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SAMMANFATTNING  

__________________________________________________________ 

 

I dagens samhälle går nästan alla barn i åldern 1–5 år i förskolan. Det innebär att de 

kommer möta många andra individer från olika kulturer och sammanhang under 

deras vardag. Förskollärares ansvar i detta blir att utforma verksamheten till en 

trygg, inbjudande och inkluderande plats där alla barn ska känna ett sammanhang 

och samhörighet. Syftet med studien är att öka kunskapen kring förskollärares 

beskrivningar av barns kamratkulturer, vilket i sin tur ska öka främjandet av barns 

goda relationer. Detta har undersökts utifrån en kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer av förskollärares beskrivningar varit ledande. Resultatet 

visar att förskollärarna har en medvetenhet om betydelsen av barns goda relationer 

och att deras agerande som demokratiska förebilder är bärande i det. Det 

framkommer även att delaktighet och närvaro är två viktiga aspekter som inte kan 

uteslutas för att kunna bidra till barns goda relationer. Vår slutsats blir att 

förskollärare har en betydande roll när det gäller barns relationsskapande och att 

deras förhållningssätt väger tungt i hur barn formas.  

__________________________________________________________ 
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1 Inledning 

I dagens samhälle utgör förskolan en social mötesplats där barn ingår i en gemenskap 

tillsammans med andra barn (Jonsdottir, 2007). Skånfors (2013) beskriver att alla 

människor som ingår i någon form av gemenskap tillsammans behöver skapa 

kunskaper om tillvaron för att göra vardagen begriplig och hanterbar. För barn är 

förskolan en plats där de tillsammans skapar kunskaper om sin vardag. Där får barn 

möta andra individer med olika viljor och förhålla sig till det. I förskolan både skapar 

och ingår barn i specifika kamratkulturer, vilka är viktiga för barns utveckling av 

deras sociala kompetens. Coelho, Torres, Ferndandes och Santos (2017) beskriver att 

i barns interaktioner med andra barn spelar samspelsförmågan en viktig roll när det 

kommer till skapandet av relationer. Barn som uppvisar en förmåga att kunna 

samspela med andra barn tenderar i högre grad att bli accepterade än de barn som 

inte har den förmågan. Coelho m.fl. (2017) framhåller även att barn som kan 

samspela har lättare att skapa relationer med andra barn. Trots att förskolan är en 

plats för gemenskap så är det ett förekommande problem att alla barn inte ingår i 

gemenskapen. En del barn varken väljer andra som sin kamrat eller blir själva valda 

(Jonsdottir, 2007). Söderström och Löfdahl Hultman (2017) beskriver att det sällan 

talas om mobbning som någonting som sker i förskolans värld, men studier visar på 

att det sker och då främst i form av uteslutningar, vilket i sig är ett utanförskap. 

Jonsdottir (2007) däremot väljer att ta avstånd från mobbning som begrepp i 

förskolan, då hon framhåller att förskolebarn inte medvetet mobbar andra barn. Hon 

poängterar att det ligger i förskollärarnas ansvar att främja barns sociala beteende 

(a.a.), något som även enligt Coelho m.fl. (2017) starkt påverkar barns sociala 

accepterande av varandra. 

I förskolans läroplan beskrivs det att förskollärare ska ge barn möjlighet att ingå i 

sociala samspel där de får lära sig att förhålla sig till andra. Förskollärare ska också ge 

barn möjlighet att utveckla och inhämta förståelse om “de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(Skolverket, s.5, 2018). Coelho m.fl. (2017) betonar lekens betydelse i förhållande till 

barns relationer med andra barn. Det framhålls även i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) att leken ska ha en central plats i barns utbildning samt att det 

krävs en uppmuntrande miljö och ett medvetet förhållningssätt hos alla som arbetar i 

förskolan (a.a.). Det tydliggör lekens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att förskolan innebär en kontakt 

med andra barn utanför familjen. Det är där barn får lära sig att samspela med barn 

med andra erfarenheter, bakgrunder och förutsättningar. 

Persson (2008) framhäver barns relationsskapande som betydelsefullt för deras 

lärande och utveckling. Förskollärares kompetens och kunskap beskrivs vara det 

viktigaste för att kunna skapa samt upprätthålla goda relationer mellan barn (a.a.). 

Utifrån detta anser vi att förskollärare därför har ett övergripande ansvar att forma 
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och utveckla barn till empatiska, självständiga, öppensinnade och trygga individer. 

Genom denna studie vill vi undersöka betydelsen av förskollärares medvetenhet om 

barns kamratkulturer och vikten av att utveckla barns tidiga relationer då det spelar 

en stor roll för barns senare relationsskapande och förmågor att ingå i det 

sammanhang vårt samhälle ställer krav på. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka kunskapen om barns kamratkulturer i förskolan genom 

att undersöka några förskollärares beskrivningar av sitt arbete med att främja barns 

goda relationer till varandra. 

-Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att stärka barns relationer till 

varandra? 

-Vilka strategier beskriver förskollärarna att de använder sig av för att förebygga 

utanförskap i barngrupp?  

1.2 Disposition  

I kapitlet bakgrund presenteras vår valda litteratur och tidigare forskning som är 

relevant för vår studie. Där presenteras också det valda teoretiska perspektivet samt 

förskolans styrdokument. I kapitlet metod presenteras en kort sammanfattning av 

litteratursökningen. Vi visar på vilken metod som valts, vårt urval samt 

genomförandet av undersökningen. Fortsättningsvis presenteras hur bearbetningen 

samt analysen av data genomförts, vilka etiska principer vi tagit i beaktning samt 

tillförlitligheten av vår studies genomgång. I avsnittet resultat redogör vi för vår 

tolkning och bearbetning av deltagarnas beskrivningar. Deras beskrivningar har 

tematiserats och bildat två teman med två underrubriker vardera. I kapitlet analys av 

resultat analyseras resultatet mot det teoretiska perspektivet. 

I det avslutande kapitlet diskussion, presenteras en resultatdiskussion och 

metoddiskussion. Därefter följer slutsats, pedagogisk relevans samt förslag på 

fortsatta studier för den nuvarande/aktuella studien.  

2 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer vi presentera litteratur, styrdokument, tidigare forskning 

och det teoretiska perspektivet med relevans för vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

2.1 Litteraturöversikt  

Vi kommer här att presentera litteratur i form av läroböcker som berör förskolans 

verksamhet. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) beskriver att alla barn i 

förskolan inte är en del av en gemenskap. Det kan uppstå en ojämn fördelning av 
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makt, status och inflytande i barnens samspel vilket kan bidra till negativa 

upplevelser för en del barn. Ålder, genus, fysisk och psykisk styrka samt etisk status 

är aspekter som påverkas barns position i samspelet. Beroende på vilken position i 

samspelet barnet tilldelas påverkas även handlingsutrymmet. Den etiska statusen 

påverkas av hur barnet uppfattas av andra, exempelvis som snäll eller dum. Sheridan 

m.fl. (2011) framhåller att en kamrat som uppfattas som snäll tilldelas en position 

med större handlingsutrymme än de barn som uppfattas som dum.  

Isbell (2012) belyser att det krävs en involverande och anpassad miljö då det främjar 

leken och att det är förskollärarnas ansvar att skapa det. Kragh-Müller (2012) 

beskriver att barn lär sig genom att leka, men det är inte därför de leker. De leker för 

att det är roligt, inget annat. Leken är viktig för deras sociala, kognitiva och 

känslomässiga utveckling, vilket gör den så betydelsefull. Kragh-Müller (2012) 

betonar att om barn inte får utrymme och möjlighet för lek kommer det ha en negativ 

påverkan för delar av deras tidiga utveckling. Cecchin (2012) beskriver att lek 

innehåller en del premisser som förutsätter att barn ska kunna samarbeta och föra 

dialog med andra kring lekens regler. De behöver även inneha ett abstrakt tänkande 

och konkreta färdigheter. Cecchin (2012) framhåller att de barn som ännu inte har 

utvecklat eller har möjlighet att utveckla dessa förmågor utgör en risk för att hamna 

utanför leken och samhörigheten. Lillvist (2014) betonar att det är av vikt att vuxna 

är uppmärksamma på de barn som uppvisar svårigheter i samspelet och att det måste 

ske ett aktivt arbete för att stärka dem i samspelet. Det kan göras genom att erbjuda 

lek-sammanhang tillsammans med andra barn där de får möjlighet att känna sig 

betydelsefulla och delaktiga (a.a.). Cecchin (2012) belyser att barn vill skydda sin lek 

och barn som på något vis kan komma att förstöra den hamnar på så sätt i ett 

utanförskap. Det handlar inte om att barn medvetet vill utesluta andra barn till följd 

av elakhet. Det kan därför verka meningslöst av vuxna som försöker ingripa och 

hjälpa barn in i lek, då dessa barn alltjämt tilldelas de oönskade rollerna. Cecchin 

(2012) beskriver att vuxna måste hitta andra strategier för att hjälpa barn att utveckla 

sin lekförmåga. 

2.2 Styrdokument  

Vi kommer i denna studie att använda oss av Läroplan för förskola (2018) som träder 

i kraft i juli 2019. Vi har valt att använda oss av den nya läroplanen då den är 

reviderad och mer övergripande kring bland annat lek och inkludering. Därmed 

anser vi att den är mer relevant än den tidigare läroplanen. Enligt Skolverket (2018) 

ska förskolan vara en trygg plats med en levande social gemenskap, där barn från 

olika kulturer tillsammans skapar ett sammanhang i samspel med varandra. Ett av 

förskollärarens uppdrag är just att stödja barn i deras samspel, att ge barn möjlighet 

att utveckla tillitsfulla och respektfulla relationer till varandra och att känna sig 

delaktiga och trygga i barngruppen. Förskolan ska också utveckla barns förståelse för 

varandras olikheter och förutsättningar för att kunna öka kunskapen och förståelsen 

för det mångkulturella samhälle vi tillsammans lever i. Vidare beskrivs det i 

styrdokumentet att det är arbetslagets uppgift att visa respekt för den enskilde 
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individen och uppvisa ett solidariskt förhållningssätt, vilket ska bidra till ett 

demokratiskt klimat i verksamheten som ska avspegla sig hos barnen. Det innebär att 

aktivt arbeta med jämställdhet och motverka samt förebygga diskriminering och 

kränkande behandlingar. I barns samspel spelar även miljöns utformning en central 

roll, den ska vara tillgänglig och inkluderande för alla samt ge barn möjlighet till 

utforskning, utveckling och lärande (Skolverket, 2018). 

Läroplan för förskola (2018) bygger på de sju diskrimineringsgrunderna, alltså att 

inget barn ska bli utsatt för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, ålder eller 

sexuell läggning. Det gäller för alla barn som vistas i förskolan och alla de som barnen 

har anknytning till och ska aktivt motverkas. Förskolan ska utveckla barns respekt 

och förståelse för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde (Skolverket, 2018). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är förskolepersonal också skyldiga att anmäla 

kränkande behandlingar och trakasserier som sker inom förskolans verksamhet.  

2.3 Tidigare forskning  

Här kommer vi presentera tidigare forskning som är relevant för vår studie. Den 

tidigare forskningen delas upp i tre teman, relationer mellan barn, utanförskap samt 

lek.  

