förtydliga hur betydelsefullt materialet, miljön och pedagogers förhållningssätt är för 
barns subjektsskapande beskriver Odegard (2015) ett väldigt bra exempel om en situation i sin 
bok om Återbruksmaterial. Odegard beskriver ett barn som visade mycket glädje och 
entusiasm men också frustration när saker inte blev som barnet tänkt. Med hjälp av 
observationer och dokumentationer såg pedagogerna att barnet ofta blev stört när barnet var i 
bygghörnan och konstruerade med det material som fanns där. De andra barnens berättelser 
om det här barnet började handla om att barnet var våldsamt och ofta hamnade i konflikter. En 
omorganisation av bygghörnan blev vändningen för det här barnet. Nu fanns det utrymme för 
att bygga mer avskilt och pedagogerna märkte att berättelserna numer handlade om barnets 
förmåga att konstruera avancerade byggen istället för att barnet var våldsamt. 
 
Nordin-Hultman (2004) inleder sin forskning med några observationer på barn. Samma barn 
observeras i två olika miljöer och sammanhang. I den första observationen positioneras 
barnen som bristfälliga och avvikande. I den andra observationen har barnen hittat mer 
meningsfulla aktiviteter och miljöer att positionera sig kring och då skapas en mer positiv bild 
av barnen. Nordin-Hultmans tolkning är att med ett poststrukturellt synsätt ”uppstår” en 
identitet i varje specifik situation. Nordin-Hultman menar att barnen i inledningen av hennes 
forskning håller på att ”självas” och ”själva sig” med positiva identiteter och ibland tyvärr 
också negativa identiteter. Vidare skriver Nordin-Hultman att barnens ”själv” bildas av 
aktiviteter, material och relationer som miljön och andra händelseutvecklingar utgör. Det som 
beskrivs är att identiteter aldrig kan upprepas helt identiskt utan varje stund är något annat än 
det varit tidigare och barns ”självande” pågår oavbrutet. Nordin-Hultman har ett intressant sätt 
att tänka kring barnet som objekt (materia) eller subjekt (medvetandet). Att beskriva ett barn 
med substantiv är att tänka om något som statiskt och konstant, barnet blir mer objektifierat. 
För att förtydliga det här kan ett barn beskrivas som en ”tänkare” och då har bilden av barnet 
blivit konstant, barnet har tillskrivits egenskapen och är således en ”tänkare”. Om 
förskollärare istället tänker i verbform, något som är pågående, något som bildas, barnet ”är 
tänkande”, alltså något som är i rörelse och förflyttning tillskrivs barnet inte någon egenskap 
utan barnet positioneras som ”tänkande” istället. På detta sätt blir barnet sett ur ett mer 
subjektifierat perspektiv.  

2.4 Materialet 
 
Hultman (2011) vinklar sin forskning åt ytterligare ett håll inom subjektskapande, nämligen 
det icke mänskliga materialet. Hultman menar att leksaker, möbler och rum är med och skapar 
relationer, vår verklighet, våra kroppar och subjektiviteter. Syftet med hennes forskning är att 
uppmärksamma materialet och hur det kan förstås som konstituerade faktorer till en 
tillblivelse av vår identitet. Hultman skriver vidare att ”ickemänniskor” har agens och med det 
menar Hultman att materialet kan få saker att påverka och hända och göra skillnad för hur 
människor skapar sig en identitet. Att tänka så bryter mot uppdelningen av aktiva subjekt och 
passiva objekt. Exempel på vad som kan tänkas vara passiva objekt kan vara en penna eller ett 
papper som får en agens, den blir en aktiv agent med möjlighet att påverka något tillsammans 
med ett aktivt subjekt som i det här fallet skulle kunna vara en människa. ”Saker, precis som 
människor får saker att hända. Saker, precis som människor skapar vissa möjligheter och 
förhindrar andra” (Hultman s.162). Hultman påstår således att såväl människor som 
”ickemänniskor” har agens. Men en agens kan inte på egen hand skapa en situation eller 
händelse. Det behöver skapas ett samband eller ett nätverk för att något skall bli till. Aktörer 
samproducerar med varandra och de går hand i hand, en aktör står aldrig utanför relationer 
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med andra aktörer. Vi blir till i samspel med andra aktörer. Hultman (2011) menar att 
människor och ”ickemänniskor” lånar av varandras krafter och möjligheter och därför kan 
inte en uppdelning på människa och ”ickemänniska” tas för given.  
 
Tillgängligheten av det pedagogiska materialet är ett sätt för barnen att skapa positiva eller 
negativa identitetspositioner med. Det pedagogiska materialet erbjuder möjligheter att skapa 
sig intressanta aktiviteter kring, samt sättas i relation till ett lärande. Med ett snålt 
materialutbud minskar möjligheten för barnen att skapa sig positiva identitetspositioner. 
Nordin-Hultman (2004) skriver att materialets placering är av stor vikt. Om materialet var 
högt eller lågt placerad, centrerat i rummet eller längs med väggarna visade sig ha stor 
betydelse för ett positivt identitetsskapande.  

2.5 Identitet 
 
Nilsson (2005) anger varken språk, material eller miljö som verktyg för att problematisera 
identitetsskapandet. Nilsson belyser roller och identitetsskapande ur ett gruppsykologiskt 
perspektiv och utgår istället från psykologiska aspekter. Nilsson menar att roller fyller minst 
tre funktioner i en grupp. De skapar struktur och arbetsfördelning, de ger förutsägbarhet och 
därmed trygghet och de ger även den gruppidentitet en viss medlem får. Dessa roller formar 
relationer och skapas på basis av makt, attraktion och behov. En roll är ett upprepat beteende 
och gruppen blir van vid rollen och kan därmed förvänta sig olika saker från rollbäraren. 
Nilsson skriver vidare att vår identitet består av flera olika delar, den bild vi har av oss själva, 
(självuppfattning), hur vi värderar oss själva, (självkänsla), vilken tilltro vi har till våra 
färdigheter, (självförtroende), hur pass trygga vi är i oss själva, (självtillit). Dessa delar hänger 
nödvändigtvis inte ihop, men de spelar roll för hur vi skapar vårt Jag och hur vi uppfattas av 
andra. Hur vi ser på oss själva speglar även bilden av hur vi ser på andra. Till exempel kan en 
arg och elak person se lätt fientliga avsikter medan en balanserad person letar efter 
möjligheter. Nilsson skriver om självuppfyllande profetia vilket betyder att stereotypa 
uppfattningar och fördomar från andra kan bli ”sanna” egenskaper för den här personen som 
utsätts för dessa fördomar. Nilsson skriver även att vi människor oftare tror att inre faktorer 
spelar roll för hur människor blir/är än yttre faktorer. Människor gör som de gör för att de är 
den typen, inte för att de befinner sig i en situation som gör dem till den de är. Som exempel 
på det här ges, personer som kommer försent till jobbet uppfattas som lata och respektlösa 
(inre faktorer) istället för att tänka att en trafiksituation (yttre faktor) påverkade dem. Enligt 
Nilsson är roller kopplade till status, makt och prestige. Dessa roller är kopplade till 
positioneringar i grupper och utgörs av det sociala system en grupp är. Vem som tar på sig 
olika rollfunktioner bestäms delvis av erfarenhet, vilja, gruppens dynamik och det formella 
system (ex barngrupp) gruppen befinner sig i. En person med en relationsfunktion har ofta ett 
behov av tillhörighet, uppskattning och att få ge stöd. En person som tar på sig en 
ledarfunktion har ofta ett behov av struktur och ett behov av att prestera saker. En ledare är 
också en person som kan utöva sitt ledarskap i samtycke och utifrån andra människors vilja att 
bli ledda.  
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2.6 Sammanfattning av Tidigare forskning 
 
När jag läser Pallas (2011) avhandling blir jag medveten om att samhället som makt har 
angivet förskolan som position för barn att bilda sin identitet i. Med den här vetskapen blir 
syftet med min studie än mer viktig. Pedagogers språk och formuleringar kring barns 
identitets- och subjektskapande behöver fördjupas och medvetandegöras i förskolan. Även 
Nordin-Hultmans (2004) syn på miljön och material som givna faktorer för barns 
subjektsskapande blir ett viktigt begrepp för min analys. Lenz Taguchi (2014) styrker det 
många av forskarna skrivet under rubriken i Tidigare forskning utifrån olika perspektiv, 
nämligen att;  
 

Vem jag är eller blir, eller ibland till och med känner att jag kan välja att vara, beror på vilket 
sammanhang jag befinner mig i och vilka människor jag där träffar; vilken blick de har på 
mig och vilken blick jag har på dem, hur jag positionerar mig i förhållande till dem och hur 
de positionerar mig (s. 55).  

 
Materialet som agens som Hultman (2011) skriver om och att ”icke människor” och 
människor lånar av varandras krafter för att bli till i samspel med varandra är också en viktig 
faktor i min studie. Språket, materialet och miljön som faktorer i subjektskapandet och 
identitetspositioneringar genom en lyssnande och delaktig pedagogik där meningsskapande 
sammanhang bildas kommer att bli viktiga som analysverktyg för att försöka fördjupa oss 
förskollärare i vår pedagogiska praktik om hur barn bildar sin identitet. 
 

3. Teorier 
 

3.1 Poststrukturalism 
 
Min tolkning av poststrukturalism är viktig för min studie för att synen på individ, språk och 
identitet är i ständig rörelse. Inget är klart, vi blir och görs i olika situationer. Eidevald (2009) 
menar att perspektivet ger oss möjligheter att förstå olika situationer på olika sätt. Det viktiga 
är att förstå och bemöta ett barns positionering ur olika perspektiv. Enligt Eidevald öppnas ett 
nytt perspektiv upp och nya möjligheter ges med ett poststrukturalistiskt perspektiv eftersom 
det inte finns någon sanning att ta hänsyn till. Eidevald menar att det inte handlar om att söka 
en lösning utan om att utmana och ställa kritiska frågor. Se människan som en individ med en 
oändlig samling förmågor som inte begränsas av färdiga teorier. 
 
Nordin–Hultman (2004) skriver att inom psykologin och pedagogiken betyder 
poststrukturalism att kunskap kan ses på olika sätt, olika kunskapsteoretiska synsätt som leder 
till olika sätt att se människan som individ och subjekt. Ur ett poststrukturellt perspektiv finns 
det ingen absolut sanning eller kunskap. Det finns ingen universell förståelse utan vi är alla 
engagerade i interaktionen med andra för att skapa mening istället för sanning.  
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Herz och Johansson (2013) beskriver poststrukturalism som att variationer och ett spektrum 
av skillnader skapar stora möjligheter till rörelse och förändring och där fastlåsningar av 
”sanningar” och verkligheter ses som fångenskap. Enligt dem handlar det om att motverka 
västerländska rationalistiska förståelser av lärande och praktiker och använda en mer 
gränsöverskridande och bejakande pedagogik. Vidare skriver Herz och Johansson att 
poststrukturalism kan ses som kaotiskt, splittrat men kreativt och att dessa fält kan ses som 
rika utbud av tankar och begrepp som handlar om språk, samhälle och kultur. 
 
