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Denna studie belyser kamratkulturer i förskolan mot bakgrund av förskollärares 

förhållningssätt och arbetssätt. Med kamratkultur, menar vi gemenskap, samhörighet 

och uteslutning. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. Vi har i denna studie genomfört tolv kvalitativa intervjuer.  Resultatet 

visar att förskollärare använder sig av snarlika metoder för att stödja barnen i deras 

gemenskap och samhörighet. Det visar sig också att förskollärare har olika strategier för 

att hjälpa barn komma in i leken, bland annat genom att göra barn ”attraktiva” för 

varandra, som ett sätt att motverka uteslutning bland barn i förskolan.  
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This study highlights the peer cultures of preschool on the basis of preschool teachers' 

attitudes and practices. With peer culture, we mean fellowship, togheterness and 

exclusion. The theoretical approach is based on the socio-cultural perspective. We have 

in this study carried through twelve qualitative interviews. The result shows that 

preschool teachers use similar methods to support children in their fellowship and 

togetherness. It also turns out that preschool teachers have different strategies to help 

children enter the play activity, for instance making children "attractive" for each other, 

as a way to work against exclusion among children in preschool. 
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Del 1 Bakgrund 
 

Här nedan redovisas våra tankar kring vårt valda ämne samt varför det är intressant för 

oss som blivande lärare i förskolan. Syfte, frågeställningar, tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter redovisas även här. 

 

1.1 Inledning 
 

Vår studie hjälper förskollärare att öka kunskapen kring vad en kamratkultur i förskolan 

kan innebära. Det är viktigt att belysa förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring 

kamratkultur. Vi menar att kamratkultur innehåller olika dimensioner där det uppstår 

gemenskap, samhörighet men också uteslutning. Förskollärares förhållningssätt och 

arbetssätt påverkar barns bemötande av varandra. Förskollärare strävar efter att barnen 

utvecklar en gemenskap i gruppen och känner samhörighet med varandra. Studiens 

huvudbegrepp gemenskap, samhörighet och uteslutning presenteras i 

litteraturgenomgången utifrån Nationalencyklopedins definition. Vi var till en början 

själva inte klara över begreppens innebörd och valde därför att förhålla oss till denna 

avgränsning. Med hjälp av denna definition samt vår egen tolkning innan studiens 

genomförande, har vi kommit fram till en gemensam syn på vad en kamratkultur kan 

innebära i förskolan. 

 

Vi menar att barnet utvecklar sitt ”jag” i gemenskapen genom att de får kunskaper om 

andras handlingar och tankar. Detta sker i gemenskapen där barnen har en samhörighet 

med andra barn i lek. Vi ställer oss frågan hur förskollärare ser att barn ingår i en 

gemenskap och känner samhörighet med andra? Vi tänker oss att förskollärare har en 

viktig roll att hjälpa barn att skapa gemenskap och känna samhörighet med andra.  Detta 

menar vi är viktigt för att utveckla barns sociala och kommunikativa kunskaper, men 

även att barn känner en tilltro till sin egen förmåga. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) lyfter barngruppens betydelse för individens utveckling och lärande. 

Den lyfter även samspelets betydelse för kunskapsutvecklingen. 

 

Förskolans uppdrag är att verksamheten ska främja och respektera de grundläggande 

demokratiska värderingar som samhället vilar på. Några av dessa värden är 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde 

samt solidaritet med svaga och utsatta. (Skolverket, 2010). Vi tycker det är viktigt att 

lyfta fram förskollärares tankar och arbetsätt kring förskolans värdegrund. Vi menar att i 

förskolans vardag uppstår konflikter där olika värden ställs mot varandra, där 

förskollärare kan ha olika förhållningssätt och tolkning av förskolans värdegrund. När är 

det tillåtet att gripa in i lek som förskollärare och avgöra när andra barn ska och inte ska 

inkluderas? Vi menar att det kan uppstå dilemman för förskollärare när barn utesluter 

varandra. Förskollärare ska visa respekt för barns rätt att själva välja vem som ska ingå i 

leken, men samtidigt arbeta för att inget barn ska känna sig uteslutet. 

 

Vi vill med vår studie belysa kamratkultur i förskolan för att få fram ett underlag för 

diskussion kring förskollärares förhållningsätt och arbetssätt kring gemenskap, 

samhörighet och uteslutning. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att 

vuxna är viktiga förebilder för barnen eftersom de påverkar barns respekt och förståelse 

för de demokratiska rättigheter och skyldigheter som gäller i vårt samhälle. Med det 
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menar vi att förskolan lägger grunden för hur vi bemöter varandra i vardagen. Hur kan 

förskollärare arbeta för att uppehålla detta på bästa sätt? 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring gemenskap 

samhörighet och uteslutning i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

 

Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja gemenskap i barngruppen? 

 

Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja känslan av samhörighet i 

barngruppen? 

 

Hur ser förskollärare på uteslutning i lek mellan barn? 

 

 

1.3 Begrepp  
 

I vår studie använder vi oss av begreppen kamratkultur, gemenskap, samhörighet och 

uteslutning.  

 

Kamratkultur Vi tänker oss att barnen själva skapar en kamratkultur, där 

förskollärare främjar och ger förutsättningar för en god 

kamratkultur. En god kamratkultur i förskolan enligt oss är 

att alla är olika, men alla ska få delta i en gemenskap och 

känna samhörighet med andra 

 

Gemenskap  Vår tolkning av begreppet innebär att förskolebarn har en 

tillhörighet till en större förskolegrupp de deltar i. I 

förskolans gemenskap deltar barnen i en grupp där barnen 

inte själva valt sina kamrater  

 

Samhörighet I denna studie innebär samhörighet att förskolebarn känner 

en närmare närhet och djupare relation till ett annat 

förskolebarn. Samhörighet ses som ett ömsesidigt val av 

vänskap. 