2.3.1 Relationer mellan barn  

Jonsdottir (2007) beskriver betydelsen av barns relationer till varandra. I dessa 

relationer kan barn känna ett utbyte av och relatera till varandra på olika sätt. Barn 

delar glädje, sorg och längtan ihop, de bekräftar varandra för den de är och skapar på 

så sätt gemenskap till varandra. Resultatet av att barn väljer och väljs som kamrater 

tyder på att de känner samhörighet och på så vis utvecklar sin självbild och 

självkänsla. I Coelho m.fl. (2017) studie beskrivs det att barn söker sig till barn med 

liknande beteende och intresse, både i yngre och äldre åldrar. Barns interaktioner 

med sina kamrater är viktigt för deras utveckling på flera sätt, framför allt när det 

gäller utvecklingen av den sociala kompetensen som ger dem möjlighet att förvärva 

olika färdigheter, erfarenheter och beteenden som påverkar deras livslånga lärande 

för den sociala kompetensen. Författarna beskriver att de som arbetar i förskolan har 

en stor möjlighet att kunna främja barns sociala kompetens vilket är viktigt eftersom 

det starkt påverkar barns sociala accepterande av varandra (a.a.).  

Andersson (2018) beskriver att det kan vara svårt för barn att utveckla det som krävs 

för att kunna ingå i kamratrelationer då det förutsätter att barnet kan inta olika 

perspektiv samt besitter en samarbetsförmåga. I en studie av Gülay och Önder (2013) 

undersöks förhållandet mellan barns anpassningsförmåga i sociala sammanhang och 

barns kamratrelationer. Resultatet visar att barn som i högre utsträckning kan 

anpassa sig i interaktion med andra också ingår i positiva sammanhang med andra 

barn. I dessa sammanhang präglas mötena av social acceptans, hjälpsamhet och 

vänskap. I Gülay och Önders (2013) studie framhålls barns sociala och emotionella 
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kompetens i förhållande till deras förmåga att kunna anpassa sig i sociala 

sammanhang. 

Både Skånfors (2013) och Andersson (2018) beskriver att barn har ett behov av att 

hantera och göra sin sociala tillvaro förståelig. Angående förståelse beskriver 

Andersson (2018) att barn skapar förståelse för sin samvaro genom att försöka få 

insikt i hur andra tänker och kunna förhålla sig till det. Gülay och Önder (2013) 

betonar att det är förskollärarens ansvar att ge barn möjlighet att utveckla sina 

sociala och emotionella förmågor. Skånfors (2013) beskriver barns sociala resurser 

som betydelsefulla. De består av specifika kompetenser som kan variera beroende på 

kontext och vilka barn som var närvarande. Rätt ålder och erkända relationer med 

andra barn utgör också sociala resurser. De sociala resurserna beskrivs ge barn 

möjligheter att skapa sig högre status- och maktpositioner i samspel med andra barn. 

Coelho m.fl. (2017) undersöker relationen mellan barns beteende i lek, social 

acceptans och ömsesidiga relationer. I studien synliggörs det att barns lekbeteende 

spelar en viktig roll när det gäller vänner och relationer, med start från en tidig ålder. 

Barn som uppvisar ett positivt beteende med positiva interaktioner med andra barn 

tenderar till att skapa och upprätthålla fler ömsesidiga relationer med andra. 

Däremot de barn som ofta väljer att lämna och avsluta lekar med andra tenderar 

snarare att ha färre ömsesidiga relationer. Dessa beteenden hör också samman med 

vilken social status barnen har (Coelho m.fl., 2017).  

2.3.2 Utanförskap 

Skånfors (2013) redogör för begreppet utanförskap och att det kan relateras till barns 

sociala förmågor. Barn har mer eller mindre tillgång till dessa förmågor, vilka är av 

betydelse i kontext till socialt deltagande. Avsaknad av sociala resurser är en 

bidragande faktor till varför vissa barn anses ha en lägre status och makt i 

barngruppen. Avsaknaden av resurserna kan enligt Skånfors (2013) även medverka 

till att det uppstår social uteslutning av de barn som inte besitter de resurserna. Även 

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) beskriver att den sociala kompetensen 

spelar en betydande roll när det gäller samspel och utanförskap. 

Det framhålls i en studie av Andersson (2018) att utanförskap kan förekomma i 

leksituationer där barn leker jämlika lekar som präglas av ett aktivt samarbete och 

skapande av gränser tillsammans. I dessa situationer kan det förekomma exkludering 

i form av att nya kamrater inte släpps in i leken. Söderström och Löfdahl Hultman 

(2017) beskriver att ofta när det talas om mobbning går tankarna till barn i 

skolåldern, men att mobbning även sker i förskoleverksamheter, trots att 

undersökningar kring detta är få att tillgå. Den vanligaste formen av mobbning i 

förskolan är uteslutningar och åldern på barn har en betydelse när det gäller barns 

sociala status. Söderström och Löfdahl Hultman (2017) belyser att barn skapar 

förutsättningar för tillhörighet och tillgångar till grupper genom sin sociala status och 

ju äldre ett barn är ju mer åtråvärt är det. Till skillnad från Söderström och Löfdahl 

Hultman (2017) så väljer Jonsdottir (2007) att ta avstånd från ordet mobbning. Hon 
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beskriver att det inte behöver handla om medvetna och systematiska kränkningar 

från barn, utan att det snarare är en fråga för personalen att arbeta och diskutera 

mot. Det ligger i personalens ansvar att skapa ett demokratiskt och etiskt 

förhållningssätt hos barnen (a.a.). 

I en studie av Söderström och Löfdahl Hultmans (2017) som undersökte 

förskollärares förebyggande arbete av mobbning, framkommer det att arbetet var 

mer inriktat på att förebygga kränkande behandlingar, snarare än att arbeta för det 

som sker här och nu i verksamheten. Förskollärare förebygger exempelvis genom att 

upprätta och utveckla tillit, trygghet och tolerans hos barn med ett fokus på 

helhetsnivå snarare än på individnivå. Förskolans verksamhet ska inneha ett öppet 

klimat där jämlikhet, rättvisa och demokrati ska råda och arbetet fokuseras framför 

allt på personal, föräldrar och pedagogiken. Resultatet kunde också visa ett samband 

mellan den fysiska miljön och hur den kunde utgöra förhöjda risker för kränkningar. 

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) betonar att en inspirerande och trygg miljö 

är en viktig aspekt av värdegrundsarbetet. Även Jonsdottir (2007) framhåller att en 

inkluderande miljö är en viktig faktor för barns känsla av tillhörighet och 

samhörighet och att alla barn ska känna att deras behov tillgodoses och möts med 

kärlek och omsorg. 

2.3.3 Lek  

Rentzou (2014) redogör för vikten av lek och framhåller att den utgör en central del i 

barns utveckling, samtidigt som den behöver vara social för att utveckling ska kunna 

ske. Barns förmåga att delta i sociala lekar är relaterade till deras ålder och det 

innebär att de i högre grad kan delta i samspel ju äldre de blir. Andersson (2018) 

beskriver i sin studie att barn använder sig av olika strategier i leken tillsammans 

med andra barn. En del barn observerade en pågående lek utan att anta en aktivt 

samspelade roll och andra deltog periodiskt i samspel, där deltagandet var kortvarigt. 

Det observerades sammanhang där en del barn visade intresse för vad andra barn 

gjorde, men de var begränsade utifrån barnets eget intresse och lek. Det förekom 

även situationer där barnens samarbete var framträdande och där varje individ 

bidrog till leken. I dessa situationer använder barnen enligt Andersson (2018) ord 

som “vi”, som indikerar på ett kollektivt ägande och att samtliga inblandade stod för 

skapandet av gränser samt såg till att de upprätthölls. Coelho m.fl. (2017) beskriver 

att i barns lek utformas sociala regler som är viktiga att följa, om något barn inte gör 

det riskerar de att falla utanför det sociala samspelet. Det är därför av vikt att 

förskollärare hjälper barn att utveckla sina sociala förmågor och beteenden för att 

dessa barn inte ska falla utanför det sociala sammanhanget. Rentzou (2014) belyser 

leken som en central utgångspunkt för att kunna förstå barns personligheter, 

preferenser, intressen eller deras sociala svårigheter. Därför bör vuxna engagera sig i 

barns lek för att få förståelse för vilken typ av lekar som barn föredrar och väljer att 

engagera sig i. Rentzou (2014) beskriver att barns lek också påverkas av miljöns 

utformning, därav blir det viktigt att de som arbetar i förskolan utformar miljön på 

ett medvetet sätt. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv  

För den här studien har vi valt att använda oss av Corsaros teori om kamratkulturer. 

Corsaros (2003) teori bygger på att barn är sociala och lär varandra hur de ska vara 

det. De gör det eftersom de vill ha kontroll över sina liv och dela med sig av den 

kontrollen till andra. Barn vill bli involverade, delta och vara en del av gruppen. 

Corsaro (2003) beskriver att barn till största delen av sin tid umgås tillsammans med 

andra barn och det är på flera sätt svårt för vuxna att ta sig in i barns värld. Vuxna är 

större, socialt och kognitivt mognare och besitter dessutom en större makt än barn. 

Barn skapar därför sin egen kultur, som Corsaro beskriver som kamratkulturer, vilka 

utgörs av “a stable set of activities or routines, artifacts, values, and concerns that 

kids produce and share in interaction with each other” (2003, s. 37). 

Corsaro (2003) beskriver begreppet tolkande reproduktion, vilket innebär att barn 

tolkar och imiterar vuxnas beteende utifrån sina iakttagelser som de sedan använder 

sig av i sina kamratkulturer. Barns rollek betonas specifikt dels som något roligt men 

dels som något som innebär en tolkning av vuxenvärlden, där barnen får öva och leka 

vuxna. Corsaro (2003) framhåller att för yngre barn ses vänner först och främst som 

dem de leker med här och nu i stunden. Vänner är dem de leker med, delar med och 

de gör det utan någon inblandning av vuxna eller andra barn. Vänskap skapas genom 

att leka med andra barn, därför fokuserar barn mer på själva leken än på att skapa 

vänskap, eftersom den naturligt formas i deras lek. De barn som inte är med i leken 

kan upplevas som ett hot. Corsaro (2003) framhåller att det beror på att yngre barn 

har svårt att hantera avbrott och störningar. Att upprätthålla interaktioner med 

andra barn är enligt Corsaro (2003) svårt för barn som är mitt uppe i utvecklingen av 

de språkliga och kognitiva färdigheter som är nödvändiga för kommunikativa och 

sociala interaktioner. Barn i en förskoleverksamhet är väl medvetna om att denna typ 

av störningar hela tiden hotar deras lek. Det innebär alltså inte att barn är själviska 

och egoistiska, utan att de skyddar sin redan påbörjade lek - de vill fortsätta dela det 

de börjat dela. Det medför också enligt Corsaro (2003) att det kan vara svårt för barn 

att hantera situationer där vuxna vill hjälpa andra barn in i deras påbörjade lek. 

Dessa barn riskerar att tilldelas passiva roller där deras deltagande egentligen står 

utanför leken, som till exempel sovande hund eller mamman som är iväg på jobbet. 

Corsaro (2003) beskriver situationer som dessa som sekundära anpassningar. Det 

verkar som att barnet agerar på ett sätt som gör att de ser ut som de följer de vuxnas 

regler och normer men i själva verket gör de motstånd mot dessa. 

Corsaro (2003) belyser att barns konflikter ofta uppfattas av vuxna som störande och 

irriterande, men konflikter är viktiga och naturliga i barns kulturer och relationer. De 

bidrar till och stärker barns utveckling av deras vänskap samt deras individuella 

utveckling och självbild. Barns hamnar titt som tätt i konflikt med andra, men deras 

konflikter blir ofta kortvariga eftersom vuxna allt som oftast griper in. Det leder enligt 

Corsaros (2003) studier till att barn sällan får möjlighet att förhandla och 

kompromissa vilket är viktigt när det gäller att kunna hantera konflikter. 
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William A. Corsaros teori om kamratkulturer innefattar ett barnperspektiv på 

kamratkulturer (Corsaro, 2003). I vår studie undersöker vi vuxnas beskrivningar av 

barns kamratkulturer. Det är omöjligt att som vuxen helt förstå barns kamratkulturer 

eftersom det inte är möjligt att helt inta ett barns perspektiv, men Corsaros teori 

bidrar till att skapa förståelse för barns kamratkulturer. De två begrepp vi valt att 

fokusera på är tolkande reproduktion och sekundär anpassning, vilka kommer att 

synliggöras i vår analysdel. 