Palla (2011) skriver att språket är ett centralt begrepp inom den poststrukturella teorin. 
Språket ses som aktivt och är med och skapar, bevarar och förändrar olika händelser. Nordin-
Hultman (2004) menar att en av utmaningarna med ett poststrukturellt perspektiv skulle 
kunna vara språket i den pedagogiska praktiken. Ett centralt begrepp i en språkteoretisk 
utgångspunkt är att ord i sig ges betydelser genom den mening människor lägger i ord 
beroende på betydelser utifrån olika kulturer, samhällen och praktiker. Det är genom språket 
som kunskapsredskap vi kan få ett vidgat språk och textbegrepp och därmed en vidare 
förståelse för hur barns meningsskapande och subjektsskapande sker i den pedagogiska 
praktiken. Lenz Taguchi (2014) förklarar det språkliga begreppet med att våra ”språkliga 
uttryck” utgör en slags förståelse för hur vi förstår oss själva och fenomenen i vår omvärld.  
 
Enligt Herz och Johansson (2013) inspireras Butler av Nietzsche och Foucault och hur de 
tänker kring hur subjektet formas av makt. De menar att subjektet inte kan särskiljas från 
makten och att makten kommer utifrån och formar subjektet och därmed skapas ett inre men 
Butler menar att subjekttillblivelsen är sammanvävd med makt, institutioner, samhälle och 
språk. För att knyta an till det språkliga inom performativitet ser Butler fördelar med att inte 
låsa fast referenser och betydelser i språkliga handlingar utan att använda språket till 
möjligheter att skapa nya betydelsekedjor och nya identitetspositioner. Butler vill se en rörelse 
i såväl språket som identitetsbildningar. Det verkar finnas en stark ovilja hos Butler att hamna 
i normativa positioner och att slå fast och förklara somliga identitetspositioneringar och 
språkliga handlingar som ”sanna”. 
  

3.2 Poststrukturalistiska teorier och forskning 
 
Nordin-Hultman (2004) skriver om reglering av tid och rum och det identitetsskapande som 
regleringen producerar. Det finns ett visst mönster för vardagliga aktiviteter och rummen och 
miljöerna är anpassade efter denna ordning. Ordningen styr var barnen skall vara och inte vara 
och vilka aktivitetsmöjligheter de har tillgång till. Det här leder oundvikligt till en form av 
styrning och reglering av den pedagogiska praktiken. Hur starka regleringarna är skiljer sig åt 
i de olika pedagogiska praktikerna och här handlar det i mångt och mycket om pedagogers 
förhållningssätt. Planering för vardagliga aktiviteter där ett demokratiskt förhållningssätt och 
ett ”rättvisetänk” råder är en självklarhet. Men om pedagoger inte förhåller sig till olikheter 
kan barn sättas i situationer där negativa identiteter bildas. Till exempel att alla barn skall 
erbjudas samma saker (i all välmening) utan att ta hänsyn till barns olikheter och ovilja till att 
inte göra vissa saker.  
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Nordin-Hultman (2004) skriver, 
 

Att barn är och blir på olika sätt i olika sammanhang och miljöer skulle inte bara vara en 
vardaglig självklarhet. Det skulle också kunna bli ett teoretiskt reflekterat fenomen och en 
viktig pedagogisk utmaning. De synsätt som möjliggjort en sådan förflyttning av fokus utgörs 
av poststrukturella teoriutvecklingar kring människans identitet, subjektskapande och relation 
till omvärld och miljö, (s.25). 

 
Användning av” Lyssnandets pedagogik” där barn ses som medkonstruktörer av sina liv och 
identitetsbildningar bidrar till att skapa kreativ intelligens och ett fritt tänkande som i sin tur 
leder till positiva identiteter. Enligt Jonstoij & Tolgraven (2001) har barn rätt till att inneha 
huvudrollen när de bildar sin subjektivitet, individuella, juridiska, medborgliga och sociala 
rättigheter. Det är också deras rättighet att vara aktiva deltagare när de bildar sin identitet, 
självständighet och kompetens, i den pedagogiska praktiken i samspel mellan andra barn, 
pedagoger och med idéer, material och miljöer och tänkta händelser. Även genom delaktighet 
och ett erbjudande om samarbete och en ständigt beredd pedagog som ser forskandet och 
strategierna barnen använder sig av som ett pedagogiskt verktyg istället för ett traditionellt 
överförande av vetskap och färdigheter. Precis som Nordin-Hultman skrev skriver även 
Jonstoij & Tolgraven (2001) att låter pedagoger barn positionera sig där det för dem känns 
meningsfullt och intressant, utvecklas positiva identiteter. Går pedagoger efter ett styrt och 
reglerat förhållningssätt där ett ”rättvisetänk” innebär att alla skall göra allt bildas negativa 
identiteter och positioneringar.   

3.3 Normkritiskt perspektiv 
 
Enligt Salmson och Ivarsson (2015) ska det normkritiska perspektivet i förskolan handla om 
att ha ett barnperspektiv där varje barn skall få utvecklas till den individ de själva vill. 
Pedagoger i förskolan skall ge barnen större handlingsfrihet och många möjligheter till att de 
får bli den de vill. Det normkritiska perspektivet gör att vi får syn på redan befintliga normer 
och det är nödvändigt för att sedan börja tänka normkreativt istället. Det är normkreativiteten 
som visar vägen mot en förändring. Utmaningen med att arbeta med normer är att så fort en 
norm belyses förstärks den även. En avgörande poäng med ett normkritiskt perspektiv är 
enligt Bromseth och Darj (2014) att synliggöra skillnader och konflikter, att inte se det i ett 
samtal att göra den Andre mer tilltalande och lik det man själv tycker och förstår. Enligt 
Salmson & Ivarsson (2015) handlar normkritik om att få syn på osynliga regler och 
förväntningar som styr oss. (s.22). Normkreativitet handlar om att med ett kreativt handlande 
göra normerna större och bredare så att alla får plats, så att handlings- och 
utvecklingsutrymmet ökar för alla individer. Normer är inte absoluta utan de kan förändras 
och se olika ut på olika platser på jorden. Salmson och Ivarsson beskriver normer som 
outtalade regler vilka påverkar hur vi tänker och förväntas göra. Främst blir normerna tydliga 
när vi bryter mot dem och inte sällan leder det till någon form av utanförskap. Normkritik 
handlar om tillägg, inte att ta bort något för någon. Hellman (2013) skriver om Foucaults 
tankar om normer. Personer som blir betraktade och värderade av andra utifrån normer 
kommer att se sig själva utifrån betraktarens ögon och rätta in sig efter det som är ”passande” 
eller ”opassande”. Det här liknar en självupplevd profetia vilken jag skrivet om tidigare i 
stycket om identitet. 
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Utgångspunkten med studien har varit att se barnet som individ, inte ur ett genusperspektiv 
eller ur ett förhållande kring etnicitet eller religion. Denna utgångspunkt har inte gjorts utifrån 
att debatten kring genus känns oviktig men tanken på barnet i den här studien görs efter en 
norm som inte är könsrelaterad utan individtänkt. Salmson och Ivarsson (2015) skriver att om 
vi exempelvis pratar om hur pojkar som grupp behandlas har vi samtidigt sorterat alla efter ett 
visst kön utan att bry oss om en massa andra sidor av barnen. 
 

Vi har ännu en gång förstärkt möjligheten att dela in mänskligheten i grupperna ”flickor” och 
”pojkar” utan att ta hänsyn till att alla inte känner sig bekväma med det. (s. 30). 

 
Kärnan enligt Salmson och Ivarsson (2015) är att det normkritiska perspektivet och det 
normkreativa förhållningssättets mål är att alla skall få vara olika. Och just ordet olik och på 
olika sätt kan kopplas till ett poststrukturellt perspektiv, där språket spelar en central roll i hur 
vi blir olika i olika situationer och sammanhang. Syftet med studien är att lyfta det 
normkreativa förhållningssättet och medvetandegöra det i vår pedagogiska praktik samt att 
öka förutsättningarna i vår miljö för att barnen skall få fler möjligheter att skapa olika 
identiteter i olika miljöer.  
 
 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ studie med etnografisk ansats 
 
Jag har gjort en kvalitativ studie där jag utfört observationer av både förskollärare och 
barngrupper samt intervjuer med förskollärare. Dessa intervjuer har sett olika ut. Några har 
skett under observationer och några har skett i samtalsform med fler än en som intervjuas. 
Backman (2013) beskriver den kvalitativa studien som en filosofi där fokus riktas mot 
individen. Människan som oftast är i interaktion med andra människor är i fokus och 
observatören befinner sig nära de studerade subjekten och ibland ingår observatören som en 
del av observationen och bildar en subjekt-subjekt-relation. Eftersom jag har varit både 
deltagande och delvis deltagande i mina observationer har jag kunnat bilda en subjekt-
subjekt- relation. Studien är kvalitativ eftersom jag också vill fokusera på betydelserna av de 
identitetspositioneringar barnen intar och hur de kan förstås (Fangen & Sellerberg 2011).  
Min studie har en etnografisk ansats vilket betyder att utgångspunkten är att försöka förstå 
andra människor genom deras sätt att utrycka sig. Studien är även etnografisk när den görs ute 
på fältet och på människor i deras vardag och att observationerna görs över tid. Min studie har 
pågått under hösten 2016 och det är för kort tid för att den kan kallas rent etnografisk därför 
görs en etnografisk ansats. För att studien skall vara etnografisk bör också empiri ha samlats 
in med många olika metoder så som intervjuer, samtal och observationer. Löfdahl, 
Hjalmarsson & Franzén (2015) 
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4.2 Urval och presentation av förskolan och de intervjuade förskollärarna 
 
Jag har valt observationer av förskollärare och av barn i barngrupp som metod samt intervjuer 
med sex förskollärare. Observationer har även genomförts i två olika barngrupper med tre 
pedagoger i varje grupp. Den ena gruppen består av 2-åringar. Den kallar jag grupp A. Den 
andra gruppen består av 4-åringar och den kallar jag grupp B. 
 
Förskolan som deltagit i studien har sedan många år arbetat på ett Reggio Emilia -inspirerat 
sätt vilket innebär att ett pedagogiskt dokumentationsarbete används för att synliggöra 
barnens utforskande men även för att få syn på vad barnen är intresserade av. Ett varierat 
material i såväl bygg och konstruktionsrum som ateljé finns tillgängligt och det är i mångt och 
mycket i form av återbruksmaterial. Miljön i den pedagogiska praktiken är utformad med 
material för att barnen skall kunna leka, utforska och vara delaktiga i sina lärprocesser. 
Förskolan arbetar med ett gemensamt projekt som har Hållbar framtid som ett övergripande 
tema. Varje avdelning arbetar projektinriktat på sitt sätt och utefter barnens intresse och 
förutsättningar. Förskolan består av fem avdelningar där grupperna är indelade i ettåringar, 
tvååringar, treåringar, fyraåringar och femåringar och alla åldersgrupper har egna avdelningar. 
Varje år byter hela barngruppen med dess pedagoger avdelning och således miljö för att 
materialet på respektive avdelning är anpassat efter ålder på barnen. De sex förskollärare som 
intervjuats har givits fiktiva namn. 
 