 

Uteslutning Vår tolkning av begreppet är att individer stänger ute 

någon/några från en gemenskap och samhörighet, både 

medvetet och omedvetet. 

 

Etik I vår studie ses etik som olika sätt att anpassa 

förhållningssätt och handlingar till olika sociala kontexter 

och konstellationer.  
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1.4 Litteraturöversikt 
 

Här nedan presenteras forskning som belyser kamratkultur, samhörighet, gemenskap 

och uteslutning samt den roll förskollärare har kring dessa begrepp i praktiken. Vidare 

kommer författares yrkesprofession löpande att presenteras för att tydliggöra val av 

litteratur för studien.   

 

 

1.3.1 Kamratkultur i förskolan 
 

Enligt Nationalencyklopedin (1995) står ordet kamrat för en person som deltar eller 

ingår i samma verksamhet som viss person som ofta är av betydelse för samhörigheten. 

Begreppet kultur beskrivs som att det anger en större grupp människor som organiserar 

en större gemensam angelägenhet. Vi tänker oss att barnen själva skapar en 

kamratkultur, där förskollärare främjar och ger förutsättningar för en god kamratkultur. 

En god kamratkultur i förskolan enligt oss är att alla är olika, men att alla ska få delta i 

en gemenskap och känna samhörighet med andra. 

 

Annica Löfdahl är doktor i pedagogik och forskare vid Karlstad Universitet, hon 

nämner att ett förskolebarn blir en del av en kamratkultur på förskolan. I denna kultur 

innehåller kunskaper om alla barns sociala statuspositioner, vilka som får vara med att 

leka, vem som bestämmer i leken och hur man ska vara mot varandra. Hon menar 

vidare att lekhandlingar och förhandlingar om rollkaraktärer i leken utgör en stor del i 

barnens vardag. Här möter och utvecklar barn attityder, normer och värderingar om 

rättvisa, jämlikhet och hur vi bemöter varandra. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) säger att förskollärare ska ansvara för att förskolan utövar ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen ges en aktiv roll. Löfdahl (2007) betonar att lärarna i förskolan bör 

se möjligheter att påverka innehållet i barns kamratkulturer genom att lyssna och förstå 

vad som händer i barns lek och undersöka vilka normer och attityder som finns i 

kamratkulturer. Hon menar vidare att genom att lärarna har kunskaper om innehållet i 

barns kamratkulturer kan läraren utveckla en värdepedagogik och använda sig av 

barnens normer, värden och attityder som finns i barns kamratkultur. Detta kan ske i 

empatisamlingar. 

 

William A. Corsaro är författare, forskare och professor inom ämnet sociologi. Han 

nämner två olika teman kring barns skapande av kamratkultur. Det ena temat handlar 

om att barn strävar efter att få kontroll i sina liv och det andra temat menar han innebär 

att barn alltid försöker dela denna kontroll med varandra. Corsaro (2004) nämner även 

att när barn börjar förskolan kommer de till insikt om att deras tidigare erfarenheter vad 

gäller ägande, innehav och att dela, oftast inte stämmer med de förhållningssätt som 

finns i förskolan. 

 

Fanny Jonsdottir är fil.dr i pedagogik och universitetslektor i pedagogik vid Malmö 

högskola och undervisar företrädesvis kring frågor som rör samspel mellan barn och 

mellan barn och vuxna. Hon skriver i sin avhandling att genom hennes erfarenheter som 

förskollärare har hon sett att ett flertal barn i förskolan ingår i en kamratrelation medan 

ett fåtal inte gör det. I och med detta menar Jonsdottir (2007) att det är viktigt att 



4 
 

undersöka hur förskolan tar hand om sitt uppdrag och vilka förutsättningar barnen får 

för att delta i goda relationer med andra barn. Hon menar ytterligare att detta kan 

resultera till att metoder och arbetssätt utvecklas men också att det skapas en diskussion 

kring stöd och resurser till barn som känner sig utanför gemenskapen. Utifrån hennes 

studie visar det sig att lärarnas syn på barns sociala kompetens ligger till förmån för de 

barn som anses ha social kompetens. Detta kan leda till ytterligare skillnader mellan 

barn som anses kompetenta och de barn som anses mindre kompetenta i sociala 

relationer. I hennes studie framgick att de barn som personalen ansåg ha social 

kompetens besatt en självsäkerhet, de var vetgiriga, glada och sociala, de visade även på 

god lek- och kommunikativ färdighet. Det visade sig även så att de barn som hade 

vänner, ansågs som mer socialt kompetenta än de barn som inte hade några vänner. 

 

Kari Pape är förskollärare, föreståndare samt pedagogisk ledare inom förskolan. Hon 

menar att begreppet social kompetens handlar om att kunna samspela med andra och för 

detta krävs kunskaper, färdigheter, motivation och värderingar. Pape (2002) menar 

vidare att detta begrepp leder in på leken och anser att för att barnen ska kunna leka 

måste barnen ha en god förmåga att kunna samspela. Hon anser att i och med att ett av 

målen i förskolan är att skapa trygga relationer där barn lyckas i interaktion och samspel 

krävs det att lärarna ger barnen möjlighet att arbeta med värderingar, färdigheter och 

kunskaper om social interaktion. Eva Johansson är professor och doktor i filosofi och 

menar i boken Små barns etik (2001) att det krävs att läraren inte fokuserar på barns 

hinder utan ser möjligheterna hos barnen. Pape (2002) menar vidare att det är viktigt att 

förskollärare synliggör de barn som har svårt att dra till sig uppmärksamhet bland de 

andra barnen. Detta genom att fokusera på barnet och visa nyfikenhet för att göra barnet 

attraktivt inför andra. Hon menar vidare att en tillbakadragen förskollärare som inte 

utnyttjar situationer i vardagen för socialt lärande kan bidra till att det bildas hierarkier i 

barngruppen där vissa barn blir ledare och vissa barn blir förlorare. Pia-Maria Ivarsson 

(2003) universitetslektor vid Uppsala universitet undervisar i ämnena pedagogik och 

didaktik, nämner att observationer av barns sociala relationer ger oss en möjlighet att se 

vad som lockar och fångar barns intressen.  