3 Metod 

Här kommer vi presentera hur vi gått tillväga i arbetet med vår studie. Först 

presenteras litteratursökningen, därefter följer metodval, urval, genomförande, 

bearbetning av material och analysmetod. Avslutningsvis presenteras de etiska 

aspekter som tagits i beaktning samt tillförlitligheten för vår studie.  

3.1 Litteratursökning  

I litteratursökningen har vi använt oss av databaserna Ericproquest och Swebub för 

att hitta relevanta artiklar och avhandlingar. I Ericproquest gjordes en avgränsning 

mellan åren 2013–2018 och sökresultatet avgränsades till Early childhood education, 

Kindergarten och Preschool education. Efter varje sökning avgränsades sökningen 

ytterligare genom filtret peer reviewed. Sökorden som resulterade i användbara 

artiklar var, Exclusion, Preschool. Peer*, Exclusion and Preschool. Friend*, 

Relation*, Preschool. Nonsocial play* child*. Peer relation* Play* engagement*. 

Bullying, Preschool. Dessa sökningar resulterade i 5 stycken vetenskapliga artiklar. I 

Swepub användes sökorden, utanförskap, kamratrelationer. Efter sökningen 

avgränsades sökningen till refreegranskat. Denna sökning resulterade i att två 

avhandlingar hittades under rubriken “övrigt vetenskapligt”. Därefter följde en 

mängd sökkombinationer som inte gav relevanta artiklar. (se bilaga 1)  

3.2 Metodval  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vårt syfte var att undersöka några 

förskollärares beskrivningar av hur de främjar barns goda relationer till varandra. Vi 

ville undersöka deras beskrivningar genom deras egna ord vilket Bryman (2018) 

beskriver att kvalitativa undersökningar inriktar sig på. Bryman (2018) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer är uppbyggda med öppna frågor, det blir på så vis även 

möjligt att ställa följdfrågor på de svar som ges och ger även möjlighet att få mer 

detaljerade svar. Vi valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

med en intervjuguide om åtta förutbestämda frågor samt tre bakgrundsfrågor (Se 

bilaga 2). Bryman (2018) beskriver att en intervjuguide med fördel kan utformas i 

ordning utifrån de teman som studiens frågor omfattar, men att ordningsföljden kan 

komma att ändras under intervjun. När frågorna utformades så skapade vi två teman, 

ett som berörde relationer och ett som innefattade utanförskap. Varje tema bestod av 

fyra öppna frågor, vilket skulle få personerna att uttrycka sig så fritt som möjligt. Vi 
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skulle även på så sätt kunna ställa eventuella följdfrågor kopplade till deras 

beskrivningar. Bryman (2018) beskriver denna intervjuprocess som flexibel, vilket 

innebär att fokus ligger på hur respondenten tolkar frågorna. Det skulle ge 

respondenten frihet att svara på frågorna på det sätt som personen själv upplevde 

viktigt och intressant. Insamlingen av data pågick under två veckor. 

3.3 Urval 

Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval som Bryman (2018) beskriver som ett 

strategiskt val. Det innebär att urvalet av undersökningspersoner är personer som i 

någon mån har kunskap om och är insatta i det som studien ska undersöka (a.a.). Vi 

har undersökt förskollärares perspektiv då det är relevant för vårt kommande yrke. 

De olika förskollärarna arbetar i två svenska städer. Bryman (2018) redogör för 

problematiken gällande urvalsstorlek då det kan vara svårt att avgöra hur mycket 

data som behöver samlas in för att uppnå teoretisk mättnad. Vi genomförde åtta 

intervjuer, detta val gjordes utifrån förutsättningarna för vår studie på 10 veckor. 

Deltagarnas ålder ligger mellan 24–49 år, alla åtta är utbildade i Sverige och de har 

arbetat som förskollärare från åtta månader till 28 år. 

3.4 Genomförande  

Vi kontaktade tre olika förskolor i två olika städer i Sverige via e-post, varpå vi 

frågade om möjlighet för intervju. Vi fick godkännande från åtta förskollärare och 

bestämde datum för intervjuerna. Ungefär en vecka innan intervjuerna skulle äga 

rum skickades ett missivbrev, (se bilaga 3) tre bakgrundsfrågor och åtta 

intervjufrågor ut till de tillfrågade. Vi ville på detta sätt förbereda personerna på 

kommande intervju. 

När intervjuerna skulle äga rum anlände vi cirka 20 minuter innan intervjun skulle 

påbörjas. Detta eftersom vi själva ville känna oss trygga med miljön samt visa oss på 

plats. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss till fyra vardera. Intervjuerna 

genomfördes enskilt på respondenternas arbetsplatser i avskilda rum där vi kunde 

tala ostört. Bryman (2018) belyser avskildhet som viktigt dels när det gäller kvalitén 

på inspelningen, men också för respondentens vetskap om att ingen annan tar del av 

det som berättas. Vi valde att spela in intervjuerna via våra privata telefoner. Bryman 

(2018) beskriver inspelning som en effektiv metod att använda sig av i kvalitativa 

undersökningar, det skapar möjlighet till en detaljerad analys samt för att kunna 

fånga upp respondenternas egna ord (a.a.). Innan vi ställde våra intervjufrågor 

kopplade till vår studie ställde vi tre bakgrundsfrågor till deltagarna som omfattade 

respondenternas utbildningsland, ålder samt år som aktiv inom yrket. Detta gjordes 

för att kunna sätta studien i ett sammanhang. Intervjuerna tog mellan 25–35 

minuter. 
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3.5 Bearbetning av material och analysmetod  

När intervjuerna var färdiga valde vi att transkribera våra fyra egna intervjuer som 

gjorts på varsitt håll. Anledningen till att vi delade upp intervjuerna till fyra vardera 

var för att påskynda processen. Intervjuerna spelades upp samtidigt som vi skrev ner 

deltagarnas utsagor i ett dokument. Vi tog bort ord som exempelvis “hm” och “aa” då 

det inte gav någon relevans för vår studie. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna 

kunde vi gå tillbaka, pausa och lyssna om på det respondenterna berättat för att inte 

missa något av det som sagts. 

Vi valde att använda oss av en tematisk analysmetod (Bryman, 2018). Vi skrev ut 

transkriberingarna och satte oss tillsammans och läste transkriberingarna en i taget. 

Vi analyserade materialet och försökte identifiera koder. Vi skrev därefter enskilt upp 

begrepp som vi tolkade att respondenterna la vikt vid, ord som till exempel 

samhörighet och närvaro. Vi diskuterade sedan vad vi kunde utläsa i varje 

transkribering. Vi använde oss av färg för att urskilja vad som kunde sammankopplas 

för att sedan skapa teman. Vi sammanställde resultatet till två teman med två 

tillhörande underrubriker. Resultatet analyserades sedan efter  

Corsaros teori om kamratkulturer med fokus på två centrala begrepp, sekundär 

anpassning samt tolkande reproduktion. Vi använde oss av begreppen för att försöka 

förstå resultatet. Genom vår analys av respondenternas beskrivningar försökte vi 

skapa oss en större förståelse för det som sker i barns kamratkulturer.  

3.6 Forskningsetiska aspekter 

I studien tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Det första vi 

gjorde var att ta kontakt med åtta förskollärare som alla gav sitt samtycke till att delta 

i vår studie. Respondenterna hade i missivbrevet blivit informerade om sina 

rättigheter där vi berättade att vi följer Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer som 

ska skydda dem som deltagare. Deras medverkan behandlades konfidentiellt, vilket 

innebär att allt material som samlas in har anonymiserats. Vid citat i resultatet 

benämns deltagarna som förskollärare 1, förskollärare 2 och så vidare upp till 

förskollärare 8. Materialet förvarades så att inga obehöriga skulle få tillgång till det. 

Deltagarna har också via missivbrevet blivit informerade om studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna spelades in på våra privata telefoner vilka är 

lösenordsskyddade, de överfördes därefter på två lösenordsskyddade datorer. Efter 

överföringen från telefon till dator raderades ljudinspelningarna från telefonerna för 

att ingen obehörig skulle kunna få tillgång till ljudinspelningarna. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) ska respondenternas integritet skyddas på så sätt att deras 

identitet inte kommer avslöjas. Vi kommer inte föra vidare något av det som 

respondenterna sagt till någon obehörig. Respondenterna har via missivbrevet fått 

information om att det insamlade materialet endast kommer användas i vår studie 

samt att det färdigställda materialet kommer publiceras som en uppsats via 

databasen DiVA vid Mälardalens högskola. All data kommer att raderas efter att 

uppsatsen är publicerad. 
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3.7 Tillförlitlighet 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens kvalitet utifrån Brymans (2018) 

beskrivning av tillförlitlighet. Bryman (2018) beskriver att en studies tillförlitlighet 

omfattas av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att konfirmera. 

I metodavsnittet synliggörs varje del i studiens process från planering till slutresultat. 

Under studiens process antog vi ett granskande synsätt, det innebär att vi övervägt 

varje val som gjort och kritiskt granskat dessa. Detta går under Brymans (2018) 

beskrivning av pålitlighet. Vi gjorde detta för att ge en så sann bild som möjligt av 

vårt genomförande. Vi har även deltagit i sammanhang där vi har fått vår studie 

granskad av studenter och handledare. Vid dessa tillfällen har responsen 

framkommit via diskussioner gällande överväganden som gjorts under studiens gång. 

Detta beskrivs enligt Bryman (2018) som trovärdighet.   

Valet av datainsamlingsmetod grundade sig på att skapa en djupare förståelse av 

förskollärares beskrivningar av barns goda relationer. Bryman (2018) beskriver att 

överförbarhet innefattar ett fokus på individer som har vissa saker gemensamt samt 

syftar till att fånga deras sociala verklighet och kontext (a.a.). Vi valde 

semistrukturerade intervjuer för att få detaljerade beskrivningar av personernas 

upplevelser.  

Bryman (2018) belyser att genom att styrka och konfirmera ska undersökningen 

genomförts utan påverkan av personliga värderingar och teoretisk inriktning (a.a.). 

Detta gjordes genom våra transkriberingar. Vi gjorde inspelningar av intervjuerna för 

att få med allt som respondenterna valde att ta upp. Det minskar risken att meningar 

och ord faller bort än om vi hade valt att författa ner allt de berättade under 

intervjuns gång. Därefter transkriberades intervjuerna. Gällande val av tidigare 

forskning användes en mängd sökord för att få fram relevant litteratur kopplat till 

studiens syfte. Litteraturen som användes visar en bred bild inom vårt valda ämne, 

där vi valt studier inom samma ämne som gett olika resultat. 

4 Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. De två teman som har identifierats skrivs 

fram som rubriker med två underrubriker. Det första temat handlar om barns 

samhörighet och det andra temat handlar om barns utanförskap. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av resultatet.  

4.1 Barns samhörighet 

Resultatet visade att det i beskrivningarna framkom att samhörighet är viktigt, det 

gick att urskilja två delar. Den ena underrubriken innefattar beskrivningar om varför 

det är viktigt att främja barns samhörighet. Den andra underrubriken innehåller 

deltagarnas beskrivningar av hur de arbetar för att främja barns samhörighet.  
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4.1.1 Förskollärarnas motiv  

Resultatet visar att förskollärarna framhåller sin egen närvaro som en viktig del i hur 

de skapar goda relationer mellan barn. Några av förskollärarna beskriver att det är 

viktigt att vara medveten om hur de talar till barn och om barn, då det påverkar barns 

relationer till varandra. De förklarar att positivitet föder positivitet och att det är det 

positiva som ska vara i fokus. 