Lina har arbetat som förskollärare på förskolan i 21 år och arbetar vid intervjutillfället med 
ettåringar men refererar under intervjun även till hur hon arbetade med femåringar.  
Gustav arbetar på en tvåårs-avdelning och har arbetat som förskollärare i 10 år men varit på 
förskolan i 13 år. Han har erfarenhet av att ha arbetat med alla åldrar men främst med de 
yngre barnen. 
Lisa arbetar med treåringar och har arbetat som förskollärare i 27 år. Lisa har arbetat på flera 
olika förskolor men har arbetat på den här förskolan i 14 år. 
Hanna arbetar med fyraåringar och har arbetat som förskollärare på förskolan i 10 år. Hanna 
har främst arbetat med de äldre barnen. 
Kalle arbetar med fyraåringar och har arbetat som förskollärare på förskolan i 24 år. Kalle har 
främst arbetat med de äldre barnen under sin verksamma tid som förskollärare. Kalle refererar 
även till när han arbetade med femåringar. 
Ann arbetar med fyraåringar och har arbetat på förskolan som förskollärare i 18 år. Ann har 
erfarenhet av att arbeta med alla åldrar men har arbetat främst med de äldre barnen. 
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4.3 Genomförande av observationerna och intervjuerna/case 
 
Jag började med att göra en pilotobservation och en pilotintervju med två olika förskollärare. 
Jag observerade, lyssnade och förde anteckningar över ord och tankar som kom upp. Mitt 
fokus skulle ligga på pedagogerna och inte på barnen. Redan här kände jag att det blev svårt. 
En del av mitt syfte var att undersöka hur barn skapar olika identiteter i de olika miljöer 
förskolan erbjuder. Efter pilotintervjun och pilotobservationen kom jag således fram till att jag 
även behöver observera barnen. Jag skrev ett samtyckesbrev för underskrift till föräldrarna i 
de båda grupper jag valde att observera (se Bilaga1). Efter det genomfördes åtta 
observationstillfällen i barngrupperna under hösten 2016. (se Tabell 1). 
 
När jag har observerat har jag använt mig av anteckningar med penna och papper. 
Observationerna har varit deltagande, delvis deltagande och icke deltagande. Fangen och 
Sellerberg (2011) beskriver den deltagande observationen som komplex eftersom det innebär 
att interagera bland människor samtidigt som man skall observera och studera. Jag har en nära 
relation till grupperna jag observerat därför fann jag inte det som svårt. Jag har även kunnat 
göra delvis deltagande observationer vilket har inneburit att jag har suttit som en ”extra 
pedagog”. När jag fått en fråga från ett barn eller en situation har uppstått har det lett till att 
jag under observationen har fått vara mer delaktig än det var tänkt från början. Den icke 
deltagande observatören beskriver Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) som den som 
står utanför och observerar utan att delta. När jag varit icke deltagande har jag suttit och 
observerat en pedagog och dess grupp under en situation/händelse vilken pedagogen har lett. 
Varje observation har pågått mellan 10-60 min. Observationerna har transkriberats efter varje 
tillfälle och de har sammanställts och analyserats.  
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Bild 1: Rummen 
 
Bilden visar de rum jag har utfört mina observationer i och markeringarna på bilderna visar 
min position under mina observationer. 
 
När jag har utfört observationer i byggrummet har jag suttit på golvet innanför dörren. Barnen 
har varit aktiva med sina byggen och konstruktioner. Inget av barnen har visat att de har velat 
gå ut från rummet under observationstiden. När jag har utfört observationer i ett av 
musik/teaterrummen (teaterrum 1) har jag varit en deltagande observatör vilket har gjort att 
jag varit delaktig i barnens görande. Därför har min placering varit mitt i rummet tillsammans 
med barnen som har utforskat och lekt i ljuset av en overhead som står mitt i rummet. Jag har 
ibland avbrutit mitt deltagande i leken för att göra anteckningar. Under observationen i det 
andra musik/teaterrummet (teaterrum 2) satt jag i dörröppningen på en bänk och var icke 
deltagande. Under observationen som gjordes i ateljén satt jag med vid bordet och var delvis 
deltagande. Jag antecknade under hela observationen förutom när jag fick frågor från barnen 
som också satt runt bordet. Jag intervjuade och samtalade med Hanna (förskollärare) under 
tiden.  
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Ann (förskollärare) har filmat en situation ute på gården vilken jag har tagit del av och 
analyserat. Foton har också tagits under mina observationer för att få en bild av hur barnen 
positionerar sig i olika sammanhang och för att jag skall minnas det här visuellt.  
 
I mina intervjuer har jag använt mig av case som skapades utifrån erfarenheter och 
observationer av barn. Sju olika tänkbara scenarion har skrivits ihop till case. Casens innehåll 
är valda utifrån mitt syfte, frågeställningar och de centrala begrepp jag valt. (Hur de centrala 
begreppen uppstod beskrivs under rubriken Centrala begrepp och Analysmetod). Utefter 
casen har jag intervjuat pedagoger.  
 
Jag har gjort kvalitativa intervjuer vilket enligt Bryman (2011) betyder att intervjun är riktad 
mot intervjuarens åsikt och att intervjun kan röra sig åt olika håll. Intervjuaren kan också 
frångå sitt frågeformulär och hitta nya följdfrågor under intervjun. Mer specifikt skulle 
Bryman kalla intervjuformen för semistrukturerad. Bryman menar då att frågor som inte fanns 
i det förberedda intervjumaterialet kan ställas. Varje intervju har skett i samtalsform mitt i en 
barngrupp, intervjuerna har alltså inte skett avskilt i en ”typisk intervjusituation”. Några av 
intervjuerna har även skett i samtalsform där fler än en pedagog intervjuades. Dessa intervjuer 
kan liknas mer vid samtal och diskussion kring casen. Anledningen till det här var att jag ville 
att det skulle bli en naturlig och avslappnad situation för den som blev intervjuad. Varje 
intervju har pågått alltifrån 15 minuter upp till 45 minuter. Jag informerade pedagogerna om 
intervjumetoden och frågade om det gick bra att där och då svara på några frågor. Efter 
intervjuerna har jag gjort transkriberingar av mina anteckningar om vad som sas under 
intervjun och empirin har sammanställts och analyserats. Innan jag påbörjade intervjuerna har 
pedagogerna fått skriva på ett informerat samtycke där jag förklarat syftet med studien och 
där de informerades om att deltagandet av studien när som helst kan avbrytas. (Bilaga 2). 

4.4 Reliabilitet och validitet och informerat samtycke 
 
I detta stycke kommer jag att förklara orden reliabilitet och validitet samt vad ett informerat 
samtycke är. För att min studie skall bli trovärdig har jag presenterat empirin på ett 
systematiskt sätt. Jag presenterar transkriberingar som citat av observationerna och 
intervjuerna i analysen. Jag har redogjort för mitt val av deltagarna i observationerna och 
intervjuerna och de är även presenterade med kodade namn. Undersökningspersonerna är 
beskrivna utan att jag har röjt någons identitet och analysen av observationerna och 
intervjuerna redovisade i resultatdelen.  
 
Reliabilitet och validitet har på senare tid ersatts med ord som trovärdighet och pålitlighet i 
kvalitativ forskning. Kvale och Brinkman (2014) omformulerar reliabilitet och validitet så att 
de blir relevanta för forskningsintervjuer och observationer. Deras tolkning av validitet är 
giltighet, giltig slutsats och giltiga argument som är välgrundade och försvarbara och 
övertygande gällande det område som undersöks. Empirin som samlats in under 
observationerna och intervjuerna syftar tillbaka till frågeställningarna och studiens syfte. 
Vanliga ord som används när frågor om validiteten fastställs är ”Vad” och ”Varför” i 
förhållande till den text som undersöks. Andra ord för reliabilitet är tillförlitlighet eller 
pålitlighet och Brymans (2011) tolkning av det är att en fullständig redogörelse av 
forskningsprocessen är tillgänglig där problemformuleringar, undersökningspersoner och 
valet av dem, transkriberingar från intervjuer och observationer tydligt beskrivs. Empirin som 
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samlats in skall vara tillräcklig för att kunna dra slutsatser av. (Lövdahl, Hjalmarsson och 
Franzén 2014).  
 
Jag har också delat ut ett samtyckesbrev (Bilaga 1) till vårdnadshavare och även pedagogerna 
har skrivet under ett godkännande för att medverka i min studie (Bilaga 2). I brevet finns 
syftet med studien och informanterna blir även upplysta om att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i studien. Ett informerat samtycke krävs av vårdnadshavare då barn är 
inblandade. Det är vårdnadshavarna som bestämmer om barnet får medverka i studien och de 
bedömer även om barnets personliga integritet påverkas av studien. Etik i 
forskningssammanhang är viktigt att belysa och enligt Helgesson (2015) handlar forskning 
om ett reflekterande förhållningssätt kring normativa frågor och värdegrundsfrågor genom 
systematisering, kritik och analys av argument och olika uppfattningar. Studien är utförd 
utifrån gällande etiska principer formulerade av Vetenskapsrådet (2011). 

4.5 Presentation av data 
 
Jag har genomfört 8 observationer och intervjuat 6 olika pedagoger (se Tabell 1). En av 
observationerna har filmats, några har fotats och vid samtliga observationer och intervjuer har 
anteckningar förts. Observationerna har pågått alltifrån 15 minuter till 60 min. Jag har 
observerat mindre grupper på 3-6 barn i varje grupp. Intervjuerna har skett i samtalsform och 
de har pågått i 15 minuter upp till 45 minuter beroende på hur många case som har 
diskuterats. Sju fiktiva case har förberetts och diskuterats. Nedan följer en tabell där antal 
observationer och intervjuer presenteras, observationernas och intervjuernas längd i minuter, 
antal pedagoger som har intervjuats och hur många tillfällen barn har observerats.  
 
Tabell 1: Översikt över observationer och intervjuer. 