 

 

1.3.2 Gemenskap i förskolan 
 

Gemenskap kännetecknas som en positiv samhörighet (Nationalencyklopedin, 1995). 

 

Henrik Stenberg är lektor i sociologi och socialpsykologi vid högskolan i Halmstad, han 

menar att gemenskap är något som de flesta människor kan relatera till på något vis, 

dock har inte alla tillgång till en god gemenskap. Ivarsson (2003) menar att gemenskap 

skapas och återskapas i interaktion mellan barnen och står inte för sig själv. 

Gemenskapen utlöser känslor så som glädje, lycka, bekräftelse, tillit och empati skriver 

Stenberg (2011). Jonsdottir (2007) kännetecknar att gemenskapen har en stor betydelse 

för det individuella barnet och att förskolan skapar miljöer för att gemenskapen skall 

uppstå. 

 

Förskolans tidsorganisation styr en del av de gemensamma aktiviteterna menar Ivarsson 

(2003), där tiden utgör ett argument för barnen när de leker. Hon menar därtill att 

aktiviteterna i gemenskapen bidrar till rutiner som ytterligare bidrar med trygghet, vilket 

i sin tur leder till att barnen känner igen sig i sin värld. Därmed kan barnen förhålla sig 

till gemenskapen och förstå de förutsättningar de deltar i. Även Corsaro (2005) menar 
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att de rutiner läraren skapar i den fysiska miljön, ger barn en känsla av kontroll. Han 

menar även att de delger barnen en känsla av glädje och känslomässig trygghet. 

 

I barns vardag där barns gemensamma lek utvecklas, förekommer även hålltider och 

mellanrum skriver Ivarsson (2003). Hon menar vidare att dessa två termer utgör en 

förklaring till förskolans organisatoriska vardag. Barnen skapar egna lekar och det är i 

mellanrummet som dessa träder fram, dock måste dessa förstås i relation till hålltiderna. 

Ivarsson skriver att samlingar, utevistelser, måltider och läsvilan är några av de 

benämningar som utgör sig för hålltider. Hålltiderna fungerar som ramar och 

bakgrunder till det som sker i mellanrummet. Vidare påpekar författaren att 

mellanrummet frambringar sammanhang i barns vardag och olika kombinationer av 

sociala relationer rör sig i både hålltider och mellanrum. I relation till denna studie 

tänker vi att förskollärarna bidrar i hålltiderna till att stärka gemenskapen i barngruppen. 

Vi menar att detta ger förutsättningar till att barnen skapar gemenskap och har en 

tillhörighet i gruppen även i mellanrummen.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) nämner att förskolan ska hjälpa barn att 

utveckla en positiv uppfattning om sig själva. Björn Nilsson universitetslektor i 

socialpsykologi vid Skövde Högskola menar att det finns sociala och psykologiska 

behov såsom bekräftelse, tillhörighet, att få känna sig viktig och att hitta en mening med 

livet. Dessa behov är något som vi bara kan uppfylla i gemenskap med andra. Nilsson 

(2005) menar vidare att socialisation är en process där barn anpassar sig efter varandra 

och lär sig om normer och beteendemönster. Denna socialisation sker oftast i små 

grupper. Marie Wrethander Bliding universitetslektor i pedagogik och specialpedagogik 

vid Göteborgs universitet har liknande tankar och hon menar att i större grupper kan det 

inte skapas några närmare relationer med alla. Hon menar att detta innebär att barn 

behöver utarbeta en strategi för att skapa relationer genom att etablera, upprätthålla och 

bryta upp kontakter med andra barn. Detta relationsarbete upptar en stor del av 

skoldagen menar Bliding (2007) och innebär att man lär sig både hur sociala situationer, 

samspel, relationer och relationsarbete fungerar och hur man deltar i detta. 

 

Jonsdottir (2007) diskuterar fram sin egen erfarenhet av att många barn inte känner sig 

delaktiga i den sociala gemenskapen i förskolan. Stenberg (2011)  menar därutöver att 

individer med svaga sociala band inte behöver känna en bundenhet av en bestämd 

gemenskap utan kan variera sina impulser i nya sociala mönster. Stenberg menar att den 

flödande socialiteten kan bli ambivalent. Jonsdottir (2007) nämner att barn som ena 

dagen blivit bortvald eller avvisad kan en annan dag få delta i gemenskapen. En del barn 

kan frivilligt önska sig ensamhet och inte delta i gemenskapen och att det är då viktigt 

att skilja detta från den ensamhet barn kan känna när denne blir avvisad av kamrater i 

gemenskapen. 

 

 

1.3.3 Samhörighet som social aktivitet i förskolan 
 

Samhörighet definieras enligt Nationalencyklopedin(1995) som en känsla av närhet och 

likhet i förhållande till annan företeelse.  

 

Maritta Hännikäinen professor vid Jyväskyläv Universitet i Finland forskar om små 

barns lärande, tolkar samhörighet som en känsla av tillhörighet och gemensam identitet 

i sociokulturella aktiviteter och i grupp. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 



6 
 

nämner att arbetslaget skall visa respeket för individen och medverka till att det skapas 

ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där 

barnen får möjlighet att visa solidaritet. Även Jonsdottir (2007) menar att personalens 

uppgift i förskolan är att stödja barnet i sin sociala utveckling genom att anordna miljöer 

där känslan av samhörighet stärks. Hon menar vidare att samhörighet mellan barn ses 

som att ha en kamrat eller vän. Vidare beskriver Jonsdottir att en vän betecknas som ett 

val då båda parter väljs av varandra och en kamrat är när endast den ena parten väljer. 