Vidare förklarar förskollärarna vikten av att skapa sammanhang där barnen känner 

en samhörighet då det är viktigt för barns goda relationer till varandra. Flera av 

förskollärarna är överens om att mindre och olika gruppkonstellationer är ett tryggt 

sätt att leda in barn i nya relationer där de kan få uppleva ett utbyte av varandra och 

se varandra på olika sätt. För att ett utbyte ska kunna ske mellan barnen belyser 

förskollärarna den sociala kompetensen som betydelsefull. De förklarar att förmågan 

att känna empati och att kunna förhålla sig till andra är viktiga delar för att kunna 

fungera i ett samspel. Det beskrivs vara viktigt att kunna förstå och acceptera 

varandras olikheter och det är de vuxnas roll att lyfta olikheter. En förskollärare 

beskriver sin tanke så här: 

Jag tänker såhär att, vi ger ju barnen förutsättningar, att de ska kunna utveckla sin 
förmåga att dela tankar, åsikter och uttrycka sig […] genom att lyfta barnens tankar i 
reflektion tillsammans med dem och här i stunden - Förskollärare 6 

Några av förskollärarna relaterar även samspelets betydelse i förhållande till barns 

lärande. De förklarar att barn lär av varandra i samspel och att det är viktigt att de får 

strategier för att kunna ingå i ett samspel. Citatet nedan visar en beskrivning av detta: 

[…] att se lyckan och nyttan av att vara med andra. Det handlar om att barn kommer få ut 
så mycket mer av sin vistelse här och kommer lära sig så mycket mer, eftersom man lär av 
varandra. - Förskollärare 1 

Flera av förskollärarna beskriver att barns trygghet utgör grunden för att kunna delta 

i ett samspel, det handlar både om den fysiska och sociala miljön. De berättar att det 

är viktigt att erbjuda en inbjudande och berikande miljö. Miljön behöver även tydliga 

ramar så att barn vet vad de har att förhålla sig till. Några av förskollärarna belyser 

att det är viktigt att barn får känna att de kan vara med i alla situationer. De 

framhåller att ge barnen möjlighet att kunna vara delaktiga och få inflytande över det 

som sker i verksamheten. Några av förskollärarna beskriver även att barns intresse 

ska utgöra en grund för det som sker i förskolan och att de på så sätt kan möjliggöra 

för delaktighet och inflytande. En förskollärare beskriver vikten av trygghet kopplat 

till barns delaktighet och inflytande: 

Är barnet tryggt i gruppen vågar den vara tydlig med vad den känner och vill med sina 
känslor - Förskollärare 4 

4.1.2 Förskollärarnas arbete  
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Förskollärarna beskriver att de är närvarande genom att de är lyhörda, inlyssnande 

och stöttande i barns samspel. De beskriver även att de är delaktiga i barns lek för att 

kunna hjälpa barn att sätta ord på känslor och begrepp, för att på det sättet hjälpa 

barnen att förstå varandra och främja deras sociala kompetens. En av förskollärarna 

förklarar att de försöker få barnen att vara delaktiga i exempelvis konflikthantering: 

Jag försöker få oss att lösa det tillsammans, har du någon idé hur vi kan lösa detta? […] 
De måste ju också få prova sig fram, vad funkar bäst och hur kan vi lösa det här. - 
Förskollärare 1 

För att detta ska bli möjligt beskriver förskolläraren sin närvaro som ett sätt att 

kunna förstå det som sker i barngruppen. Flera av förskollärarna nämner även att de 

reflekterar tillsammans med barnen för att kunna främja deras relationer. 

Exempelvis kring hur en bra kompis ska vara, varför integritet är viktigt samt om 

känslor och lekkoder. 

Samtliga förskollärare berättar att de ser sig själva som förebilder och vägledare där 

de konkret visar på hur goda relationer skapas och bibehålls. Några av förskollärarna 

förklarar att de gör det genom att de använder sig av dramatisering av exempelvis 

känslor- och konfliktsituationer. De använder sig även av pedagogiskt material såsom 

böcker, Babblarna, bilder på känslouttryck och kompissolar. Att vara en förebild 

beskrivs av förskollärarna med innebörden av vad de anser som goda handlingar och 

bemötande gentemot barnen, så som att trösta varandra när de är ledsna, att dela 

med sig och att hjälpa varandra. Flera av Förskollärarna berättar även att de försöker 

öka barns förståelse för sina handlingar genom sätter ord på det barn gör. En 

förskollärare ger ett exempel: 

vilken snäll kompis du är nu, att nu ser du att kompisen blir glad när du hjälper henne - 
Förskollärare 3 

Samtliga av förskollärarna återkommer till vikten av att de är närvarande och lyhörda 

i barnens samspel för att detta ska bli möjligt. Flera av förskollärarna förmedlar att 

det de själva konkret gör speglar av sig i barnens beteende och att ett gott bemötande 

krävs när det kommer till att verka för barns bästa. Det är en del i att vara en god 

förebild förklarar förskollärarna. Flera av förskollärarna beskriver vikten av att 

arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt och barnsyn för att kunna bemöta 

varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. För att det ska bli möjligt 

reflekterar de både enskilt och i grupp, då de ser det som en förutsättning för att 

kunna arbeta mot ett gemensamt mål, där barnets bästa är i fokus. 

I reflektionen får vi möjlighet att ta del av varandras perspektiv och uppfattning av 
situationen […]. Det kan vara en bra komplettering, därför är det extra viktigt att 
reflektera kring sådana teman tänker jag. Hur vi kan göra en specifik situation lättare för 
just det här barnet. - Förskollärare 5 

För att möjliggöra för barns relationer och lek utförs enligt flera av förskollärarna 

kartläggningar av barngruppen som syftar till att synliggöra barns relationer eller 

avsaknad av relationer till varandra. För att göra detta krävs det enligt förskollärarna 
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att de ser över barns olika grupperingar, vilket även innebär att de är närvarande i 

barns samspel och lek. Flera av förskollärarna beskriver att när de aktivt delar upp 

barn i olika konstellationer får de möjlighet att lära känna andra barn i olika 

situationer. Det förklaras som ett sätt att främja barns relationer till flera olika barn. 

Några av förskollärarna berättar även att de ibland behöver ta en aktiv roll i barns 

lek, där de fungerar som lekförebilder. Några av förskollärarna beskriver att det 

innebär att de ger barn strategier för att fungera i samspel. En förskollärare beskriver 

sitt arbete: 

Det är viktigt att vi pedagoger är lekförebilder, att vi behöver vara med i leken för att visa 
på så att barnen får en grund. - Förskollärare 7 

Flera förskollärare nämner att de arbetar för att barn ska känna delaktighet och 

inflytande, att inte bara vara med och bestämma vart exempelvis material ska 

placeras, utan bestämma vad som ska finnas. För att göra detta krävs det enligt dessa 

förskollärare att de släpper på sin makt och ger barn inflytande. 

Samtliga förskollärare förklarar att deras handlingar blir det barnen tar efter och att 

de därför arbetar efter ett förhållningssätt som är inkluderande, empatisk och 

respektfullt. Förskollärarna beskriver att det görs bland annat genom att använda sig 

av positiv förstärkning av de goda beteenden som förskollärarna vill stärka, vilket de 

vill ska öka både barns självkänsla, självförtroende och trygghet i gruppen. De 

använder sig även av ett inkluderande språk och agerar efter de värderingar som 

läroplan för förskola samt deras likabehandlingsplaner ger uttryck för. En av 

förskollärarna beskriver sitt arbete för att få barn att känna samhörighet: 

Jag tror att det är viktigt att man gör roliga saker ihop. […] Det kan låta förenklat men 
dessa barn får faktiskt ett sammanhang ihop. Vi försöker skapa en vi-känsla, vi här tar 
hand om varandra. Att man känner en samhörighet. - Förskollärare 2 

Flera av förskollärarna beskriver att de utformar en inkluderande miljö genom att 

göra så att den blir tillgänglig för alla barn som befinner sig i den. En av 

förskollärarna nämner att små barn språkar med kroppen. Därför har deras 

verksamhet utformats efter stora lekutrymmen och med stora lekobjekt. Några av 

förskollärarna beskriver att i deras miljö finns det inkluderande material, såsom 

leksaker och böcker med stor representation av interkulturalitet. Med detta vill dessa 

förskollärare få barn att förstå att alla är olika och det är något positivt. Flera av 

förskollärarna beskriver att de lär ut strategier som handlar om hur barn kan ta sig in 

i lek och hur de ska vara för att vara en bra kompis. Flera förskollärare förklarar att 

det även kan ske genom att vuxna sätter ord på vad barn gör och ge barn 

förutsättningar för att de ska kunna utveckla sin förmåga att dela tankar, åsikter och 

att uttrycka sig. En förskollärare beskriver att sitt arbete med att belysa olikheter för 

barn: 

Olikhet är så viktigt att belysa, att hjälpa barnen att förstå att det är något bra. Det är även 
viktigt att vi pedagoger utformat verksamheten så att vi kan möta alla barn utifrån deras 
behov och förutsättningar. - Förskollärare 7  
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4.2 Barns utanförskap 

I detta tema presenteras resultatet kring förskollärares syn på utanförskap. 

Deltagarnas beskrivningar delats upp i två underrubriker, den ena innefattar 

beskrivningar om vad de tror det är som bidrar till att barn hamnar i utanförskap. 

Den andra underrubriken innehåller deltagarnas beskrivningar av hur de arbetar för 

att förebygga utanförskap i barngrupp.  

4.2.1 Vilka faktorer kan bidra till utanförskap?  

Förskollärarna beskriver flera aspekter kopplade till varför de tror barn hamnar i 

utanförskap, bland annat beskrivs avsaknaden av förståelsen för det sociala 

samspelet. Exempelvis om ett barn har ett beteende som inte stämmer överens med 

den övriga gruppen, såsom problemskapande beteenden där barn slåss, bits, skriker 

eller spottar. Det kan också enligt samtliga av förskollärarna handla om att barn inte 

förstår lekkoder och sociala koder. Barnen sägs då kunna hamna i en roll de inte vet 

hur de ska behärska och därmed förstör leken istället för att tillföra något till den. Att 

inte förstå lekkoderna kan enligt samtliga av förskollärarna även innebära att barn 

inte har strategier för att ta sig in i eller stanna kvar i en lek, och på så sätt hamnar 

utanför. En förskollärare berättar sin syn på vad som kan bidra till utanförskap: 

[…] några barn har ju leken närmare naturligt än andra barn. Det är då de börjar göra 
skillnad. Barn som inte har den naturliga leken blir ofta utanför. - Förskollärare 1 

Det framkommer även hos flera av förskollärarna att barn som ofta får negativ 

förstärkning av vuxna lätt hamnar utanför gruppen. Den negativa förstärkningen kan 

handla om att ofta få tillsägelser och skäll, vilket blir ett beteende som de andra 

barnen kan ta efter och därmed ger det specifika barnet/barnen en negativ stämpel. 