 
 

Tillfälle	
Observation	
(i	minuter)	

Intervju		
(i	minuter)	 Grupp	A	 Grupp	B	

Film	
(i	minuter)	

	1	 																20		
	

									X	
	 	 	2	 15	

	
									X	

	 	 	3	 45	 45	
	

									X	
	 	4	

	
20	

	 	 	 	5	 15	
	

									X	
	 	 	6	

	
15	

	 	 	 	7	 20	
	
									X	

	 	 	8	 30	
	 	

									X	
	 	9	

	
20	

	 	 	 	10	 45	
	 	

									X	
	 	11	

	
20	

	 	 	 	12	 60	 30	
	

									X	
	 	13	

	 	 	 	
9	

	Total	tid	 3,50	tim	 2,30	tim								
	

9	min	
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4.6 Centrala begrepp och Analysmetod   
 
Jag har valt ut tre centrala begrepp vilka jag kommer använda i min analys. 
Identitetspositionering, meningsskapande och lyssnande delaktiga pedagoger. I den 
pedagogiska praktik jag arbetar i strävas det dagligen efter att vara lyssnande delaktiga 
pedagoger och att skapa meningsfulla sammanhang för både barn och pedagoger. Det blev 
därför naturligt och självklart att använda de här som centrala begrepp i min analys. 
Identitetspositionering är en viktig del av studien för att försöka förstå hur barnen bildar sig en 
identitet på och hur de kan se sig själva som subjekt i den pedagogiska praktiken. Det kändes 
därför också självklart att välja det som ett centralt begrepp. Jag vill genom de tre olika 
begreppen se vilka möjligheter barnen har att bilda sig en identitet på i de olika miljöer och de 
olika material som finns i den pedagogiska praktiken. Vilka meningsskapande sammanhang 
finns det att ”självas” på och på vilket sätt är pedagogers lyssnande och delaktighet viktigt för 
barnens subjektsskapande.  
 
När jag var klar med intervjuerna och observationerna transkriberades allt och skrevs ut på 
papper. Jag studerade transkriberingarna och sökte efter återkommande ord eller meningar 
som hör ihop med mina centrala begrepp och som kunde bilda gemensamma teman. När ett 
ord eller mening återkom mer än två gånger skrev jag ned det. Efter det sorterade jag dem i 
fem mappar som senare skulle bilda rubriker i mitt resultat. Några ord var snarlika därför 
sorterades de in i den mapp där orden hade i princip samma betydelse. Gå tillbaka, Skratt och 
trams, Instrument som verktyg, Organisation och Tid, Val och Styrning är återkommande 
teman och det blev därför rubrikerna i mitt resultat. När jag analyserar min empiri är det 
viktigt för mig att observationerna och svaren från pedagogerna känns trovärdiga och inte 
misstolkas eftersom jag har en nära relation till både de barn och pedagoger som medverkat i 
studien. Det som i resultatdelen är markerade som blockcitat är direkt citerade av de 
intervjuade pedagogerna eller en ren transkribering från mina observationer. 
 
Jag har valt att göra en tematisk analys vilken enligt Bryman (2011) är den vanligaste 
metoden när det gäller kvalitativa data. Detta innebär att gemensamma begrepp söks efter i 
texten och sedan analyserar dem och sätter begreppen i förhållande till den tidigare forskning 
och de teorier och centrala begrepp som valts. De centrala begreppen i denna studie är 
identitetspositionering, meningsskapande och lyssnande delaktiga pedagoger. Jag använde de 
centrala begreppen när jag analyserade min empiri för att försöka förstå vilka olika identiteter 
barnen intog eller gavs av gruppen. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt, språket, materialet och miljön och hur de bidrar till barns subjektsskapande i 
den pedagogiska praktiken. För att kunna svara på mitt syfte behövde jag de centrala begrepp 
jag fann viktiga och de utgick jag ifrån när jag sökte teman i min empiri.  
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Bild 2: Komplexiteten av en situation i barnets identitets- och subjektskapande.  
 
Utifrån ett analytiskt öga har jag använt mina tre faktorer som är miljö, material och språk för 
att försöka hitta meningsskapande sammanhang för barnen att skapa sig identitetspositioner i. 
Pedagogers lyssnande delaktighet blir en viktig del i barnens subjektsskapande och i bildandet 
av sin identitet. Mina centrala begrepp som är meningsskapande, identitetspositionering och 
lyssnande delaktiga pedagoger blir viktiga för att kunna se vilken identitet som bildas i en 
situation. En situation som har planerats utefter en intention får sedan ett resultat. Situationen 
påverkas av pedagogernas val och planering. Utifrån ramar styr pedagogerna (medvetet eller 
omedvetet) situationen mot ett mål/resultat. Resultatet påverkas även av pedagogernas 
lyssnande och delaktighet och deras intention att skapa meningsfulla sammanhang. 
Pedagogernas val av material, miljö och hur de samtalar med barnen påverkar även 
situationen. Situationen påverkar de lyssnande delaktiga pedagogerna och identitetsskapandet 
och även pedagogernas val och styrning inom ramarna. Hur resultatet blir styrs av 
pedagogernas val och ramarna av pedagogernas förhållningssätt. De tre faktorerna, miljö, 
material och språk kan även enskilt påverka bildningen av barns identitet och 
subjektsskapande. Tillslut har det bildats en cirkel (se Bild 2) där de tre faktorerna och de tre 
centrala begreppen utifrån pedagogernas val, styrning och ramar tillsammans samverkar i 
barnets identitetsbildning och subjektsskapande. Resultatet av situationen används när nästa 
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situation planeras av pedagogerna och genom en analys av det resultatet kommer kanske deras 
val, ramar och styrning över situationen att ändras. (se Bild 2). 
 

5. Resultat 
 
Mitt syfte med studien har varit att se hur miljö, material och pedagogers språk påverkar barns 
identitetspositioner och subjektsskapande. Hur barnen har positionerat sig med de olika 
materialen och i de olika miljöerna har påverkats av pedagogernas lyssnade, ”språkande” och 
delaktighet. Barnen har fått utrymme för att finna meningsfulla sammanhang att skapa sig en 
identitet i utifrån pedagogernas förhållningssätt vilket är nyfiket, respektfullt och inlyssnande. 
I min analysmetod fann jag att Gå tillbaka, Skratt och trams, Instrument som verktyg, 
Organisation och Tid, Val och Styrning är återkommande teman och det blev därför 
rubrikerna i mitt resultat. 

5.1 Gå tillbaka 
 
Under en intervju får Hanna frågan om hur hon skulle agera utifrån ett fiktivt case. Några barn 
klär på sig i hallen. Du ber ett barn som är påklädd att hämta en reflexväst. Ett barn inne från 
avdelningen hör det här och avbryter sin lek för att hämta västen till det barn som är 
färdigklädd. Hanna svarar; 

 
”Fint att du gjorde det här men Gå du tillbaka till det du gjorde och de kompisar du lämnade” 
(Hanna, förskollärare) 

 
Pedagogerna i studien svarar att de i första hand skulle be barnet att gå tillbaka till den 
aktivitet det höll på med. Flera av dem nämner också de egenskaper de tänker att barnet i 
situationen visar. 
 
I intervjuerna och de samtal som följde efter intervjun pratar pedagogerna om egenskaperna 
hos barnet som avbryter en lek för att hjälpa till. Det är en komplex situation för det som 
framkommer i intervjuerna är att barnet som ”hjälper till” ses av pedagogerna som generös, 
hjärtlig och empatisk men kan också ses som ett barn med kontrollbehov. Eller ett barn som 
söker en strategi för att förflytta sig från det sammanhang barnet befann sig i när barnet hörde 
frågan. Gustav säger att svaret beror på situationen: 
 

Är det en stressig situation och det är många i hallen hade jag sagt, Tack vad bra att du 
hämtade västen men annars hade jag sagt, Nä, nu går du tillbaka till det du gjorde för 
idag behöver det här barnet hämta västen själv. (Gustav förskollärare). 

 
Av Gustavs svar framkommer det att i många fall handlar det om tid och det är något jag 
kommer att analysera mer under rubriken Organisation och Tid.  
 
Gustav säger även att det är en bättre egenskap att vara lyhörd inför andras behov än att 
strunta i att hjälpas åt överhuvudtaget men ser ändå problemet som uppstår när en liten grupp 
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av andra barn helt plötsligt blir lämnade utan förklaring. Barnet kommer tillbaka efter en kort 
stund för att kanske försvinna igen när ett nytt barn eller pedagog behöver hjälp eller stöd. I 
ett annat samtal framkommer även det komplexa i att förklara för barnet som hjälper till att 
Du är viktig för dina kompisar i det sammanhang Du befann dig i och Du behöver inte känna 
att du ska hämta en väst åt det här barnet. Samtidigt verkar det finnas en vilja att bejaka 
barnets fina egenskaper så som empatisk och hjärtlig. I samtalet med Lisa kring detta case 
framkom det även att; 
 

ur ett ”utomståendeperspektiv” från exempelvis en förälder som går förbi och inte 
har hela bilden eller sammanhanget kanske det låter väldigt konstig att be barnet 
att Gå tillbaka när barnet bara ville vara hjälpsam. (Lisa förskollärare). 

 
Pedagogens tanke kring detta var ändå att intentionen från pedagogen var densamma, att vara 
just hjälpsam mot barnet som avbröt leken med sina kompisar. Tolkningen av det här samtalet 
är att alla vill väl, barnet som hjälper till och pedagogen som ber barnet Gå tillbaka. Dels för 
barnets egen del men även för de barn som blir lämnade. 
 
Svaren av pedagogernas intervjuer visar också att barns personligheter spelar en stor roll inför 
den här situationen. Barnet i det fiktiva caset som är färdigklätt och fick frågan om västen i 
första hand kan vara ett barn med eftertänksamhet som gör saker i sin egen takt. Kommer det 
då ett barn som gör saker i snabbare takt har barn nummer ett ingen chans att ens hinna hämta 
en väst åt sig.  
 
Om pedagoger med hjälp av viss styrning i form av organisation har tänkt att barnen skall 
vara i en speciell miljö, exempelvis byggrummet under en tid på dagen och barnet inte finner 
det meningsfullt kan man förstå situationen som ett sätt för barnet att på ett ”lagligt” sätt ta sig 
från en miljö till en annan. Till en miljö och ett sammanhang som känns mer meningsfullt för 
barnet att skapa sig en identitetsposition i och där barnets egenskaper i form av empati och 
hjärtlighet får framkomma. Min analys är att barn blir i olika sammanhang och i olika miljöer 
och med olika material. Det är pedagogers ansvar att skapa miljöer med material som skapar 
meningsfulla sammanhang för barnen att ses som subjekt i och skapa identitetspositioner som 
stärker barnets självkänsla och självförtroende. 

5.2 Skratt och trams 
 
Ett case i intervjuerna är; Om ett barn kommer på morgonen och springer in och låtsas ramla 
och ligger på golvet och gör tokiga ljud och skrattar och skriker, hur möter pedagogen det? 
Kalle svarar att; 

 
Det beror lite på när på dagen det är. Är det på morgonen och det är barnets sätt att säga 
Hej på har jag nog lite mer tålamod med det men händer det senare under dagen hade jag 
stoppat det direkt. (Kalle förskollärare) 

 
Hanna, som också hör frågan och som deltar i samtalet kring caset håller med Kalle och 
bekräftar från sin synvinkel att på morgonen känns det mer ok. Ann kände däremot att det 
avgörande för om det här var ett bra sätt att säga ”Hej” på berodde på vilka andra barn som 
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kommit och tänkte då på om de i så fall skulle hänga på i samma beteende. Vid ytterligare en 
intervju sa Lina;  
 

Jag hade tagit barnet i knät och sagt Hej ansikte mot ansikte. (Lina förskollärare). 