Hon anser vidare att samhörighet uppkommer i gruppen även om ett barn inte själv blir 

vald. Samhörighet kan kopplas samman med vänskap, men Hännikäinen (2001) menar 

att vänskap är en relation som innefattas av samma intressen och utvecklingsfaser, och 

en samhörighet bygger på en mer vidare form av ömsesidig likhet i andra sammanhang. 

I denna studie kan vi inte förhålla oss till vad samhörighet innebär enligt Jonsdottir, utan 

stödjer oss till Hännikänens definition. Dion Sommer professor i utvecklingspsykologi 

vid Århus Universitet i Danmark (2005b) beskriver att det inte bara är i gemenskapen 

som barn lär sig om samvaro, utan även grundlägger sin självbild och sitt jag. Barnet 

speglar sig själv i likasinnade och därmed bildar sig en bearbetad förståelse för social 

samvaro. En grundläggande förutsättning för att samhörighet skall kunna etableras är att 

barnet delar en social aktivitet med andra barn skriver Hännikäinen (2001). 

 

Hännikänen (2007) skriver vidare att samhörighet kan uppkomma i alla aktiviteter vi 

delar med andra. Hon jämför med sin tidigare studie; Togetherness - a manifestation of 

day care life (1999) där hon genom observationer tar reda på vilket sätt och i vilka 

situationer som samhörighet uttrycker sig bland barn. Med stöd i den studien bildar hon 

sig uppfattningen om att aktiviteter kan vara strukturerade samlingar, lärande 

situationer, gymnastik, målning samt vid måltider och vila. Hon nämner likväl att 

samhörighet visar sig nästan alltid i leksituationer och spel. För att kunna få en känsla 

av samhörighet måste människan även kunna skaffa sig en kompetens i att samhöra 

enligt Sommer (2005a). Han nämner att denna kompetens är att kunna ingå i 

förhållanden med andra och ta hänsyn till deras perspektiv och önskningar, samt hävda 

sig själv som person, så kallat "socialt gehör". Författaren menar vidare att de barn som 

inte kan koda av samspelet och spelreglerna nekas inträdet till samhörigheten av andra 

barn. Barn behöver lära sig att läsa av sociala koder för att sedan korrekt tillämpa 

ingångstrategier för att en grupp av barn skall kunna kontaktas. Barnen är då beroende 

av vad det tidigare erfarit med andra barn. Han menar vidare att det existerar en 

dubbelsidighet av den nutida samhörigheten som barn ingår i. Ena sida kravet på att 

skapa en förankring till personer, grupper och institutioner och den andra att uppfylla en 

självständighet och oberoendehet mot dessa. Sommer (2005b) menar att det är då viktigt 

att personal är egenhändigt närvarande och engagerande i barns samvaro. 

 

För att samhörigheten skall kunna stärkas bland barn menar Hännikäinen (2007) att 

lärares roll har en betydelse för hur samhörighet kan utvecklas. Lärare bör känna till den 

barnkultur som råder och anpassa aktiviteter där samhörighetskänslan kan träda fram 

som fokus med hjälp av olika strategier. Dessa strategier framträder i barns 

grupperingar, de pedagogiska aktiviteterna och deras personliga intressen. 

 

Sommer (2005b) har utvecklat en egen och ny teoretisk uppfattning kring barns sociala 

samspel. Han har klassificerat samvaron i fyra olika typer av samvaromönster. Barn kan 

ha samvarokompetenta mönster där han/hon anpassar sina intentioner efter andra barn. 

Det menas även att barnet kan reglera och markera sina egna intentioner. 

Självartikulerande mönster visas i ett beteende där barnet auktoritärt uppvisar sina egna 
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intentioner. Barnet visar måttligt uppmärksamhet mot andra barns viljor och vill helst ej 

följa dessa. I konformitetsmönster följer ett barn ett annats barns syften och 

sysselsättningar. Dess egna intentioner är svaga och ter sig ogärna till att bryta andras 

samvaro. En konsekvens av det här mönstret kan bli att barnets självbestämmande 

undergrävs. Sociala isoleringsmönster omfattar de barn som markerar sina egna 

intentioner och har svårt att anpassa sig till andra barns sysselsättning. En del barn kan 

här markera ut sig som att vilja vara själv, det vill säga avböja social kontakt. Dessa 

barn utvecklar strategier till att undvika situationer där social kontakt uppförs. Sommer 

(2005b) skriver vidare att dessa mönster vet de vuxna lite om och det beror på att de inte 

deltar i barns samspel. Även Jonsdottir (2007) påpekar de vuxnas brister i kunskap och 

uppfattning om barns samvaro samt utanförskap i förskolan. Hon anser vidare att det 

som i första hand förutbestäms av vilken samhörighet barnet får möta är vart barnet blir 

placerat. Pedagogens uppfattning om barnet möjliggör vad denne får för 

samvaromönster. Jonsdottir menar att i sociala situationer där barn agerar bildar sig 

personalen en uppfattning om barnets handlingar, karaktärsdrag och förmågor. Därmed 

påverkas barnens sociala relationer av pedagogens uppfattning. I hennes avhandling 

visar resultatet att lärarnas syn på barns sociala kompetens ligger till förmån för de barn 

som anses ha denna kompetens. Detta kan leda till ytterligare skillnader mellan barn 

som anses kompetenta och de barn som anses mindre kompetenta i sociala relationer. 

 

Hännikäinen (1999) har uppfattning om samhörighet som en kvalité i sig själv. Hon 

ställer sig frågan vilka förutsättningar och villkor som den kvalité av samhörighet kan 

uppstå och bevaras i. En kvalité i livet som hon menar är att få känna ömhet, vänskap 

och kärlek vilket en samhörighet kan bidra med.  Dessa kvalitéer måste få diskuteras 

öppet anser hon. I en samhörighet kan även hierarki och maktpositioner förekomma. 