En förskollärare förklarar: 

Kanske flera barn har uppfattat att det här barnet inte lyssnar och då kanske barnen 
känner samma sak, då kanske de också avstår från det barnet […] och så kanske jag säger 
barnets namn, då kanske man säger det många gånger, då kanske de andra barnen 
uppfattar det och tar efter och börjar säga till. - Förskollärare 5 

Något som även tas upp av flera förskollärare som en anledning till varför de tror att 

barn hamnar i utanförskap är språket. De syftar här till barn som inte har språket 

eller barn som har svårt att uttrycka sig med tydlighet. Förskollärarna berättar att det 

kan handla både om yngre och äldre barn. Flera förskollärare nämner att miljön kan 

ha en påverkan när barn hamnar i utanförskap, exempelvis i hur den fysiska miljön 

är utformad och om den bidrar till inkludering och tillgänglighet för alla. 

Förskollärarna resonerar olika när det handlar om hur barn bemöter varandra efter 

utseende. De flesta förskollärarna är överens om att barn inte bryr sig om hur andra 

barn ser ut, men en förskollärare nämner att ett barn på deras avdelning blev utstött 

och retad på grund av att det hade mörkare hudfärg än de övriga barnen. Andra barn 

kunde uteslutas på grund av vilket kön och ålder de tillhörde. När det gäller ålder 

beskriver en förskollärare att de äldre barnen uteslöt de yngre barnen, men en annan 
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förskollärare beskriver att de yngre barnen tog aktivt avstånd från de äldre då de 

upplevdes som mycket mer högljudda och större. Förskollärarna är alla överens om 

att barn, framför allt de äldre barnen, på något sätt är selektiva när det gäller val av 

lekkamrater. En förskollärare berättar om sin syn till varför barn kan utesluta 

varandra: 

Sen de barnen som säger nej till andra barn som vill vara med i lek, de kan vilja skydda 
sin lek, det handlar inte om att de är dumma. - Förskollärare 7 

Ingen av förskollärarna kan inte svara på om de upplever att det finns barn som 

aktivt väljer att ta avstånd, de tror snarare det handlar om att de barnen inte vet hur 

de ska samspela med andra. Några av förskollärarna beskriver även att det kan bero 

på andra faktorer som kan ha skett utanför förskolans värld. Förskollärarna är 

överens om att det fordras att barn har utvecklat sina kognitiva förmågor såsom 

empati, respekt och ömsesidighet, vilket är grunden till att kunna samspela 

tillsammans med varandra. 

Några av förskollärarna beskriver också att barn ska få möjlighet att leka två och två 

ibland. De beskriver sitt ansvar i dessa sammanhang, som innebär att de ska hjälpa 

de barn som inte är delaktiga i leken, in i en annan lek. En av förskollärarna beskriver 

det såhär: 

Men ibland så får man lov att leka två, då kan man som pedagog kliva in och säga att nu 
vill de vara ifred och bygga. Ska du och jag gå och kika vad som händer här borta? Att 
man erbjuder något annat. Man kan inte alltid få vara med överallt bara för att man vill 
det, då blir inte leken densamma - Förskollärare 4  

4.2.2 Förebyggande arbete  

Förskollärarna beskriver att de använder sig av olika tillvägagångssätt för att 

förebygga utanförskap i barngruppen. Alla förskollärarna beskriver att ett 

förebyggande arbete kräver att de som vuxna är delaktiga i barns lek och att de 

hjälper de barn som har svårt att komma in i leken. Samtliga av förskollärarna 

förklarar att de är nära barnen för att kunna se vad som sägs och sker, för att kunna 

visa på och ge barn strategier för att kunna delta i samspelet. Förskollärarna berättar 

att det kan handla om att sätta ord på det som barnen gör och det de säger till 

varandra samt ge förslag på vad barnen kan säga. Några av förskollärarna beskriver 

även att de använder sig av tecken som stöd, ritprat 1 och bilder i situationer där barn 

behöver stöd i samspelet. En förskollärare beskriver sitt arbete: 

Vår roll är då att hjälpa, stötta och sätta ord på deras handlingar eller fråga dem om de 
ville vara med och det var därför det blev så för att kunna förmedla - Förskollärare 4 

Flera av förskollärarna beskriver även att de kan ta specifika händelser vidare till 

arbetslaget där en diskussion förs för att komma fram till hur deras gemensamma 

arbete ska te sig. Förskollärarna är överens om att mindre gruppkonstellationer är ett 

bra sätt att leda in barn i nya relationer. I dessa sammanhang kan barn få ett utbyte 

                                                      
1 Ritprat är ett verktyg som används för att skapa sociala berättelser på ett motiverande sätt.  
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av varandra och se varandra i olika situationer, förskollärarna beskriver det som ett 

sätt att motverka utanförskap. En förskollärare beskriver det så här: 

Vi jobbar också i mindre grupper som varierar där barnen får möjlighet att vara med 
många olika kompisar. […] Det gör barngruppen tryggare och att de blir nära, att de får 
vara med olika kompisar varje dag - Förskollärare 8 

En förskollärare beskriver även att de använder sig av spontanteater för att lyfta olika 

situationer som hänt och där förskollärarna behöver utvärdera tillsammans med 

barnen: 

Vi gjorde spontanteater för att förebygga, då får vi supermycket barnens uppmärksamhet. 
Till exempel om att inte få vara med. Barnen tyckte ju vi var helt knäppa, vi sa ju saker till 
varandra som barnen sa till varandra. De vet ju att de inte får göra så, de vet ju att det inte 
är okej att säga vad som helst till någon annan. - Förskollärare 2 

Flera av förskollärarna beskriver också att de försöker få barn som har svårt att ingå i 

samspel till attraktiva lekkamrater. Förskollärarna förklarar att de försöker få andra 

barn intresserade genom att synliggöra något positivt som barnet gör. Förskollärarna 

beskriver också att de fokuserar på sitt agerande gentemot barn, hur de talar till dem 

för att skapa en positiv bild av barnet till andra barn. En förskollärare berättar: 

Jag måste hela tiden tänka på mitt agerande och min roll som förebild. Hur jag pratar till andra barn 
[…] och lyfta fram allas positiva sidor. - Förskollärare 1 

En av förskollärarna nämner att deras avdelning bannlyste skäll då de upplevde det 

som en kränkning mot barnen. Några av förskollärarna förespråkade ett lågaffektivt 

bemötande2, där skäll och annan form av bestraffning inte upplevdes som 

fungerande. Förskollärarna förklarar att arbetslaget istället behöver reflektera över 

negativa händelser för att förstå hur de inte ska behöva inträffa igen. 

För att barn ska uppleva att de ska få utvecklas i sin fulla potential beskriver några 

förskollärare att de använder sig av ett normkritiskt arbete som ett sätt att möjliggöra 

det. Exempelvis beskriver en av förskollärarna att de medvetet slutade tala om de 

stora och små barnen och även slutade använda begrepp som flickor och pojkar, då 

de i arbetsgruppen upplevde att barnen uteslöt varandra utifrån kön och ålder. 

Förskolläraren berättar: 

Vi slutade prata om de stora och de små barnen och började istället prata om individer. 
[…] Vi pratade inte heller om flickor och pojkar, vi arbetar normkritiskt för att inkludera. 
Vi har en stor representation i våra böcker, vi använder oss av ordet hen i vardagen, det 
gör även barnen […] till exempel om någon varit hos tandläkaren “vad sa hen då?”. Vi 
byter roller och sådär i våra böcker, den rädda lilla prinsessan kan vara en rädd prins och 
den stora stygga vargen kan vara en tjej. - Förskollärare 2 

Flera Förskollärare beskriver att de utformar miljön på ett medvetet sätt genom att 

göra pedagogiska val. De beskriver att de erbjuder en rik miljö med inkluderande 

material. Förskollärarna förklarar att de medvetna valen omfattar miljöns 

                                                      
2 Ett lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende.  
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utformning och vilket material som erbjuds, då det annars kan bidra till att barn 

hamnar i utanförskap. 

Samtliga av förskollärarna berättar även att de skapar specifika aktiviteter och 

sammanhang där det finns något för barnen att samlas kring. Vid sådana 

sammanhang berättar förskollärarna att de för samman de barn som har ett liknande 

intresse eller att de skapar ett intresse i barngruppen utifrån ett enskilt barns 

intresse. En förskollärare beskriver sitt arbete för att skapa sammanhang där barn får 

möjlighet att skapa kompisrelationer: 

Om ett barn har ett visst utanförskap är det viktigt att tänka kring vilken typ av grupp 
barnet skulle kunna ingå i och med vilka, som skulle kunna stärka barnet. Att fokusera på 
att bygga kompisrelationer - Förskollärare 7 

Några av förskollärarna beskriver att de för en nära samverkan med hemmet när de 

upplever att något barn hamnat i utanförskap. Förskolan får på så sätt insikt i barnets 

liv utanför förskolan och kan då skapa sig förståelse för vad som sker i barnets liv, för 

att sedan kunna stötta barnet. En av förskollärarna berättar: 

Vi kan även ha samtal med familjen för att få syn på vad som händer i barnets liv utanför 
förskolan - Förskollärare 6 

4.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet visade att förskollärare poängterar vikten av sin närvaro, både när det 

gäller främjandet av barns goda relationer samt för att förebygga utanförskap. Det 

framkom att förskollärare behöver vara framträdande i sin roll som goda förebilder 

när det gäller att stötta barn i utvecklandet av deras bemötande, konflikthantering 

och förståelse av varandras känslor. Det framkommer att förskollärarnas roll blir 

viktig när det gäller barns utveckling av sociala förmågor då dessa är betydande för 

att barn ska kunna upprätthålla relationer med varandra.  

5 Analys av resultat   

I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet utifrån Corsaros teori om 

kamratkulturer. Resultatet är uppdelat i två rubriker efter centrala begrepp i teorin. 

Dessa är sekundär anpassning och tolkande reproduktion.   

5.1 Sekundär anpassning  

Corsaros (2003) teori bygger på att barn är sociala och vill hjälpa andra barn att bli 

det. Det handlar om att de vill skapa kontroll och bli en del av gruppen (a.a.). Vi 

tolkar förskollärarnas berättelser som att de är medvetna om att alla barn behöver 

ingå i sammanhang med andra barn för att utvecklas. Förskollärarna beskriver att de 

ska skapa möjlighet för alla barn att kunna ingå i samspel. Vi tolkar deras 

beskrivningar som att det är därför de anser att deras närvaro är så viktig. 
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Förskollärarna beskriver vikten av att utforma miljön så att den blir tillgänglig för 

alla barn på förskolan. Hur de pratar om och till barn kan också påverka barns 

möjlighet till samspel. Utifrån förskollärarnas utsagor tolkar vi det även som att den 

sociala miljön påverkar huruvida barn får möjlighet att ingå i samspel eller inte. Det 

kan exempelvis handla om barns ålder, kön och utseende. Detta är enligt 

förskollärarna faktorer som påverkar barns känsla av trygghet, vilket är viktigt för att 

barn ska kunna känna delaktighet och våga ta för sig i gruppen. Dock beskrivs det 

utifrån begreppet sekundär anpassning att barn söker sig bort från vuxna och deras 

regler. I grunden handlar det om att barn vill skydda sin lek, vilken de är medvetna 

om när som helst kan komma att förstöras (Corsaro, 2003). Vi tolkar det som att 

förskollärarna är medvetna om att barn är selektiva i val av kamrater och vill skydda 

sin lek. Förskollärarna förklarar att barn ibland vill leka två och två och att deras roll 

blir att erbjuda de barn som inte får vara med någon annan aktivitet. Några av 

förskollärarna nämner dock att alla ska få vara med för att ingen ska känna sig 

utanför. Detta kopplar vi till återigen till Corsaros (2003) resonemang kring sekundär 

anpassning. Han beskriver att barn som blir hjälpta in i en lek där de egentligen inte 

är välkomna lätt tilldelas icke önskvärda roller och på så sätt ändå hamnar utanför 

leken (a.a.). Förskollärarna beskriver också att det handlar om att de måste ge barn 

strategier för att de aktivt ska kunna ingå i sammanhang med andra. 