 
Även det här är komplext eftersom barnet som gör det här vill ha någon form av 
uppmärksamhet och får det i form av skratt. Men frågan är om glädje och skratt alltid hör 
ihop. Samtalet med Hanna och Kalle fortsätter med om det är positivt att söka uppmärksamhet 
genom att någon skrattar åt en och Kalle ger ett exempel på några barn i en annan barngrupp 
där två barn hade en roll som ”skojare” eller ”clown” och att det blev svårt för de två barnen 
att bli tagna på allvar i de situationer de faktiskt ville vara allvarliga och säga något de fann 
seriöst. De andra barnen förväntade sig att det skulle komma Skratt och trams så de intog i 
regel en identitetsposition av ”skojare” eller ”clowner” per automatik. Även när något 
allvarligt skulle förmedlas blev det på ett sätt så att det fanns utrymme för skratt. Det här 
exemplet togs även upp i en intervju med Lina som hade arbetat i den här gruppen och då 
belyste problematiken utifrån att hon inte tyckte att ett sådant sätt att fånga uppmärksamhet på 
var positivt för någon i gruppen. Lina fortsätter med att beskriva det som att det är svårt att 
göra sig av med en sådan identitetsposition och den är svår att bära. Lika svårt kan det vara 
för övriga barn att avväga om det nu är ”på allvar” eller om det är ”trams”.  
 
I analysen av observationsfilmen såg jag följande: 
 

Det börjar med att två barn turas om att ”ramla” ner i däcket och fyra barn är åskådare. En 
av åskådarna säger att ett av de båda barnen är roligast vilket gör att det barnet fortsätter 
att ”ramla” ner i däcket många gånger. Det andra barnet blir en åskådare som också faller 
in i skrattet med de andra barnen. (Observation genom film tillfälle 13). 

 
I observationsfilmen tycker jag mig kunna se att det är just skrattet barnen är ute efter när de 
ramlar ner i bildäcket. Efter varje ”rammel” kommer skrattet direkt från de andra barnen och 
min tolkning är att det är det barnet vill. Skratt uppstår när ett eller flera barn tramsar genom 
att ”låtsasramla” ner i ett bildäck ute på gården gång på gång.  
 
För att återgå till om skratt och glädje hör ihop blir det i den här observationen något som för 
barnen verkar fylla ett meningsfullt sammanhang och på slutet har fem av sex barn provat att 
”ramla” ner i däcket och fokus har flyttats till att alla barn skrattar och tramsar tillsammans. 
Inget barn har intagit en identitetsposition som ensam ”clown” och det barn som hade 
huvudrollen till en början är nu en av flera barn som skrattar gemensamt och är delaktig i ett 
sammanhang där många barn verkar känna glädje. I den här situationen används ett bildäck 
(material) som verktyg för skratt och för ett skapa ett meningsfullt sammanhang hos de här 
sex barnen och ingen vuxen är aktiv i deras lek. Barnen söker heller ingen bekräftelse från 
pedagogen som observerar utan hela situationen går ut på att få bekräftelse från kompisarna i 
form av skratt. Ju mer skratt desto mer ”rammel”. Intentionen med att falla ner i bildäcket var 
att få de andra barnen att skratta och det blev även resultatet av allt ramlande. 
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5.3 Instrument som verktyg 
 
Den förskola som observerats arbetar projektinriktat och delar av miljön är iscensatta för 
projektarbetet. På en av avdelningarna flyttades miljön som var avsedd för projektet till ett 
annat rum där det också var teater och musikrum. Det här gjorde att mer och annat material 
blev tillgängligt för projektarbetet och barnens utforskande. Vid ett flertal tillfällen som 
observerats har instrument använts som verktyg för subjektsskapande. Det blev väldigt tydligt 
vid ett tillfälle när tre barn observerades under en projekttid. Förskolan arbetar med Hållbar 
framtid som ett övergripande projektnamn. När barnen var 1 år och ny-inskolade började 
relationsskapande användas som en väg in i en Hållbar utveckling och som verktyg till det 
användes ”Lek i ljus” och ljuskällan var en overhead. Olika kulisser för lek lades på 
overheaden och exempelvis ”tågåkande” och ”båtlek” blev lekar som lektes dagligen och 
denna lek har fortsatt nu när de har fyllt 2 år. Några barn var och är mer aktiva i lekandet och 
berättandet och några mer iakttagande men i och med flytten av miljö till ett annat rum har 
instrumenten blivit en väg in i leken för en del av barnen. 
 

Ett av de tre barn som observerades vid det här tillfället har lekt i projektdelen när en 
pedagog varit aktiv eller lekt ensam men vid det här tillfället hade först en berättelse 
hittats på genom att barnen valde var sin bild som sedan lades ihop och bildade en saga. 
Sedan startade leken som byggde på den ny-påhittade sagan. Barnet gick direkt och satte 
sig med ett instrument och de andra två började att klä ut sig och startade upp leken. 
Barnet med instrumentet lockades in i leken av de andra två barnen men släppte inte 
instrumentet. Det spelade på instrumentet vid sidan av de andra men var delaktig på ett 
helt annat sätt än förut. (Fältanteckningar från observation tillfälle 7). 

 
Instrumentet blev något att ”hålla i” och ju längre tiden gick en desto säkrare och mer aktiv 
identitetsposition intog barnet och till slut hade barnet lagt undan instrumentet och klätt ut sig 
och var lika delaktig i leken som de andra två barnen. Analysen visar hur viktigt det är att 
tillföra mycket olika material och även oväntat material i den pedagogiska praktiken vilket 
kan bidra med att skapa meningsfulla och viktiga sammanhang för barnet att bilda sig 
identitetspositioner de känner sig bekväma i. Min tolkning av den här situationen är att barnen 
visar sann glädje och lekfullhet och då skapades en identitetsposition de var bekväma i. 
 
Finns det instrument i ett rum lockar det ofta till spel och musicerande. Och Instrument som 
verktyg kan bidra med att skapa olika identitetspositioner, både bra och sämre beroende på 
vilket sammanhang de används i. I exemplet ovan var det bara positivt men i nästa exempel 
skapades en identitetsposition som där och då inte var så positiv för barnet som observerades.  
  

Tre barn befann sig i teater/musikrummet som skulle städas i inför lunchen. (Se Bild 1, 
teaterrum 2). Ett barn började sjunga och spela på en trumma och ett annat barn hängde 
på den aktiviteten. De två barnen fastnade vid trummorna och ”jammade” och sjöng och 
till slut gick det tredje barnet ut för det fick ont i öronen sa det. De två andra fortsatte att 
spela och allt blev vildare och vildare och tillslut helt galet. Skratt och vild glädje visades 
tills ett av barnen helt plötsligt gick ut. Kvar blev det barn som startade trumspelet och 
barnets identitetsposition gick från att ha varit en skojig pajas till att bli lämnad ensam 
utan förklaring. (Fältanteckningar från observationen tillfälle 8). 

 
I analysen av den här situationen där Instrument som verktyg och material användes vid ett 
identitetsskapande blev barnet först någon kul och rolig person som hittade på en aktivitet 
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som var bra mycket roligare än att städa. Barnet fick en roll som initiativtagare till en rolig 
lek. När barn nummer två helt plötsligt lämnar rummet utan förklaring upplever jag det som 
att barnet känner förvirring och osäkerhet inför vad som hände. Var jag rolig eller inte?  

5.4 Organisation och tid  
 
Hur den pedagogiska praktiken är organiserad har visat sig vara en viktig del i barnens 
subjektskapande. Vid samtalen som uppkom vid intervjuerna där en fråga handlade om hur 
pedagogerna förhåller sig till det faktum att ett barns namn ofta nämns i negativa 
sammanhang framkom det att organisationen måste ses över. Ann berättar; 
 

Jag börjar fundera på varför det blir så här. Jag frågar barnen om det de säger och pratar 
med mina kollegor om hur vi kan bryta detta och lyfta de positiva sidor barnet har så att 
de blir synliga i barngruppen. Jag funderar över organisation, tid och struktur för att stötta 
det barn som ofta hamnar i kläm och i en negativ spiral (Ann förskollärare). 
 

Analysen av Anns svar är att organisationen och tiden för organisationen är viktig för att 
barnen skall få tid att skapa meningsfulla sammanhang att bilda sig till subjekt i. 
Pedagogernas ansvar är att lyfta alla barns positiva sidor och stärka barnens självkänsla och 
självförtroende genom att förstärka deras starka sidor. 
 
Var och i vilka sammanhang bildar barnet en identitetsposition som gör att barnet benämns 
negativt och hur ändrar vi oss och vår miljö för att det här inte skall hända var frågor som kom 
upp under intervjuerna. Kalle belyser även problemet där hallens på-och- 
avklädningssituationer är en viktig faktor för om ett barn nämns negativt eller inte. Vid dessa 
situationer händer det ofta att ett namn upprepas negativt av övrig barngrupp och ett lätt sätt 
att undvika det är att det barnet inte befinner sig i hallen när många andra barn också är där. 
Låt det barnet antingen klä på sig bland de första eller sista. Återigen organisationen kring 
olika situationer. 
 
Observationerna har visat att ett av barnens namn benämns olika utifrån var det befinner sig. 
Under mina observationer i byggrummet har jag sett att det här är detta barns arena.  
 

Fyra barn befinner sig i byggrummet och alla fyra gör det de känner att de vill. Två av 
barnen bygger och konstruerar och två av barnen kör med fordon. Ett barn bygger ett torn 
av klossar och annat återbruksmaterial. Alla tre barn sneglar vid flera olika tillfällen på 
barnet som gör det stora höga bygget. Ett av de barn som körde med ett fordon stannar upp 
och kommer och sätter sig nära och observerar barnet som bygger. Efter ytterligare en liten 
stund har det andra byggande barnet också kommit och satt sig för att titta på 
konstruktionen. (Fältanteckningar från observationer tillfälle 2). 

 
Bygg och konstruktion är något det här barnet finner meningsfullt och barnet har utvecklat en 
förmåga för det vilket ligger långt före flera av de andra barnens förmåga att se om 
konstruktionen är hållfast. När barnet är i byggrummet söker barnet inte så mycket kontakt 
med de andra trots att barnet har många som väljer att vara nära. De andra barnen iakttar 
bygget eller så bygger de på sitt sätt i en annan del av rummet. Miljön och hur den är 
organiserad med dess material påverkar det här barnet att inta en identitetsposition som känns 
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meningsfull. Barnet nämns på ett helt annat sätt i byggrummet och samtalen kring barnet 
handlar om positiva saker. 
 
Under intervjuerna och samtalen som följer efter intervjuerna framkommer det att barnets 
positiva sidor måste lyftas och förstärkas inför de andra barnen. Här kommer språket in som 
ett viktigt analysverktyg och begrepp. Vad pedagoger säger till barnen och vad de visar med 
andra språk i form av kroppsspråk, ansiktsuttryck och lyssnande blir viktiga verktyg för att 
barn skall få bli till subjekt i den pedagogiska praktiken. Resultatet visar att pedagogerna 
överlag använder ett språk som förstärker alla barns styrkor och det handlar mycket om 
förhållningsättet som finns på förskolan. Barnen ges mycket tid och uppmärksamhet och 
teorier och samtal lyssnas på. Dagarna är organiserade så att barnen ofta delas in i grupper 
vilket gör att de hamnar i mindre sammanhang och får fler tillfällena att komma till tals på. 
Jag har observerat flera samlingar men även situationer där barnen har varit indelade i mindre 
grupper. Samtliga pedagoger som observerats har varit väldigt lyhörda men också tydliga med 
vem som har ordet. Inte prata i mun på varandra och att lyssna på kompisar är centralt för alla 
pedagogers sätt när de leder en samling.  
 