Hännikäinen funderar vad som kan vara det rätta ställningstagandet till när två barn 

befäster sin vänskap eller samhörighet med att inte låta det tredje barnet få delta i deras 

grupp. 

 

 

1.3.4 Uteslutning och lärarrollen i förskolan 
 

Uteslutning innebär enligt Nationalencyklopedin (1996) att utesluta en person som kan 

vara oönskad. Vi har erfarit i förskolans verksamhet att barn värnar om sin lek och 

kamratskap. Pia Williams är docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och 

lärande vid Göteborgs Universitet och intresserar sig i frågor som rör barns villkor för 

barndom, lärande och utveckling. Hon styrker vårt tidigare påstående och menar att 

barnen förmedlar sin rätt att få delta i lek och att barnen värnar om sitt kamratskap. 

Vidare berättar Williams (2006) att i dessa situationer kan etiska dilemman uppstå, 

vilket ger barnen möjlighet att reflektera över sig själv och sitt agerande. 

 

Jonsdottir (2007) skriver i sin avhandling att genom hennes erfarenheter som 

förskollärare har hon sett att ett flertal barn i förskolan ingår i en kamratrelation medan 

ett fåtal inte gör det. Hon menar att när ett barn ofta väljs av sina kamrater stärks barnets 

personlighet och sociala egenskaper och detta leder till en förstärkt självbild. I och med 

detta menar hon att det är viktigt att undersöka hur förskolan tar hand om sitt uppdrag 

och vilka förutsättningar barnen får för att delta i goda relationer med andra barn. 

Vidare menar hon att detta kan resultera till att metoder och arbetssätt utvecklas men 

också att det skapas en diskussion kring stöd och resurser till barn som känner sig 

utanför gemenskapen.  
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Enligt Löfdahl (2007) lär sig barn inte bara av sin kamratsamverkan utan också av 

konflikter med varandra. I konflikter får barnen möjlighet att utveckla sin 

argumentationsförmåga genom att argumentera för sin lösning eller att ge efter för en 

annans. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att förskolan ska sträva efter 

att barn utvecklar sin förmåga att hantera konflikter. Löfdahl menar vidare att lärarnas 

uppgift i detta är att ge möjlighet att vidga barns värld, göra de uppmärksamma på deras 

rättigheter att delta i beslut som berör dem. Läraren behöver då känna till vad ett barns 

samarbete innebär och vad dess tyngdpunkter är. Johansson (2001) anser i likhet med 

Löfdahl att i barns etiska konflikter tillägnas kunskaper om etiska upptäckter och 

lärande. Dessa konflikter får barn att försöka förstå andras situationer. Hon menar att 

barnen på en viss nivå tycks förstå att sitt agerande kan bli negativt för någon annan. 

Johansson anser också att genom konflikterna kan pedagogerna hjälpa till att 

problematisera de etiska värden som barnen kommer i kontakt med. Hon betonar dock 

att här är det inte en fråga om vem som har rätt eller fel utan att barnens funderingar 

kring hur konflikten kan lösas får komma till uttryck. 

 

Margareta Öhman är legitimerad psykolog och familjeterapeut och menar att uteslutning 

inte alltid behöver ses som en maktutövning eller kränkning och att det oftast är 

omedvetet och oavsiktligt. Att utesluta kan för barn vara en strategi som används för att 

skydda sin gemenskap och lek. Johansson (2001) menar att vid två års ålder börjar barn 

visa intresse för att delta i olika lekvärldar och de börjar även då försvara rätten till 

gemensamma lekvärldar. Hon berättar att ett sätt för barn att få vara med varandra är att 

skapa gemensamma världar. Vidare menar hon att de lekvärldar barn skapar 

tillsammans är en del av deras liv och barnen får känna känslan av att tillsammans är 

man stark. Hon menar vidare att när andra barn som inte är i denna lekvärld kliver in i 

denna gemenskap gör de intrång på deras livsvärld. Enligt Johansson kan detta resultera 

till att både de barn som inte får kliva in i de andras lekvärld och de barn som ingår 

lekvärlden kan känna sig kränkta. Öhman (2009) förklarar att om någon upplever sig 

utesluten ur gemenskapen minskas möjligheten att utvecklas känslomässigt för en 

människa och växandet bromsas. 

 

Öhman (2009) menar att i och med att uteslutning oftast är oavsiktligt är det viktigt att 

lärare inte skuldbelägger barn som utesluter. Hon anser att i stället för att stoppa och 

korrigera barnet ska läraren sätta sig in i barnens situation och förstå orsaken och 

därmed hjälpa barnet att utveckla konstruktiva handlingsalternativ. Johansson anser 

också att det kan krävas mer än att läraren uppmanar att andra får vara med. Hon menar 

att förskollärarens roll i uteslutning är att hjälpa barn att respektera andra kamraters 

lekvärldar de har skapat men också att stödja rätten för att få delta. Johansson (2001) 

berättar att detta är en etisk konflikt där olika värden står mot varandra. Hon anser att 

det krävs skicklighet av pedagoger att hantera dessa konflikter i och med att det inte 

finns några enkla svar eller etiska lösningar. Johansson menar vidare att i stället för att 

uppmana att ett barn får vara med kan läraren i stället starta upp en annan lek bredvid 

för att försöka få in barnet i de andras lek. Dock betonar hon att detta ska ske med 

känslighet och respekt för de barnen som delar en gemensam lekvärld och ibland får 

barn acceptera ett nej. Hon menar vidare att det är viktigt att lärare aldrig ska lämna 

detta barn efteråt. Ett annat alternativ, enligt Johansson, är att barnen kan få komma 

fram till en lösning på egen hand genom att läraren resonerar tillsammans med barnen 
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om de värden de uttrycker. Pape (2002) menar att barn ska själva reflektera över hur det 

känns att vara utesluten innan de säger nej till något annat barn i leken. 