Förskollärarna förklarar att de möjliggör för barns delaktighet i leken genom att sätta 

ord på deras handlingar och ge förslag på vad de kan göra och säga istället. Vi tolkar 

detta som att förskollärarnas förebyggande arbete ger barn möjligheter att ta till sig 

lekstrategier som de kan använda i den pågående situationen och i andra 

samspelssituationer. Exempelvis när förskollärarna beskriver att de sätter ord på 

barns tankar och ger förslag på hur de kan göra i specifika situationer. 

Förskollärarna beskriver att barn behöver ha utvecklat sin sociala kompetens för att 

kunna ingå i ett samspel, som kognitiva förmågor såsom empati och ömsesidighet. 

De förklarar att barn som inte gjort det lätt hamnar utanför sammanhanget, då det 

barnet/barnen endast upplevs förstöra den pågående leken. Förskollärarna nämner 

även språket som betydande för samspel. Vår tolkning är att förskollärarnas 

beskrivningar kan sammankopplas med Corsaros (2003) resonemang kring de 

färdigheter som behövs i relationer. Corsaro (2003) beskriver språkliga och kognitiva 

färdigheter som nödvändiga i sociala relationer. Barn som inte besitter dessa 

färdigheter tenderar till att ses som ett hot (a.a.). Förskollärarna lyfter fram sin roll 

som betydelsefull i barns utveckling av kognitiva förmågor. De beskriver att de 

möjliggör för den utvecklingen genom att sätta ord på det barnen gör och ge dem 

möjlighet att både uttrycka sig samt ta del av varandras åsikter. 

Förskollärarna beskriver också att de använder tecken och bilder samt ritprat för att 

stödja barn i samspel. Vi tolkar det som att förskollärarna möjliggör barns 

delaktighet i samspel genom att de ger barnen verktyg som ska utveckla deras språk, 

vilket de tar med sig in i samspelssituationer. Vikten av barns delaktighet och 

inflytande kan även förstås i förhållande till Corsaros (2003) resonemang gällande 
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barns konflikter. Han beskriver att konflikter är en betydelsefull del i barns kulturer 

och relationer då det stärker barns individuella utveckling, självbild samt vänskap. 

Corsaro beskriver problematiken med vuxnas inblandning i barns konflikter, den kan 

ofta bidra till att barn inte får möjlighet att lära sig att förhandla och kompromissa 

(a.a.). En av förskollärarna beskriver att barn får möjlighet till delaktighet och 

inflytande i konfliktsituationer genom att vägleda barnen i hur situationerna skulle 

kunna lösas. Vi förstår det som att förskollärarnas gör det möjligt för barn att hantera 

konflikter genom att de arbetar både förebyggande och direkt i den specifika 

situationen. Vår tolkning är att de exempelvis arbetar förebyggande genom att 

använda dramatisering för att på så sätt ge barn möjlighet att se situationer ur ett 

annat perspektiv. Vi förstår förskollärarnas beskrivningar som att de också handlar 

direkt i situationen genom att ta till ritprat samt att förskollärare medlar mellan barn 

då de sätter ord på barns känslor. 

5.2 Tolkande reproduktion  

Det framkommer i det förskollärarna berättar att de ser sig själva som förebilder och 

vägledare för de barn som befinner sig i deras verksamhet. De berättar att deras 

handlingar och ord avspeglas hos barnen, vilket gör det viktigt att hela tiden tänka på 

hur de agerar. De förklarar att de försöker uppmana barn till att hjälpa varandra, 

trösta varandra och att dela med sig. För att detta ska bli möjligt behöver 

förskollärarna själva utföra dessa handlingar som de anser goda. Barn gör som vuxna 

gör vilket kan förstås utifrån begreppet tolkande reproduktion. Begreppet innefattar 

att barn tolkar det de ser hos vuxna och tar efter det i sina kamratkulturer 

tillsammans med andra barn (Corsaro, 2003). Vi upplever förskollärarnas utsagor 

som att de delvis agerar och handlar som de gör för att uppmuntra barn till att bli 

goda individer, men även för att ge dem verktygen för att förstå hur de ska agera för 

att fungera i samspel med sin omvärld. Förskollärarna beskriver även att det spelar 

en stor roll att alla i arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt. Det tolkar vi som 

att det syftar till att barnen ska få lära sig liknande handlingar och egenskaper från 

varje personal. Detta menar förskollärarna blir möjligt genom att de för reflektion 

tillsammans i arbetsgruppen, men också tillsammans med barnen. 

I sitt arbete beskriver förskollärarna att de konkret visar på hur barns goda relationer 

med varandra ska bibehållas, genom exempelvis dramatisering och pedagogiska 

verktyg. Genom att utföra dramatisering av exempelvis konfliktsituationer där barn 

har erfarenhet, tolkar vi förskollärarna som att de vill visa på hur barn ska agera 

istället. Det kan förklaras som en tolkande reproduktion utifrån Corsaros (2003) 

begrepp när det gäller rollek (a.a.). Förskollärarna är medvetna om att barnen tar 

efter det de gör och säger. Förskollärarna behöver därför agera förebilder där de vill 

att det de konkret gör ska återspeglas hos barnen. Förskollärarnas beskrivningar av 

pedagogiska verktyg såsom kompissolar som beskriver hur en bra kompis ska vara, 

samt deras användning av Babblarna som vägledande material förstår vi även som ett 

sätt att använda sig av tolkande reproduktion. Förskollärarna berättar med sina 

pedagogiska verktyg vad de vill att barnen ska göra, inte vad de inte ska göra. 
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Det framkommer även att några av förskollärarna använder sig av ett normkritiskt 

förhållningssätt. Det gör de genom att bland annat utmana könsroller och bredda 

barns syn på den representation som finns i vårt samhälle. Detta förklarar 

förskollärarna att de gör både i ord och handling, genom att exempelvis utmana 

barns tankar kring normer samt byta ut pronomen i lek och böcker. Vi förstår det 

som att förskollärarna genom sitt agerande vill utveckla barns respekt och förståelse 

för människors olika livssituationer. Ett sätt att förstå deras agerande kan 

sammankopplas till begreppet tolkande reproduktion, då barn tar efter vuxnas 

handlingar (Corsaro, 2003). Det framkommer även att förskollärarna agerar som de 

gör för att även låta barnen få utvecklas i sin fulla potential. Deras agerande kan 

tolkas som att barn ska utvecklas utan att hindras av de normer och strukturer som 

existerar i vårt samhälle. Förskollärarna beskriver vidare hur viktigt deras agerande 

är och hur mycket det påverkar barngruppen, då barn tolkar och imiterar det som 

vuxna gör (Corsaro, 2003). Om ett specifikt barn får mycket negativa tillsägelser av 

vuxna, märker förskollärarna hur det beteendet speglar av sig hos de andra barnen. 

Det utsatta barnet får en negativ stämpel och de övriga barnen avstår från att umgås 

med det. Det kan förstås utifrån förskollärarnas beskrivningar att det är viktigt att 

tänka på sin roll som positiva förstärkare, vilket ska bidra till att verksamheten 

utvecklar ett inkluderande klimat. En förskollärare beskriver vikten av att skapa 

samhörighet, en vi-känsla, vilket vi tolkar är det agerande förskollärarna hela tiden 

behöver sträva efter för att främja barns kamratkulturer. Corsaro (2003) beskriver att 

barn ser dem som de leker med som sina vänner. Utifrån det förskollärarna berättar 

kan det tolkas som att de anser att de behöver skapa situationer för barn att finna nya 

relationer genom exempelvis gruppkonstellationer. För att detta ska bli möjligt krävs 

det enligt förskollärarna att de ser över barngruppens grupperingar genom 

kartläggning. Förskollärarna nämner även samverkan med hemmet som en del i att 

kunna få insikt i vad som händer i ett barns liv. Utifrån det förklarar förskollärarna 

att de skapar nya relationer genom att exempelvis föra samman barn med liknande 

intresse.  

6 Diskussion 

Detta avsnitt omfattar en resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats, pedagogisk 

relevans samt förslag till fortsatta studier. I avsnittet resultatdiskussion diskuteras 

studiens resultat mot tidigare forskning, vårt valda teoretiska perspektiv samt övrig 

litteratur. Därefter följer en metoddiskussion där studiens metod diskuteras. Sedan 

presenteras en slutsats och vi redogör även för studiens relevans i kontext till 

förskollärarprofessionen. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier.  

6.1 Resultatdiskussion  

Vi har undersökt förskollärares beskrivningar av barns relationer i förskolan utifrån 

våra frågeställningar med syfte att öka kunskapen om barns kamratkulturer. 

Förskollärarnas beskrivningar presenteras i form av två rubriker som utgår från 

studiens frågeställningar. Rubrikerna är förskollärarnas främjande arbete av 
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relationer och förskollärarnas förebyggande arbete av utanförskap. Studiens resultat 

diskuteras mot tidigare forskning och det valda teoretiska perspektivet som 

presenterats i bakgrundsavsnittet.  

6.1.1 Förskollärarnas främjande arbete av relationer  

I resultatet framkommer det att förskollärarna betonar den sociala kompetensen som 

betydelsefull i skapandet och bibehållandet av relationer. De förklarar exempelvis att 

barns kognitiva förmågor, som att förstå andras känslor och kunna sätta sig in i 

andras perspektiv, är betydande för att kunna fungera i samspel. Coelho m.fl. (2017) 

beskriver att barns interaktioner är viktiga för deras utveckling och betonar särskilt 

den sociala kompetensen. De beskriver att förskollärare som arbetar så nära barn 

under så stor del av deras tidiga utveckling, har stora möjligheter att påverka hur 

utvecklingen av den sociala kompetensen sker. Det påverkar även hur barn ser 

varandra och accepterar varandra (a.a.). I resultatet framkommer det tydligt att 

förskollärarna påpekar sig egen roll som närvarande som en av de mest betydelsefulla 

aspekterna av att främja barns relationer till varandra. Det torde vara rimligt att anta 

att detta hör ihop, barns relationer till varandra påverkas nämnvärt beroende på 

förskollärares närvaro. Förskolans styrdokument (Skolverket, 2018) ger uttryck för 

vikten av att som förskollärare stödja barns samspel och hjälpa dem att utveckla goda 

relationer. 

Corsaro (2003) betonar att barn är sociala och vill hjälpa andra barn att bli det 

genom att skapa kontroll över sin vardag till att bli en del av gruppen. Förskollärarna 

i studien berättar att de är medvetna om att barns känsla av samhörighet ligger till 

grund för att våga ta för sig i en grupp, vilket krävs för att kunna samspela. Därmed 

kan det antas att förskollärarnas medvetenhet kan hjälpa barn att samspela, utifrån 

Corsaros (2003) beskrivning att barn i grunden är sociala. Förskollärare behöver 

därför hjälpa barn att utveckla sina förmågor för att kunna ingå i samspel. Kognitiva 

förmågor spelar en stor roll i barns accepterande av varandra (a.a.). Förskollärarna 

förklarar att de hjälper barn i utvecklingen av deras kognitiva förmågor genom att 

agera förebilder. De är medvetna om att deras ord och handlingar överförs på barns 

beteendet och behöver därför ständigt reflektera över sin roll som empatiska 

individer. Förskollärarna i studien framhåller reflektion, både enskilt och i grupp, 

som bärande i detta. Således tolkar vi förskollärarna som att reflektionen är något av 

det mest betydelsefulla i utveckling av sitt förhållningssätt och således utvecklingen 

av barns sociala förmågor. Trots att vi tolkar det som att förskollärarna beskriver 

deras förhållningssätt och agerande som betydelsefulla i förhållande till barn 

beteende och handlingar, förstår vi det som att det ändå förekommer skäll inom 

verksamheterna. Förskollärarna är å ena sidan medvetna om att deras agerande 

påverkar ett barns status i barngrupp, å andra sidan beskriver de att barn som utsätts 

för negativ förstärkning av förskollärare tenderar att hamna i ett utanförskap. Hur 

kommer det sig att skäll förekommer trots att förskollärarna är medvetna om dess 

effekt? Skulle det kunna vara så att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna 

hantera situationer där frustration uppstår? Eller handlar det om att vuxna i stunden 
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ser bortom barnperspektivet? Det skulle även kunna handla om deras dagsform eller 

om de befinner sig i stressade situationer. Vi ställer oss frågan om en vuxen skulle 

tolerera att bli bemött på liknande sätt.  