Under en observation skedde följande;  
 

Det var iscensatt för en aktivitet kring barngruppens projekt och de fem barn som skulle 
arbeta med det här fick en kort instruktion av tanken kring aktiviteten. Samtliga barn 
startar direkt och ingen följdfråga ställs. Inte heller frågar något av barnen om det gör 
”rätt”. (Fältanteckningar från observationen tillfälle 3). 

 
Intentionen med uppgiften beskrevs och situationen och resultatet låg nära pedagogens tanke 
med uppgiften för de flesta av barnen men ett av barnen hade en egen tanke och pedagogen 
frågade inget om den utan lät barnet göra som det hade tänkt. Det fanns en öppenhet och 
atmosfären var så tillåtande att barnen intog en position av säkerhet och självständighet. Inget 
av barnen sneglade på någon annan utan alla arbetade utifrån sin egen föreställning och 
förståelse av uppgiften.  
 
Dagarna i den pedagogiska praktiken är organiserade så att barnen ges tid till att finna 
meningsfulla sammanhang att bilda sig till subjekt i och därmed skapa sig identitetspositioner 
de själva väljer. Genom ett rikt material och tillåtande miljöer och lyssnande pedagoger finns 
alla möjligheter för barnen att finna identitetspositioner som stärker deras självkänsla och 
Jaget. Men allt det här sker i samspel och ingens personlighet premieras mer än någon annans.    
 
Den pedagogiska praktiken är även styrd av klockan. Vid intervjun med Gustav, där frågan 
handlade om tre barn som är i ateljén och två är aktiva och den tredje iakttar. Hur förhåller sig 
pedagogen till det? Gustav svarade; 
 

Jag vill ge barnet tid att kolla in de andra om det är barnets sätt att komma igång på. Men 
ibland är det svårt att vänta ut barnet för man har hela tiden en tid att passa känns det som. 
Antingen skall man gå ut eller äta lunch eller sova eller något annat som måste göras för att 
allt skall funka. (Gustav förskollärare). 
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Utifrån analysen av intervjun och av tidigare svar från andra pedagoger blir min tolkning att 
tid är komplext. Känslan är att alla vill ge barnen tid, tid att iaktta, tid att utforska, tid att välja 
miljö, tid att stanna upp i miljöer, tid för att hjälpa, tid för att leka, tid för att delta. Men med 
klockan som ram och makt över tiden finns det tyvärr inte alltid möjlighet att ge barnen så 
mycket tid som pedagogerna hade velat.  

5.5 Val eller styrning 
 
Under en observation frågade jag förskolläraren Hanna; Om det hade varit ett barn som inte 
ville vara i det här rummet och göra den tänkta aktiviteten, hade det barnet fått göra något 
annat då”?  
 

Barnet hade fått stanna kvar i rummet men inte behövt göra det som var tänkt men 
förhoppningen hade varit att de andra barnen hade ”smittat” barnet med det de gjorde. 
(Hanna förskollärare) 

 
Barnet hade alltså fått valet att inte göra aktiviteten med det material som var tänkt men det 
blev styrt att stanna i rummet/miljön och det är så organisationen och den pedagogiska 
verksamheten ser ut. Barnen är ofta indelade i grupper och för att ha översikt över alla barn 
behövs det här och också för att de andra grupperna skall få göra det de hade tänkt och 
planerat. En liknande fråga ställdes under intervjun med Ann. Frågan var; En planerad 
aktivitet är förberedd i ett rum med flera olika möjligheter för lek eller utforskande. När 
barnen kommer in hamnar deras fokus på något annat än det som var tänkt. Hur gör du? Ann 
svarade; 

 
Samlar ihop dem och berättar vad vi ska göra. Om det inte är så att det egentligen inte spelar 
någon roll, till exempel utanför projektet, då är det ok att byta aktivitet men jag berättar om 
aktiviteten så att de vet vad de väljer bort. Det är alltid lättare att välja det man känner till. 
(Ann förskollärare) 

 
I det samtalet framkom det att pedagogen hade i det här fallet förklarat sin intention med 
uppgiften. Handlade inte uppgiften om projektet spelade det inte så stor roll om barnet inte 
vill stanna i den miljö vilken var pedagogens tanke.  
 
När det gäller en situation som är projektinriktad verkar ramarna för val något snävare. 
Intentionen med uppgiften är väl planerad och situationen är förberedd och många gånger 
iscensatt. Barnen lockas och blir nyfikna men fokus behålls olika länge för olika barn. I alla 
observationer som handlar om just projektet har barnen stannat upp längre i de olika miljöer 
de befunnit sig i och pedagogernas delaktighet har känts mer fokuserad. Att lyssna på barnens 
frågor och teorier är genomgående dagligen men här skärps ögat och örat ytterligare och det 
gör att barnens nyfikenhet vaknar. Utifrån tanken om val och styrning blir känslan att ”valen” 
som fås i mångt och mycket ändå är styrda. Barnen har inget val när de blir indelade i grupper 
utan det har pedagogerna haft en tanke kring. Den miljö barnen skall vara i efter att de delats 
in i grupper kan de heller inte välja men efter ett tag gick det bra att byta miljö. Däremot kan 
de välja att inte vara delaktiga men att få göra det de helst vill där och då, det valet finns inte.  
 



26 
 

Om vi återgår till hur barnen delas in i grupper fanns det en tanke med det. I båda grupperna 
har pedagogerna tänkt igenom hur grupperna skall sättas ihop. I ena barngruppen har 
pedagogerna tänkt främst kring ålder och i den andra gruppen var det viktigt att det fanns barn 
som kunde lyfta varandra och att det fanns goda ”lekare” i varje grupp. De ville även visa att 
det fanns andra barn än de ”vanliga” och att det finns andra miljöer än de ”vanliga”. Det här 
är en form av styrning även om intentionerna är goda. Och de val som erbjuds är också till 
viss mån styrda.  
 
Under en intervju framkom det att en pedagog tyckte sig kunna se att barn ofta känner av vad 
det är pedagoger vill att barnen skall göra i vissa situationer, alltså vad pedagogerna är ute 
efter. I intervjun med Lina berättar hon om en situation där ett barn ville gå lite längre i 
parken på utflykten än vad som var tillåtet. 

 
Vi skulle titta på fåglar och jag hade sagt att vi håller oss runt det här trädet men ett barn var 
inte så sugen på det utan ville göra något annat, gå lite längre bort i parken. När jag sa att, jag 
vill att du stannar här sa barnet men det är ju fåglar här borta också som jag vill se. Vad 
smart, tänkte jag. Barnet vet att vi är här för att titta på fåglar och för att komma dit barnet 
vill använder jag mig av fåglar för det vill hon nog höra. (Lina förskollärare) 

 
Om situationen analyseras utifrån miljö och material blir det intressant att tänka på barnet som 
en ”smart strateg”. Linas syfte med situationen var att titta på fåglar. Hon hade satt upp ramar 
för hur långt barnen fick gå. Barnet var inte så intresserat av fåglarna och ville göra något 
annat än den styrda aktivitet Lina hade planerat. Intentionen med promenaden till parken var 
att titta på fåglar. Min tolkning av det här är att fåglar som material användes för barnet att gå 
längre bort än det var tillåtet i parken som miljö. Barnet hade en genomtänkt tanke när barnet 
valde att använda sig av fåglar för att uppnå sitt önskemål om att upptäcka en annan del av 
parken. I samtalet med Lina framkom det att barnet också lyckades med sin strategi. Här 
lyssnade Lina på barnets intresse och följde med barnet till en annan del av parken där barnet 
fann det mer meningsfullt att bilda en identitetsposition i som passade barnet där och då.  
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5.6 Sammanfattande analys av resultatet 
 
Sammanfattningsvis kan jag se att många olika identitetspositioner bildas genom miljö, språk 
och material. Men pedagogernas förhållningssätt påverkar också identitetspositionerna genom 
att var lyhörda, nyfikna och delaktiga i både planerade och oplanerade aktiviteter. Mitt första 
och största intryck av pedagogerna under mina observationer är just lyssnandet på barnen. 
Pedagogerna har en intention/tanke med många av de situationer jag observerat men det 
framkommer tydligt att det inte är viktigt att resultatet överensstämmer med pedagogens 
intention. Viss styrning i form av ramar såsom tid förekommer naturligtvis och när 
intentionen med aktiviteten är projektinriktad verkar ramarna något snävare än vid andra 
situationer. 
 