 

Enligt Skolverket (2006) präglas barns framtida liv av det dem upplever och lär. Vidare 

menar dem att det är viktigt att bli positivt bekräftad och omtyckt samt att ha goda 

relationer med andra barn. I rapporten ses samtal och reflektion som viktiga verktyg att 

använda för att skapa en positiv atmosfär i förskolan. De menar också att lärare med sin 

auktoritet kan sätta tydliga gränser genom att agera när något händer. De menar vidare 

att det krävs en reflektion av läraren kring sitt eget förhållningsätt och värderingar. 

Detta arbete ska ske kontinuerligt i verksamheten och ska inte ses som enskild situation 

att lösa. Öhman (2009) som också belyser lärarnas roll i barn relationsarbete i förskolan 

och menar att det är viktigt att uppmuntra barns positiva värderingar och handlingar 

men också att markera negativa värderingar och handlingar, vilket hon menar bidrar till 

ett inkluderande klimat. Hon menar också i likhet med Skolverket (2006) att lärarna 

behöver granska sig själva och sin människosyn, genom det se sig själv i interaktion 

med barnen samt samspelet i barngruppen. Detta menar Öhman för att se hur olika 

kommunikationsmönster påverkar barns lärande. 

 

 

1.3.5 Förväntat förhållningssätt i förskolan 
 

Etik enligt Nationalencyklopedin (1996) innebär läran om god moral. I vårt samhälle 

finns handlingar som är önskvärda och icke önskvärda vilka barn och vuxna måste 

acceptera och handla efter. Förskolans uppdrag är att förankra värden som vårt samhälle 

vilar på för att barnen på sikt aktivt ska delta i samhället. Barnen på förskolan ska 

utveckla ansvarskänsla, social handlingsberedskap och stärka barns medkänsla och 

inlevelseförmåga (Skolverket, 2010). Att vara ett aggressivt barn i förskolan ses som ett 

icke önskevärt uppträdande vilket kan leda till uteslutning. I ett vidare skede kan detta 

leda till att individen inte lever upp till de samhälleliga demokratiska värderingarna och 

även blir utesluten från samhället. 

 

Jenny Gren är socionom och skriver att etik får oss att reflektera över vårt 

förhållningssätt. Det är även ett sätt att se på sitt handlande och fundera över vad som 

styr vilka värderingar jag har. Hon skriver vidare att i mötet med barn är pedagogens 

förhållningsätt betydelsefull för verksamhetens kvalité. Gren (2001) diskuterar att etik 

ställer krav på människan att kunna möta med omsorg och förståelse i spontana 

konversationer. Det etiska kravet byggs ej upp på känslan, utan tar vid när den inte 

räcker till. Johansson (2001) betonar att förskollärare bör reflektera över hur barns etik 

ser ut och hur vi ska ta hänsyn till den för att bidra till barns etiska lärande. Hon menar 

att med det avser en närvarande lärare som observerar barnen och har ett fullständigt 

engagemang i barns livsvärld. Johansson avser med etik att det är de normer och värden 

som barn gestaltar i sitt samspel när det gäller hänsyn till sig själv och till andra. Hon 

menar på att barns etik består i huvudsak av värdet barn värnar om andras väl och barn 

strider för sina rättigheter. Ett exempel på barns strid för sina rättigheter är rätten till att 

skapa världar med andra. 

 

Johansson anser att om pedagogerna inte reflekterar över etiska frågor eller skapar mål 

för dem kan det resultera till att normer och värden utvecklas i barns värld som 

pedagogerna inte har avsett eller står för. Värdena är formulerade i förskolans läroplan 

och förskollärarnas uppgift är att sätta dem i relation till vad de innebär i vardagen. 
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Löfdahl (2007) menar också att barns och vuxnas sociala strukturer har sina likheter, i 

och med att barnen tolkar sin omgivning där kön och generationer utgör olika 

maktpositioner som barnen kan använda sig av i sin kamratkultur. Pape har liknande 

tankar och anser att vi vuxna måste följa våra uttalade värderingar och tänka på hur vi 

beter oss mot varandra för att fungera som förebilder för barnen. Hon menar vidare att 

det också krävs att de vuxna trivs på förskolan och sända ut positiva signaler till barnen 

för att barnen ska få möjligheter att trivas. Gren (2001) nämner att pedagogen har en 

viss makt som denne utför i mötet med barnen. Detta medför ett stort ansvar och vi bör 

fundera etiskt över hur makten förhåller sig till oss. Hon beskriver vidare att det finns 

positiva aspekter av makt som vänder sig till barnens förmån och negativa som 

inkräktar på barnets integritet. Gren nämner att ibland tolkar vi barns känslor för snabbt 

utifrån våra värderingar. Istället bör vi vänta in, lyssna och ta till oss, för att respektera 

barnets känslor. Detta är även något som Corsaro (2005) nämner och säger att det är 

viktigt att både vuxna och barn får en delad förståelse. Han menar att barn ofta utsätts 

för vuxnas tolkningar, vilka barnen oftast inte förstår. Enligt Sommer (2005a,b) ska 

förskolan  genom praktisk social kommunikation tillägna kulturell kompetens. Sommer 

menar att det innebär att barnen får hjälp att förstå kulturella koder genom kunskap, 

erfarenheter och kompetenser. Sommer menar att detta ska ske med respekt för barnens 

personliga upplevelser men där barnen får kunskaper om andras tolkningar och 

synpunkter. Sommer berättar vidare att barnen skapar en personlig uppfattning om sin 

omgivning som kan skiljas från de vuxnas men barnen ska mer och mer integreras i 

vuxenkulturens meningar och betydelse. Med detta menar han att vuxna måste balansera 

krav och utmaningar med hänsyn och inlevelse till hur barnen uppfattar situationen. 