Skånfors (2013) och Andersson (2018) framhäver att barn har en inre motivering att 

hela tiden försöka göra sin omvärld och tillvaro begriplig. Det kan jämföras med 

Corsaros (2003) resonemang att barn till naturen är sociala. Andersson (2018) 

fortsätter sin motivering med att barn behöver ha utvecklat förmågan att kunna inta 

andras perspektiv för att kunna ingå i ett samspel. Vi förstår det som att det är just 

det förskollärarna i studien försöker utveckla hos barn när de beskriver att de sätter 

ord på sina egna och barns känslor. Förskollärarna förklarar även att de försöker 

utbilda barnen i att lyssna på andra och ta del av varandras åsikter. Gülay och Önder 

(2013) belyser barns sociala och emotionella kompetens när det handlar om deras 

anpassningsförmåga. Studien visar att barn som kan anpassa sig till andra även 

ingick i fler relationer och precis som Skolverket (2018) belyser så utvecklas barn i 

samspel med andra (a.a.). Förskollärarna i studien belyser vikten av deras närvaro 

när det gäller utveckling av barns beteende till varandra. Vi förstår det som att när 

förskollärarna använder begreppet närvaro så talar de om sin egen delaktighet i 

barngruppen. Detta eftersom det går att anta att det krävs en delaktighet i 

barngruppen för att kunna sätta ord på sina egna och på andras känslor. Rentzou 

(2014) belyser att vuxna också behöver engagera sig i leken för att kunna utläsa vilka 

lekar som barn väljer samt vilka intressen de visar. Detta eftersom barn utvecklas i 

social lek, vuxnas roll är att skapa sådana sammanhang (a.a.). I leken spelar barns 

lekbeteende en viktig roll för utvecklandet av barns vänskapsrelationer. De barn som 

förstår lekkoderna och därmed kan uppvisa ett accepterande och positivt beteende till 

andra barn, ingår i fler ömsesidiga relationer (Coelho m.fl., 2017). Det går därför att 

anta att förskollärarnas agerande påverkar hur barn utvecklar deras lekbeteende 

vilket i sin tur spelar en betydande roll i utvecklandet av barns relationer. 

Jonsdottir (2007) betonar barns relationer som betydelsefulla i att känna 

samhörighet. När barn känner samhörighet växer även deras självkänsla och tro på 

sig själv. Förskollärarna i studien ger uttryck för att den sociala miljön både kan 

möjliggöra och hindra barn i deras samspel. En förskollärare beskrev exempelvis att 

barn i högre åldrar ansågs inneha högre status än barn i yngre åldrar. Skånfors 

(2013) beskriver att faktorer såsom ålder kan utgöra en viktig del av barns sociala 

resurser som bidrar till vilken social position barnet har. Dessa resurser har betydelse 

för vilken status barnet besitter (a.a.). Barns ålder är även relaterat till i hur stor 

utsträckning de kan delta i sociala samspel (Rentzou, 2013). Det går att anta att barn 

behöver känna sig accepterade och omtyckta för den de är för att känna trygghet. 

Enligt vår tolkning är det förskollärarnas ansvar att främja det då de i resultatet 

upprepade gånger betonar sin vikt av att framstå som goda förebilder.  

Corsaro (2003) redogör för begreppet tolkande reproduktion och beskriver hur barn 

imiterar vuxnas handlingar. Några av förskollärarna i studien beskriver att de 

försöker få barn att ta efter deras förhållningssätt genom dramatisering. 
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Förskollärarna beskriver att de spelar upp situationer som de kunnat urskilja i 

barngruppen. Dessa situationer kan exempelvis handla om exkluderingar och 

konfliktsituationer, där förskollärarna försöker visa på hur barnen ska göra istället. 

Corsaro (2003) ger uttryck för vikten av barns konflikter, då de genom dem lär sig att 

argumentera, diskutera och förhandla. Han beskriver att konflikter är viktigt för 

barns relationer. Vuxna har en tendens att avbryta barn i deras konflikter, vilket leder 

till att barn inte får chans att utveckla dessa förmågor (a.a.). Vi förstår det som att 

förskollärarna i studien genom sitt agerande försöker visa på hur barnen ska hantera 

sina konflikter. Detta genom att ge dem verktyg utifrån sitt konkreta handlande, 

istället för att avbryta barns konflikter och därmed deras utveckling. Vi tolkar det 

även som att förskollärarna genom att betona sin roll som förebilder försöker 

överföra goda värderingar och motiv till barnen. 

Det beskrivs också i resultatet att förskollärarna betonar språket som en viktig del i 

barns möjlighet att samspela. Här beskriver förskollärarna att de använder sig av 

ritprat och tecken för att hjälpa barn att utveckla deras språk. Även Corsaro (2003) 

belyser barns språkliga förmågor som betydelsefulla i utvecklandet av deras 

relationer. Förskollärarna förklarar att användningen av pedagogiska verktyg är 

användbart för dem i utvecklandet av barns relationer, då barn lättare tar till sig 

kunskap om den sker konkret. Det kan således antas att förskollärarna försöker 

utveckla barns språk för att de ska kunna ta sig in i samspel och därmed skapa 

relationer.  

6.1.2 Förskollärarnas förebyggande arbete av utanförskap  

Förskollärarna beskriver att barn som inte innehar social kompetens tenderar att 

hamna i utanförskap. Förskollärarna förklarar att begreppet social kompetens 

innefattar förmågan att känna empati och ömsesidighet. Även Skånfors (2013) och 

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) resonemang visar på att avsaknad av sociala 

förmågor kan bidra till utanförskap. Corsaro (2003) framhäver att barn som inte 

besitter språkliga och kognitiva färdigheter kan upplevas som ett hot av andra barn. 

Det går att förstå det som att barns sociala kompetens kan påverka huruvida ett barn 

blir en del av gemenskapen eller inte. 

Andersson (2018) beskriver att det kan förekomma exkluderingar i barns lek då en 

del barn inte tillåts delta. Att barn exkluderas ur leken kan förstås utifrån Corsaros 

(2003) resonemang som grundar sig i att barn använder olika former av exkludering 

som ett sätt att skydda sin lek. Även förskollärarna nämner sin medvetenhet om att 

barn är selektiva i val av kamrater och att de exkluderar andra barn i lek för att 

skydda sin lek. Det går att förstås som att författarna och förskollärarna är överens 

om att barn använder exkludering som en strategi för att skydda sin lek, snarare än 

att medvetet exkludera andra barn i syfte att skapa utanförskap. Ytterligare en 

anledning till att barn inte släpps in i lek skulle kunna vara det som Coelho m.fl. 

(2017) redogör för i resonemang. De beskriver att barn som upprepade gånger 

lämnar leken utan att avsluta den tenderar att ha färre ömsesidiga relationer med 
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andra barn. Författarna förklarar att om barn inte har möjlighet att följa sociala 

regler kan de hamna utanför samspelet (a.a.). Vi tolkar det som att de barn som 

upprepade gånger lämnar leken kan upplevas som ett hot av resterande barn och till 

följd av det uteslutas. Förskollärare beskriver att de därför måste vara delaktiga i 

barns lek för att kunna ge dem strategier för att delta. Coelho m.fl. (2017) framhäver 

vikten av att förskollärare hjälper barn att utveckla sina sociala förmågor och 

beteenden för att minska risken av att något barn faller utanför samspelet. 

Förskollärarna beskriver sin roll som betydelsefull i sammanhang där barn inte tillåts 

tillträde i lek. Förskollärarna i studien förklarar att de måste hjälpa de barnen in i en 

annan aktivitet samt ge dem strategier för att de aktivt ska kunna ingå i samspel. 

Förskollärarna beskriver att de sätter ord på barns handlingar och ger dem förslag på 

hur de kan göra, detta för att möjliggöra för barns delaktighet i leken. Vi förstår 

förskollärarna som att de ser sin roll som betydelsefull i barns möjlighet till samspel 

och i vissa fall kan deras delaktighet även vara avgörande. Utifrån begreppet 

sekundär anpassning beskrivs det att barn som blir hjälpta in i lek kan tilldelas roller 

som kan bidra till att de ändå hamnar utanför. Detta eftersom barn försöker 

undkomma vuxnas regler (Corsaro, 2003).  

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) redogör för begreppet mobbning och 

beskriver att det handlar om barns uteslutningar av andra i förhållande till sociala 

faktorer såsom ålder. Jonsdottir (2007) framhäver däremot ett motstånd mot 

begreppet mobbning. I hennes redogörelse kan det förstås som att mobbning 

innefattar medvetna och systematiska kränkningar (a.a.). I förskollärarnas 

beskrivningar av barns utanförskap har begreppet mobbning inte förekommit. När de 

talar om utanförskap använder de istället ord som uteslutning eller att barn hamnar 

utanför. Dock beskriver förskollärarna att utanförskap både kan sammankopplas 

med avsaknad av sociala förmågor samt att faktorer som ålder, kön och utseende kan 

påverka barns deltagande i samspel. Det torde vara rimligt att anta att det finns olika 

sätt att se på mobbning och utanförskap. Författarna relaterar till begreppet 

mobbning utifrån olika grunder. Söderström och Löfdahl Hultman (2017) använder 

ordet mobbning när de talar om uteslutningar, medan Jonsdottir (2007) beskriver att 

mobbning innefattar medvetna och systematiska kränkningar. Förskollärarna i 

studien diskuteras inte alls begreppet mobbning utan använder istället ord som 

utanförskap. Således är det möjligt att anta att tolkningen av begreppen mobbning 

och utanförskap kan påverka hur dessa diskuteras och vad de sätts i kontext till. 

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) redogör för vuxnas ansvar i att skapa ett 

demokratiskt och etiskt förhållningssätt hos barn. Det beskrivs vara av vikt att 

förskollärare både för ett förebyggande arbete samt direkt tar tag i situationer som 

uppstår. Det handlar om att ge barn möjlighet att utveckla tillit, trygghet och 

tolerans, då krävs ett öppet klimat som främjar jämlikhet, rättvisa och demokrati 

(a.a.). Förskollärarna i studien beskriver att de arbetar både förebyggande och i de 

situationer som uppstår för att kunna ge barn strategier att hantera konflikter. 

Förskollärarna förklarar att de använder sig av dramatiseringar för att belysa olika 

perspektiv för barn och att de använder ritprat för att medla mellan barn. 
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Förskollärarna beskriver även att de innehar ett normkritiskt förhållningssätt för att 

ge barn möjlighet att bredda sin syn på deras omgivning. Det förstår vi som att 

förskollärarnas arbete ska bidra till att barn utvecklar ett demokratiskt och etiskt 

förhållningssätt. 