6. Diskussion 
 
I den här delen kommer resultatet att diskuteras i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar med stöd av bakgrund, teori och tidigare forskning. Syftet med studien är att 
undersöka pedagogernas förhållningssätt, språket, materialet och miljön och hur de bidrar till 
barns subjektsskapande i den pedagogiska praktiken. Jag kommer att ställa mitt resultat mot 
mina frågeställningar som är; Hur beskrivs barn av pedagoger och vilka egenskaper lyfts? På 
vilket sätt kan vi förstå relationen mellan barns identitetsskapande och miljöns påverkan i 
processerna med avseende på miljö, material och språk? 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att användningen av miljön och materialet som finns i miljön påverkar hur 
olika identitetspositioner framträder utifrån de observationer jag gjort. Materialet får en agens 
i samspel med människor och miljön där materialet finns påverkar på sitt sätt (Hultman 2011). 
Resultatet visar även i flera observationer att pedagogernas lyssnande och delaktighet påverka 
barns identitetspositionering. Nordin-Hultman (2004) skriver om reglering av tid och rum och 
att det finns ett mönster för de vardaglig aktiviteter inom den pedagogiska praktiken. 
Rummen och miljöerna är anpassade efter en viss ordning och det här leder oundvikligen till 
en styrning och reglering av den pedagogiska praktiken. Hur starka regleringarna är beror på 
pedagogernas förhållningssätt. Av resultatet framkommer det att barnen påverkas av 
miljöerna och dess material i sin identitetspositionering. Som exempel på det kan ges 
situationen i ateljén. Hanna hade förberett med material och berättade kort om den planerade 
aktiviteten. Barnen intog snabbt en position av självständiga individer. Anledningen till att jag 
ser deras identitetspositionering som självständiga är att inget av barnen ställde någon 
följdfråga på Hannas korta introduktion av aktiviteten och barnen startade direkt och förhöll 
sig till sin egen tolkning av uppgiften. Hanna försökte inte att styra det barn som gjorde en 
egen tolkning av uppgiften mot sin intention utan lät barnet fortsätta med sin tanke. Hanna 
hade kunnat styra barnet mot sitt tänkta mål men genom sitt normkreativa handlande gjordes 
normerna bredare så att handlings- och utvecklingsutrymmet ökade för barnet (Salmonson 
och Ivarsson 2015). I den observerade situationen intog alla dessa fem barn en 
identitetsposition som ledare, som självständiga individer. Inte som en självklar ledare för en 
grupp men ledare likväl. 
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Nordin-Hultman (2004) beskriver utifrån ett poststrukturellt perspektiv barn som håller på att 
”självas” genom olika aktiviteter, material och miljö. Mitt resultat visar i en observation ett 
barn som nämns i negativa sammanhang men får en identitet i byggrummet av gruppen som 
kompetent och stark. Barnet benämns med goda egenskaper av övrig barngrupp både muntligt 
och med andra språk så som nyfikenhet, blickar och kroppsspråk i den miljön och ju mer tid 
barnet tillbringar i den miljön desto positivare samtal skapas kring barnet. Odegard (2015) 
beskriver en näst intill identisk historia i sin bok om Återbruk och det visar på materialets 
betydelse i barns identitetsskapande. Jag tycker att Nordin-Hultman har ett intressant sätt att 
tänka kring barnet som objekt (materia) eller subjekt (medvetandet) när hon istället för att 
använda substantiv i beskrivningarna av barnen använder verb. Genom att tänka så här 
tillskrivs inte barnet en egenskap utan barnet positioneras med en identitet som är i rörelse och 
förflyttning. I resultatet från intervjun där ett barn avbryter sin lek för att hämta en väst till ett 
färdigklätt barn framkommer egenskaper som generös, hjärtlig, lyhörd, hjälpsam, 
eftertänksam och empatisk men även kontrollbehov som egenskap kom upp. Barnet får 
således egenskaper som riskerar att bli konstanta enligt Nordin-Hultman. Tänker pedagoger 
istället i verbform blir barnet sett ur ett mer subjektifierat perspektiv. Jag anser inte att just 
dessa egenskaper är negativt att låsas fast vid men det är Nordin-Hultmans resonemang kring 
verb som intresserar mig och ger mig en annan ingång i beskrivningar av barn som dessutom 
enligt Nordin-Hultman hjälper barnen att se sig ur ett mer subjektifierat perspektiv.  
 
I resultatet diskuterades det om barnet verkligen var hjälpsam eller om det lämnade en grupp 
med kompisar utan förklaring för att på ett ”lagligt” sätt byta miljö. Diskussionerna handlade 
även om hur barnet var mot sig själv när det avbröt en lek för att finnas som stöd åt någon 
annan och hur pedagogerna skulle förhålla sig till det. Diskussionen utifrån det färdigklädda 
barnet kom att handla om dess personlighet. Har det en personlighet som uttrycker 
eftertänksamhet och inte utför saker så snabbt kan det vara så att det inte ens hinner hämta en 
väst åt sig innan det andra barnet hunnit göra det. Tid är ett av ledorden inom den 
pedagogiska praktiken skulle jag vilja påstå men att bejaka goda egenskaper är också en 
viktig del. Att få tiden att räcka till brottas pedagoger med dagligen. Att ge barnen tid att 
tänka och tid för att komma fram till olika slutsatser genom egna eller andra barns teorier. Tid 
att nyfiket undra och söka svar på frågor antingen på egen hand eller i samspel med andra 
barn och eller med en pedagog. Tid för att klä på sig i sin takt måste barnen ges både av sina 
kompisar och pedagoger. Därför är det viktigt att låta barnet hämta sin egen väst och det 
hjälpsamma barnet behöver höra att det var ”Fint att du ville hämta västen men Gå du tillbaka 
till det sammanhang du kom från för där är Du viktig”. Palla (2011) skriver om hur viktigt 
pedagogers språk är för barns subjektsskapande och identitetsbildande. Palla menar att språket 
aktivt påverkar hur händelser skapas, bevaras och förändras. I resultatet framkommer det i 
både observationer och intervjuer att pedagogerna har ett respektfullt språk både om och med 
barnen genom att vara lyssnande och delaktiga pedagoger. Jag tänker att pedagogernas 
förhållningssätt också är ett språk där barns olikheter respekteras och det framkommer tydligt 
i observationen i ateljén där ett barn gjorde på sitt sätt utifrån sin egen tolkning och det var 
helt i sin ordning för Hanna. Alla är olika och utifrån olikheter skapas identitetspositioner i 
olika situationer och enligt Nordin-Hultman (2004) skapar vi mening i stället för sanning.  
 
Nilsson (2005) menar att en roll är ett upprepat beteende och gruppen blir van vid en viss roll 
och förväntar sig därmed olika saker från rollbäraren. I bakgrunden skrev jag om olika 
stereotypa roller jag tycker mig kunna se i de olika barngrupper jag arbetat i. I resultatet av 
mina observationer framträder även roller i de barngrupper jag observerat i den här studien. 
Men med ett poststrukturellt sätt att se på barn och situationer blir man till här och nu och det 
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finns ingen sanning utan istället en mening. Mitt bidrag med studien är att fördjupa och 
medvetandegöra pedagoger om hur viktigt språk, material och miljö är för barns 
identitetsskapande och att inte låsas fast i dominerande diskurser där man fastslår en studerad 
verklighet som till exempel en roll. Lenz Taguchi menar istället att en mångfald av tolkningar 
gör att barnet inte ses som ”det sanna” barnet, utan barnet intar olika identitetspositioner om 
den pedagogiska praktiken är gränsöverskridande (Lenz Taguchi 2007). Jag tänker att de 
roller som blir synliga i resultatet av observationerna inte blir fastlåsta i barnets identitet om vi 
använder en gränsöverskridande och bejakande praktik och ett normkreativt tänkande. 
 
I en av mina observationer kan jag tydligt se att instrumentet som material får en viktig roll 
när ett av barnen tar sig in i en lek. Hultman (2004) skriver att materialet kan göra skillnad för 
hur man skapar sig en identitet och det är precis det som händer här. Från att ha varit 
iakttagande ändras identitetspositionen till deltagande. Materialet och samspelet med de två 
andra barnen gör att barnet ”blir” enligt ett poststrukturellt perspektiv en deltagande individ i 
situationen med instrumentet. Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver barnet som en 
kompetent individ som i sitt samspel med andra skapar kunskap och meningsfulla 
sammanhang att bildas till subjekt i. Resultatet visar att det är det barnet gör i den här 
situationen. De andra två barnens språk är förmodligen också betydelsefullt för hur barnet blir 
delaktig. De bjöd muntligt in barnet i leken och de visade barnet med alla tänkbara andra 
språk såsom försök till ögonkontakt och hämtande av utklädningskläder och glädje att barnet 
var välkommet in i leken. En lyssnande pedagogik där barnet ses som medkonstruktör av sin 
identitetsbildning skapar kreativ intelligens och ett fritt tänkande som i sin tur leder till 
positiva identiteter.  
 
Hultman (2011) påstår att såväl människor som ”ickemänniskor” har agens. Aktörer 
samproducerar med varandra och de går hand i hand, en aktör står aldrig utanför relationer 
med andra aktörer. Vi blir till i samspel med andra aktörer vilket observationen med bildäcket 
där barnen i tur och ordning intog identitetspositionen som ”pajas” är ett exempel på. 
Samspelet barnen emellan och bildäcket som aktiv agens skapade ett meningsfullt 
sammanhang. Det viktiga att se är att identitetsbildningen var här och nu och enligt Eidevald 
(2009) skall identitetspositioner ses som något som ständigt är i rörelse, vi blir och görs i olika 
situationer.  
 
Enligt Dolk (2013) styr pedagoger i förskolan barns ”val” mer än pedagogerna tror. Det 
verkar finnas en ovilja att inta en auktoritär position som pedagog men ramarna i samhället 
och inom den pedagogiska praktiken måste pedagogerna förhålla sig till det varken de vill 
eller inte. Dolk skriver vidare om ”valstunden” där pedagoger låter barn ”välja” aktivitet. 
Oftast har pedagogerna valt ut 3-4 olika miljöer barnen kan välja att leka i men att det bara 
kan vara 3-5 barn i varje miljö. I intervjuerna med pedagogerna visar resultatet att 
pedagogerna ofta har delat in barnen i grupper och då haft en tanke kring gruppindelningen. 
Barnen kanske får välja aktivitet men inte vilken kompis barnet skall utföra aktiviteten med. 
Eller så är det fullt i den miljö barnet helst hade velat vara i och då har pedagogernas val av 
aktiviteter styrt barnet att ”välja” en annan aktivitet där det inte finner det meningsskapande 
att bilda sig en identitet i som känns bekväm för barnet. Det här är komplext eftersom 
pedagogerna måste förhålla sig till den organisation som finns för ett fungerande arbetssätt. 
Herz och Johansson (2013) anser att styrning eller struktur kan ses ur ett poststrukturalistiskt 
perspektiv där det är en pågående process som verkar dubbelt. Det innebär att begränsningar 
som till exempel att inte få vara i den miljö barnet helst vill kan bli en möjlighet för barnet att 
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hitta en ny intressant miljö att bilda sig en identitetsposition i. Det framkom i intervjuerna att 
det är en av pedagogernas tanke med just gruppindelningen, att hitta nya kompisar att leka 
med som man vanligtvis inte hade valt eller en miljö man kanske inte har upptäckt ännu. 
Genom resultatet av studiens intervjuer och observationer ställer jag mig kritisk till hur vi i 
den pedagogiska praktiken resonerar kring gruppindelningar av barnen. Även när barnen får 
”välja” aktivitet. Jag vet att organisationen kräver att vi delar in barnen i mindre grupper men 
att tänka kring det som något som inte utövas av vår makt (i all välmening) är att gömma sig 
bakom en fasad. Kanske är det så att vi i dessa situationer inte ska ge barnen val utan att vi 
redan innan har bestämt att den gruppen går dit och den går dit. Det finns många stunder 
under en dag i förskolan där barnen faktiskt får välja och väljer aktiviteter och kompisar utan 
att vi är där och styr. Dessutom är barnen så intelligenta och smarta att de låter pedagogerna 
tro att de ger dem val. 

6.2 Metoddiskussion 
 
Jag har valt att använda mig av observationer av barn och pedagoger samt intervjuer av 
pedagoger för att nå mitt syfte med studien. Jag har även läst litteratur för att fördjupa mig 
inom mitt valda område. Jag känner att observationerna av barnen och pedagogerna har 
bidragit till en djupare förståelse för hur miljön, materialet och språket påverkar barns 
identitetsbildning och subjektsskapande. Att vara en lyhörd och delaktig pedagog påverkar 
också barnets möjlighet att bilda sig en identitet på och pedagogers förhållningssätt påverkar 
barnets sätt att se på sig själv som subjekt.  
 
Under mina observationer har jag fört anteckningar och de blev så utförliga och detaljerade 
som var möjligt där och då men under mina transkriberingar av anteckningarna hade jag 
ibland önskat att jag hade spelat in och filmat. Jag har då använt mig av mitt goda minne och 
ibland har jag dubbelkollat med en pedagog så att vår upplevelse av observationen 
överensstämde.  
 