Vidare menar Sommer att vuxna måste kunna växla mellan dessa synvinklar och både 

ställa krav men ge barnen frihet beroende på situation och pedagogiska mål. 

 

Gren (2001) menar att i barnets identitetsutveckling ingår även den etiska moraliska 

mognaden, som är beroende av att barnet blir bemött med etiska och moraliska 

värderingar. Hon berättar att barnets moraliska mognad utspelar sig även i samspel med 

andra barn och det är där barnets empatiska förmåga möjliggörs. Enligt Pape (2002) 

måste barnen, för att kunna sätta sig in i andras känslor, lära sig om sina egna känslor, 

vilket är en viktig del i arbetet med empati på förskolan. Vidare säger Öhman (2009) att 

det är viktigt att prata om känslor tillsammans med barnen. Pia Williams (2006) är fil.dr 

inom pedagogik och didaktik vid Universitet i Göteborg och styrker detta och anser att 

barn görs medvetna om sina tankar och sitt lärande i samspelens språkliga uttryck. Här 

blir lärarnas roll, enligt Öhman, att agera som en språklig förebild. Ytterligare anser 

Öhman att genom samtal får barnen möjlighet att reflektera över sina känslor, hur de 

kan uttryckas och vilka konsekvenser som kan bli av dem. Detta stödjer barns 

känslomässiga och kommunikativa förmåga. Hon menar också att detta är betydelsefullt 

för att vara omtyckt bland sina kamrater. Jonsdottir (2007) delar denna tanke och anser 

att förskolan har en viktig uppgift att genom samtal med barnen utveckla deras känslor. 

Hon menar ytterligare att det är i de känsloladdade situationer barnen ges möjlighet att 

bli medvetna om sina känslor genom samtal med sin lärare och andra barn. Jonsdottir 

menar även att de barn som inte kan ge uttryck för sina behov, kunskaper och 

färdigheter, har förskolan en viktig pedagogisk utmaning att arbeta med. 
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1.3.6 Sammanfattning 

 

Syftet är att undersöka förskollärares förhållningsätt och arbetssätt kring gemenskap, 

samhörighet och uteslutning. Litteraturen ökar vår kunskap om vad en kamratkultur i 

förskolan kan innebära men också vikten av att förskollärare lyssnar på och förstår sin 

barngrupp. Utifrån detta arbetar förskollärare med normer, värden och sociala 

färdigheter i barngruppen, samt att uppmärksamma barnen på varandra. Detta menar vi 

kan bidra till gemenskap, samhörighet och motverka uteslutning, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för en god kamratkultur. Gemenskap har betydelse för hur förskollärare 

skapar miljöer där barn ges möjlighet att samspela med varandra. Vi har fått en 

tydligare förståelse för barns behov av gemenskap. Utifrån detta kan vi förstå att 

förskollärares arbetssätt och förhållningsätt har betydelse för förskolebarns gemenskap. 

Litteraturen visar att barns deltagande i gemenskapen ska vara frivillig och inte 

påtvingad, vilket vi menar är viktigt att ha i åtanke när man arbetar med att utveckla 

gemenskap och samhörighet. Barns samhörighet bygger på en ömsesidig likhet där barn 

delar en social aktivitet med andra barn och därmed lära sig sociala koder. Förskollärare 

behöver skapa aktiviteter för att lyfta samhörighetskänslan mellan barn. Här menar vi 

att förskollärare till en viss del kan påverka samhörighetskänslan. Detta genom att 

barnen får möjlighet att samspela, vilket kan leda till att barnen finner närmare 

relationer. Dock menar vi att samhörighet inte kan vara påtvingad utan är en känsla som 

skapas inom barnet. Litteraturen visar också att barns samhörighet kan leda till 

uteslutande handlingar. Dessa uteslutande handlingar kan ses ur olika perspektiv såsom 

när ett nej ska accepteras och inte, vilket vi anser är viktigt att förskollärare beaktar i sitt 

förhållningssätt och arbetssätt kring uteslutning. Vår studie behandlar förskollärarnas 

förhållningssätt och arbetssätt. Litteraturen lyfter etiken och därmed problemtiken som 

kan förekomma i förskollärares värderingar och handlingar.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Utifrån studiens nyckelord, samhörighet, gemenskap och utslutning har vi valt att 

förankra studien i ett sociokulturellt perspektiv eftersom en kamratkultur i förskolan är 

en social process och innebär socialisering i ett samhälleligt och ett kulturellt 

sammanhang i förskolan. Betraktat utifrån ett sociokulturellt perspektiv får vi en 

förståelse på vilket sätt förskollärare uttrycker värderingar och tankar när det gäller 

barns lärande och socialisation i olika kamratkulturer. Vi vill beskriva hur 

kommunikation, samspel och språk bidrar till utveckling av kamratkulturens utveckling 

i förskolan. 

 

 

1.4.1 Kommunikation och samspel  i socialiseringsprocessen 
 

Vi vill i vår studie undersöka på vilket sätt förskollärare genom kommunikation och 

samspel på olika sätt förmedlar värderingar som leder till att barn kan skapa en god 

kamratkultur. När vi i studien belyser kommunikation avser vi verbala och icke verbala 

kommunikativa verktyg: med verbala verktyg menas det som sägs mellan och till 

individer och med icke verbala verktyg menas det som förmedlas genom handlingar så 

som gester, blickar, kroppsspråk samt positiv och negativ beröring. Roger Säljö är 

professor i pedagogisk psykologi och undervisar i kommunikation, lärande och 

utveckling. Han intresserar sig för lärande och utveckling hos individer och kollektiv 

och samspelet hos dessa. Han menar att barns behov av kontakt med andra och deras 
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förmåga att tänka och lära, vilka han menar är biologiska förutsättningar som bidrar till 

den kommunikativa och sociala utvecklingen (Säljö, 2000). Om kamratkulturen i 

förskolan ska kunna utvecklas behöver barnen ges stöd i sin kommunikativa utveckling. 