I leken använder barn olika strategier för att kunna upprätthålla den. Barn deltar 

även på olika nivåer, en del barn iakttar utan att utöva aktivt samspel (Andersson, 

2018). Förskollärarna i studien berättar å ena sidan att de inte kunde se att det finns 

barn som aktivt tar avstånd i samspel, å andra sidan beskriver de att det finns orsaker 

till att barn väljer att ta avstånd. Det kunde exempelvis handla om hemförhållande 

eller språksvårigheter. Trots att förskollärarna beskrivningar tyder på oklarheter 

kring barn som aktivt väljer att ta avstånd från samspel, så tänker vi att det skulle 

kunna finnas barn som inte aktivt deltar i samspel. Det skulle exempelvis kunna vara 

barn i behov av särskilt stöd, då de kan ha svårt att förstå och/eller upprätthålla 

sociala sammanhang. 

Förskollärarna i studien beskriver både den sociala och den fysiska miljön som 

betydelsefulla aspekter i förhållande till barns deltagande i samspel. De beskriver att 

miljön kan påverka barns känsla av trygghet, vilket i sin tur är en förutsättning för att 

barn ska känna delaktighet och ta för sig i samspel. Rentzou (2014) redogör för 

betydelsen av miljöns utformning då det kan komma att påverka barns lek. 

Söderström och Löfdahl Hultman (2017) visar på att utformningen av den fysiska 

miljön kan bidra till förhöjda risker för kränkningar och därmed är det viktigt att 

skapa en inspirerande och trygg miljö. Även Jonsdottir (2007) lyfter betydelsen av att 

erbjuda en inkluderande miljö då det påverkar barns känsla av tillhörighet och 

samhörighet. Rentzou (2014) beskriver att det är förskollärarnas ansvar att på ett 

medvetet sätt utforma miljön. Vi förstår det som att den sociala och fysiska miljön 

hänger samman när det gäller förskollärares utvecklande av barns trygghet vilket i 

sin ska leda till barns deltagande i grupp.  

6.2 Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod där vi genomförde åtta 

semistrukturerade intervjuer eftersom studiens syfte var att öka kunskapen om barns 

kamratkulturer genom några förskollärare beskrivningar. Semistrukturerade 

intervjuer beskrivs av Bryman (2018) där fokus ligger på att använda sig av en 

förutbestämd intervjuguide med valda frågor, dessa behöver däremot inte komma i 

samma ordning som intervjuguidens utformning (a.a.). Våra intervjuer delades upp 

mellan oss där vi genomförde fyra intervjuer vardera, enskilt med varje deltagare. Det 

var ett aktivt val att genomföra enskilda intervjuer. Dels ville vi ge varje deltagare 

möjlighet att själv kunna redogöra för sina strategier och beskrivningar av sitt arbete, 

utan risk att bli påverkad av någon annan deltagare. Vi ville inte heller hamna i någon 

form av maktposition där en ensam deltagare skulle känna sig underlägsen oss två 

intervjuare. Syftet var att skapa en så trygg situation som möjligt för varje deltagare. 

Det beskrivs av Bryman (2018) att några kriterier för en lyckad intervju är att som 
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intervjuare visa hänsyn, vara inlyssnande och ha en empatisk inställning till 

deltagaren (a.a.). Deltagarna i studien fick ta del av intervjufrågorna några dagar 

innan intervjun ägde rum, detta för att ge dem möjlighet att skapa sig en bild om 

intervjuns innehåll. Vår förhoppning med det var att få mer utförliga svar av 

deltagarna. Innan påbörjad intervju valde vi att berätta för deltagarna om intervjuns 

upplägg för att ge dem en inblick i hur intervjun skulle gå till. Vår förhoppning var att 

på detta sätt ge deltagarna en känsla av trygghet. Trots att vi var en intervjuare och 

beskrev intervjuns upplägg upplevdes en del av deltagarna vara nervösa, vilket även 

var något som flera deltagare påtalade. Deltagarnas nervositet i samband med 

intervjun kan ha kommit att påverka deras utsagor och därmed även resultatet. 

Intervjuerna spelades in på våra privata mobiltelefoner. Valet gjordes eftersom risken 

att något av det deltagarna sa kunde falla bort om vi istället valt att skriftligt anteckna 

ner det som togs upp. Bryman (2018) beskriver inspelningsmetod som ett viktigt 

tillvägagångssätt för att kunna fånga upp deltagarnas svar med sina egna ord (a.a.). 

När samtliga åtta intervjuer var genomförda valde vi att transkriberade dem enskilt 

utefter vilka intervjuer vi själva genomfört. Efter att intervjuerna transkriberats 

analyserade vi dem tillsammans och delades upp dem i två teman. Bryman (2018) 

beskriver teman som något som kan kopplas till en studies fokus och 

forskningsfrågor. Teman kan även kopplas till koder som identifierats i 

transkriberingar, vilket var metoden vi använde oss av när vi tematiserade vår data. 

En svårighet har varit att dela upp resultatet under efter våra två teman, då 

förskollärarna både kunde beskriva sitt arbete med att främja goda relationer samt 

att förebygga utanförskap på likartade sätt. 

Genom våra intervjuer har förskollärarnas beskrivningar av deras arbete 

framkommit, däremot behöver det inte nödvändigtvis vara så de faktiskt utövar sitt 

arbete. Möjligheten till att få en större insikt i deras arbete hade funnits om vi även 

valt att observera deras arbete. Med tanke på studiens omfattning på 10 veckor, valde 

vi att endast använda oss av intervjuer då vi ansåg att vi hade behövt en längre 

tidsperiod för att genomföra ett mer omfattande arbete. Inte minst för att kunna 

urskilja mönster i förskollärarnas handlingar och agerande. Vårt syfte landade 

därmed i att undersöka förskollärares beskrivningar av deras arbete, inte deras 

faktiska handlingar. Utifrån det är vi nöjda med vårt framkomna resultat då det gett 

oss svar på det vi valt att undersöka i förhållande till vårt syfte samt frågeställningar. 

Vi är dock medvetna om att förskollärarnas beskrivningar skulle kunna förstås 

annorlunda ut om vi använt en annan teori eller perspektiv. I valet av vår tidigare 

forskning har vi använt oss av flera sökord för att kunna få fram relevant forskning 

om barns goda relationer och utanförskap. Detta för att bredda vårt perspektiv på 

barns relationsskapande ur olika aspekter. 

6.3 Slutsats  

Resultatet visar att barns utveckling av sociala förmågor, såsom empati, ömsesidighet 

samt förmågan att inta andras perspektiv är grundläggande i barns skapande och 
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upprätthållande av goda relationer för att därmed kunna ingå i kamratkulturer. 

Faktorer som delaktiga och förebildsagerande förskollärare är avgörande när det 

handlar om att främja barns goda relationer till varandra samt när det gäller 

förebyggandet av utanförskap.  

6.4 Pedagogisk relevans  

Barns goda relationer mellan varandra anser vi är förskollärares viktigaste arbete att 

främja. Därför är vi av åsikten att det är viktigt att ha kunskap om och förståelse för 

barns kamratkulturer. Förskollärares roll i detta arbete är att vara delaktiga samt att 

agera förebilder, vilket kommer avspeglas i deras barnsyn och förhållningssätt. 

Människor är till naturen sociala och i det samhället vi lever i ses det som något 

nödvändigt att kunna förhålla sig till andra. Därför är främjandet av barns relationer 

grundläggande i förskolans arbete av att skapa sociala och demokratiska individer. 

Genom studien har vi fått ökad förståelse för barns kamratkulturer och hur det kan 

bidra till utvecklingen av barns relationer. Det är som tidigare nämnt omöjligt att inta 

ett barns perspektiv, däremot inte ett barnperspektiv. Det bör genomsyra 

förskollärares förhållningssätt i allt de gör då verksamheten ska utgå från barns bästa 

främst. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 

I studien har förskollärares beskrivningar av barns goda relationer stått i fokus för att 

öka kunskapen om barns kamratkulturer. Det som kan stärka resultatet är att göra 

ytterligare studier kring ämnet, men att förutom intervjuer även använda sig av 

observationer i barngrupp. Det skulle kunna bidra till ett bredare perspektiv och 

förståelse för barns kamratkulturer.  
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8 Bilagor  

1 

Sökkombinationerna nedan gav inga relevanta artiklar för vår studie. Likt de andra 

sökningarna av artiklar i databasen Ericproquest gjorde vi en avgränsning mellan 

åren 2013–2018 och sökresultatet avgränsades till Early childhood education, 

Kindergarten och Preschool education. Ytterligare en avgränsning gjordes med filtret 

peer reviwed. Child*, Exclusion*, teacher attitude*.  Social isolution*, Child*, Teacher 

attitude*. Bully*, Child*, Teacher attitude*. At risk person*, Child*, Teacher 

attitude*. Child*, Social isolation*. Alone*, Friend*, Teacher attitude*. Peer relation*, 

Child*, Teacher attitude*. Single play*, Child*. Peer relationchip*, Child*, Bully*. 

Playfullness*, Child*, Teacher attitude*. Social withdrawl*, Child*, Teacher attitude*. 

I databasen Swepub gjordes en avgränsning i sökningen till refreegranskat. Sökordet 

som användes var, barns kamratkulturer, som inte resulterade i någon artikel som 

var aktuell för vår studie.  
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2 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildningsland: 

Ålder: 

År som aktiv inom yrket: 

Intervjufrågor: 

Hur ser värdegrundsarbetet ut på förskolan? Vad är din roll? 

Hur främjar du barns goda relationer till varandra? 

Vad tror du är viktigt för att kunna fungera i ett samspel? 

Hur arbetar du för att stödja barn i deras samspel? 

Hur bemöter du barn som aktivt väljer att avstå från samspel? 

Vilka erfarenheter har du av utanförskap i barngrupp? 

Vad är orsaken till att vissa barn hamnar i utanförskap tror du? 

Hur förebygger du utanförskap i barngrupp? 
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3 

Information om studie om kamratkulturer  

 

Hej! 

Vi gör en studie med syfte att öka kunskapen om barns kamratkulturer i förskolan 

genom att undersöka några förskollärares beskrivningar av sitt arbete med att främja 

barns goda relationer till varandra. Vår förhoppning är att vi med denna studie kan 

synliggöra bilden av kamratkulturer ur några förskollärares perspektiv. Vi anser 

studien viktig då barns relationer till sin omgivning är viktiga för deras lärande och 

utveckling.  

 

Förfrågan om deltagande: vi vill gärna intervjua dig som förskollärare då vi är 

intresserade av hur du ser på och arbetar med kamratkulturer i din verksamhet. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

dig. Intervjun består av åtta frågor och beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som skyddar din medverkan som 

deltagare. Din identitet och känslig information kommer att behandlas konfidentiellt. 

Det innebär att allt material anonymiseras och förvaras så inga obehöriga har tillgång 

till det, samt att det endast kommer att användas till vår studie. När studien är 

avslutad kommer allt material att raderas. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen DiVA. 

Vi som gör denna studie heter Matilda Olsson och Felicia Wallin Hännikäinen och 

läser vår sjunde termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Om det 

uppstår några frågor eller funderingar så kan du välkommen att vända dig till oss 

eller vår handledare. 

Vi nås på mejladresserna: 

Matilda Olsson:mon16003@student.mdh.se 

Tele: 07x- xxx xx xx 

Felicia Wallin Hännikäinen:fhn14003@student.mdh.se 

Tele: 07x- xxx xx xx 

 

Kristina Jonsson: kristina.jonsson@mdh.se 

Tele: 07x- xxx xx xx 

mailto:mon16003@student.mdh.se
mailto:fhn14003@student.mdh.se
mailto:kristina.jonsson@mdh.se
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Studenter: Matilda Olsson och Felicia Wallin Hännikäinen 

Handledare: Kristina Jonsson 

Västerås, april 2019. 
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