I min analys har jag redovisat mina positioneringar under observationerna. Jag är medveten 
om att min placering i några fall kan ha påverkat om barnen velat lämna rummet 
observationen ägde rum i. Till exempel när jag observerade i byggrummet, (se tabell 1 tillfälle 
8) där satt jag precis innanför dörren (se Bild 1 teaterrum 2) vilket kan ha gjort att barnen såg 
mig som en ”dörr” även att den faktiska dörren var öppen och min intention inte hade varit att 
stoppa något barn som velat lämna rummet. Anledningen till att jag valde att sätta mig där var 
att byggen och konstruktioner redan var pågående så det var antingen där eller i ett hörn det 
fanns plats. Min tanke var inte att vara en delaktig observatör under dessa observationer utan 
en delvis observatör och det påverkade också valet av min position.  
 
I teaterrum 2 (se Bild 1) var jag en icke deltagande observatör och det var min tanke när jag 
utförde den observationen. Därför valdes platsen på en bänk innanför dörröppningen. Jag satt 
inte i vägen för att ta sig in eller ut i rummet vilket gjorde att två barn lämnade rummet trots 
min placering.  
 
När jag utförde min observation i ateljén var tanken att jag skulle vara en delvis deltagande 
observatör vilket gjorde att jag placerade mig runt bordet tillsammans med barnen och Hanna 
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(se Bild 1). Här satt vi i ca 45 minuter vilket var en lagom tid för att hinna anteckna vad som 
hände i den förberedda situationen. Jag utförde under observationen även en intervju med 
Hanna. Jag hade förberett ett antal case som vi tillsammans diskuterade. Enligt Bryman 
(2011) kallas en sådan intervju för semistrukturerad vilket innebär att nya frågor kan ställas 
som inte var förberedda sedan tidigare. Under intervjusamtalet uppkom följdfrågor som 
diskuterades under observationen. Jag anser att det här var en bra metod därför att samtalet 
blev naturligt och en del av barnens ”görande”. Aningen negativt var att vi då och då blev 
avbrutna av barnens samtal men det gjorde bara att vissa frågor togs om och då förtydligades.  
 
I observationen i teaterrum 1 (se Bild 1) var jag en deltagande observatör vilket gjorde att jag 
inte kunde föra anteckningar hela tiden utan fick skriva stödord och sedan använda mitt minne 
när transkriberingen utfördes. Jag använde kamera under observationen vilket underlättade 
transkriberingen. Jag kan se både fördelar och nackdelar med mina olika val av observationer. 
Blandningen av alla har bidragit med en ökad förståelse för de olika sätten att utföra 
observationer på i mitt dagliga arbete med pedagogisk dokumentation. Olsson (2014) belyser 
problematiseringen kring pedagogisk dokumentation. Det skall vara ett verktyg för att se en 
aktuell process som är i rörelse och ständigt pågående. Inte för att pedagoger skall komma 
ihåg vad som gjordes förra veckan. Jag är väl medveten om syftet med pedagogisk 
dokumentation men det är viktigt att medvetandegöra det här i den pedagogiska praktiken. 
Palla (2011) skriver också att det är viktigt att inte använda kartläggningar och 
dokumentationer om barn för att se om de befinner sig ”inom ramarna” utan istället se det 
som en tillgång att få syn på barns olikheter och att själva ”görandet” är det centrala.  
 
När jag förberedde intervjuerna med att skriva fiktiva case kände jag att det blev svårt att inte 
styra dem för mycket åt mitt syfte. Jag var orolig för att jag skulle vinkla casen för mycket 
och därför inte få några objektiva svar. Det var dubbelt eftersom jag genom intervjuerna ville 
ha svar på studiens syfte och frågeställningar men ändå inte ville att det skulle bli för 
”uppenbara” case. Att utföra semistrukturerade intervjuer kändes som en bra metod. De var 
informella och kändes mer som samtal än intervjuer. Under intervjuerna fördes anteckningar. 
När transkriberingarna av intervjuerna gjordes kunde jag även här känna att det hade 
underlättat med inspelade samtal. Jag har vid några tillfällen dubbelkollat med de intervjuade 
pedagogerna så att mina anteckningar verkligen stämde överens med det pedagogen svarat 
under intervjun. 
 
Det är viktigt för mig att allt som observerats, intervjuats och senare transkriberats 
överensstämmer med verkligheten. Jag har gjort allt jag kunnat för att misstolkningar skall ha 
undvikits genom dubbelkollar med de som intervjuats och att återigen titta på bilder och även 
de filmer jag använt. Jag har noga läst igenom mina anteckningar så att citaten som angetts är 
ordagranna. Har fel smugit sig in är det den mänskliga faktorn som spelar mig ett spratt. 
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7. Slutsatser 
 
Mitt syfte med studien är att försöka förstå vilka identitetspositioner miljö, material och språk 
erbjuder. Jag hoppas att det framkommit i analysen av studien att dessa tre faktorer är viktiga 
för barn när de bildar sin identitet. Att erbjuda ett rikt material och miljöer som är 
meningsskapande för barnen blir betydelsefullt när de skall se sig själva som subjekt. 
Resultatet visar att pedagogernas förhållningssätt har en stor funktion när identitetspositioner 
tas eller tilldelas av barnen. Att vara lyhörd, nyfiken och ”inlyssnande” som pedagog hjälper 
barnen att se vilka möjligheter det finns att bilda sig en identitet på i de olika miljöerna. 
Språket hos pedagogerna bidrar till ett respektfullt välkomnande för allas olikheter och det 
framkommer även att resultatet av en situation inte är viktig utan själva ”görandet” är desto 
viktigare. Att medvetandegöra hur miljö, material och språk bidrar till positiva 
identitetspositioner blir betydelsefullt för pedagoger i den pedagogiska praktiken. Material, 
miljö och språk påverkade barns identitetsskapande. Jag har genom denna studie fått en 
djupare förståelse för hur viktiga dessa tre faktorer är. Jag anser även att mina centrala 
begrepp så som lyssnande delaktiga pedagoger och meningsskapande sammanhang också är 
av stor vikt för att barnen skall kunna se sig själva som subjekt och för bildningen av sin 
identitet. De egenskaper pedagogerna lyfter är bland andra hjärtlig, generös och empatisk. 
Dessa egenskaper är för mig positiva och det speglar även förhållningssättet hos de pedagoger 
som medverkat i studien. Kontrollbehov nämns även och det kan vara en sida hos en individ 
som behöver slipas en aning men ett uns av kontroll mår vi nog alla bra av. 
 
Att stereotypa roller framträder i grupper blev också tydligt i resultatet av mina observationer 
men med ett medvetet sätt att se hur olika identitetspositioner intas kan vi med hjälp av miljö, 
material och vårt språk undvika att de låses fast i något barns identitet. Genom ett 
poststrukturellt sätt och normkreativt perspektiv kan vi i den pedagogiska praktiken tänka på 
barnen genom ett verbperspektiv som då är i rörelse och förflyttning. Barnet tillskrivs därför 
inte egenskapen hjälpsam utan barnet är där och då i den situationen en hjälpande person men 
i nästa situation kanske någon helt annan. 
 
Det som blev mest synligt för mig i mina observationer och intervjuer var att lyssnandet på 
barnen var så centralt. Men även att pedagogernas språk, respekten för barnen och samtalen 
kring och samtalen med barnen handlade hela tiden om nyfikenhet. Hur gör vi då? Hur kan vi 
tänka kring det här? Vad tror du? var frågor från pedagogerna under observationerna. Ingen 
av pedagogerna förmedlade känslan av att de trodde sig sitta inne med all kunskap utan det 
sociala samspelet mellan pedagog och barn eller mellan barn och barn eller alltihop 
tillsammans leder till att kunskap och identitet existerar samtidigt.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Förskolan som deltagit i studien använder sig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg 
till att synliggöra barns lärprocesser och genom samtal få syn på de frågor och problem som 
uppstått i barnens utforskande men även som ett sätt att få syn på pedagogernas egna 
förhållningssätt. För att få en ännu djupare förståelse av pedagogers språk kring barn och 
varför vissa barn är synliga mer än andra i dokumentationer skulle observationer av 
arbetslagets reflektioner kunna studeras.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Jag skriver en C-uppsats i pedagogik och skulle vilja göra en observation av den här 
barngruppen. För att kunna göra observationen måste ni föräldrar först godkänna och skriva 
under på att ert barn får delta i min studie. Alla kommer naturligtvis att vara anonyma. 
 
Jag vill belysa gruppdynamiken i olika barngrupper, hur den tillvaratas och beskrivs av 
pedagogerna. Vidare vill jag undersöka hur olika identitetspositioner ges eller intas av barnen 
i gruppen. Mitt syfte är att skapa bättre förutsättningar och djupare förståelse av vår 
pedagogiska praktik så att vi kan ge barnen de bästa förutsättningarna för att få bli den de 
själva vill bli utifrån de unika individer de är. Utan normer och gängse föreställningar kring 
roller och identiteter.  
 
Jag vill observera den här barngruppen för att försöka se om man kan ha olika 
roller/identiteter i ett sammanhang. I en liten grupp fast i ett stort sammanhang (ex en 
barngrupp) kan man ha en typ av roll/identitet och i en annan gruppkonstellation men i samma 
sammanhang (barngrupp) kan man få en annan roll/identitet. Skapar man olika identiteter 
beroende på var i ex miljön man befinner sig? Identitetspositioner? Tar barnen en roll/identitet 
eller tillskrivs de en roll/identitet av de andra barnen? 
 
Utöver observationerna kommer jag också att intervjua förskollärare men för att alla skall få 
vara anonyma kommer intervjuerna inte att ske med pedagoger som arbetar i de grupper jag 
observerar. Jag vill betona att alla barn kommer vara anonyma och varken förskola eller 
avdelningens namn kommer att nämnas i studien. 
 
 
 
Vi godkänner att vårt barn får vara med i studien________ 
 
Barnets namn_________________________________________________ 
 
Vårdnadshavare_______________________________________________ 
 
Vårdnadshavare_______________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Jag heter Sofia Idebäck.   
 
Jag har under den här terminen för avsikt att skriva en C-uppsats i pedagogik. Jag undrar om 
du vill delta i studien. För din del innebär deltagandet att jag får möjlighet att intervjua dig. 
Intervjun kommer att ske i samtalsform och dokumenteras med hjälp av penna och papper. 
 
Mitt syfte med studien är att försöka förstå vilka identitetspositioner miljön och språket 
erbjuder. Vidare syftar studien till att undersöka rollen av pedagogerna, språket och miljön 
och hur de bidrar till barns subjektsskapande i den pedagogiska praktiken. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta deltagandet. 
Alla uppgifter är helt konfidentiella och kommer att behandlas så att inga obehöriga kommer 
att få ta del av materialet. Alla namn kommer att avkodas och endast fiktiva namn kommer 
användas. 
 
 
Jag godkänner min medverkan av studien________ 
 
Underskrift_________________________________________________ 
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