Säljö menar att barnen blir medvetna om vad som är intressant och värdefullt i andras 

kommunikativa samspel, genom att höra vad andra talar om. 

 

Barnet föds in i interaktiva och kommunikativa handlingar genom den primära 

socialisation hon går igenom, det vill säga i sitt närmaste umgänge med familj. En av 

grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv handlar just om hur vi tillägnar oss och för 

vidare kunskap med hjälp av kommunikation och samspel med andra. Vårt lärande 

utvecklas i och med att vi frågar andra, vi byter information, kunskaper och färdigheter 

med varandra, enligt Säljö (2000).  Ur ett sociokulturellt perspektiv är tänkandet en 

förutsättning för kommunikation, något som individen ”tagit med sig” från tidigare 

erfarenheter och använder i relevanta situationer hon möter. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) nämner att barn lär sig etiska värderingar genom konkreta 

upplevelser. De kunskaper individen besitter och de färdigheter hon utvecklar, är 

grundade i och uppbyggda av samhället sen tidigare. Förskolan ska vara en social och 

kulturell miljö där deras sociala och kommunikativa kompetens utvecklas (Skolverket, 

2010). 

 

 

1.4.2 Språket som verktyg i socialiseringsprocessen 
 

Språket används som ett verktyg mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna för 

barns sociala utveckling i förskolans kamratkultur. Språket förmedlar värderingar, 

intentioner och normer som förskollärare använder sig av för att skapa gemenskap och 

samhörighet tillsammans med barnen. Hännikäinen (2001b) menar att språket har en 

betydande roll för att stärka känslan av samhörighet mellan barn i förskolan. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) säger att förskolan ska hjälpa barn att känna tilltro till 

sin egen språkliga förmåga. Genom att förskollärare förmedlar önskvärda värderingar 

ges barnen även språkliga redskap till att veta hur vi bemöter varandra i förskolan. 

Smidt (2010) förklarar att språket används i interaktion mellan barn och vuxen som 

kommunikationsmedel för att komma fram till en gemensam förståelse. Hon menar 

vidare att olika sätt att kommunicera på, påverkar och förändrar vårt sätt att tänka. Säljö 

(2000) anser att språket är en av de artefakter vi använder oss av i våra kommunikativa 

handlingar för att dela erfarenheter med varandra, samtidigt som vi anpassar språket 

efter det situationen kräver. Genom att barnet lär sig språket, lär det sig även att tolka 

olika språkspel, skapa kontakt och ingripa i sin omgivning. Med hjälp av språket och 

dess kommunikativa redskap kan vi analysera de mänskliga företeelserna i vår omvärld. 

Han menar att människor lär inte bara av egna personliga erfarenheter utan också 

genom att ta del av andras kunskaper. Genom att ha begrepp och kategorier som hjälper 

oss att sortera våra upplevelser blir det lättare att ta till sig kunskap och information, och 

det hjälper oss även att utveckla vårt sätt att tänka. 

 

 

1.4.3 Att bli social i förskolan 
 

Vi menar att förskolan har en viktig uppgift att hjälpa och stödja barnen i sin 

socialiseringsprocess. Vi menar att förskollärare ger barnen möjlighet att vidga sina 

kunskaper om normer och värden i barns gemenskap och samhörighet i förskolan. Om 
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barn inte förstår dessa normer och värden kan det påverka gemenskapen och 

samhörigheten mellan barnen och därmed kan det leda till uteslutning. Enligt Lpfö 

(Skolverket, 2010) är förskolans uppdrag att förskollärare ska ansvara för att barnen får 

sina behov tillgodosedda, men även att det får uppleva sitt eget värde. I en god 

kamratkultur i förskolan där gemenskap och samhörighet är i fokus, utvecklar barnen 

social kompetens, vilket gynnar samspelet mellan barn. I förskolans läroplan förklaras 

värdegrunden i relation till förskolan där etiska förhållningssätt ska genomsyra 

verksamheten. De etiska värdena är omsorg och hänsyn till andra människor, rättvisa 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter. Enligt läroplanen för förskolan ska 

förskollärare ansvara för att arbetet i förskolan sker så att barnen får stimulans och stöd i 

sin sociala utveckling. I arbetet med barn ska förskolan utveckla barns sociala 

handlingsberedskap för att barns solidaritet och tolerans tidigt ska grundläggas. När det 

kommer till barns sociala utveckling menar läroplanen för förskolan att barn ska ges 

förutsättningar för att kunna ta ansvar för sina egna handlingar. Detta kan göras genom 

att barnen i förskolan får påverka sin situation med hjälp av att uttrycka sina tankar och 

åsikter. 

 

Smidt (2010) menar att barn ingår nästan ständigt i samspel med andra, där vuxna i 

samspelet med barnen aktivt försöker föra in dem i den vuxnas kultur. Vygotskij menar 

att under barns socialisation blir barnen medvetna om olika sätt att medverka i denna 

kultur. Säljö (2000) och Smidt förklarar begreppet kultur som de värderingar och 

uppfattningar en grupp människor delar tillsammans. Författarna menar vidare att 

socialisation innebär gemenskap i mindre grupp och i denna grupp skapas regler i 

socialt samspel som är nödvändiga för att fungera i samhället. Smidt menar att barn lär 

sig regler i interaktion med andra. Säljö berättar att i ett sociokulturellt perspektiv sätts 

gruppens gemensamma kunskap och erfarenheter samman till ett, men han menar att det 

är viktigt att lyfta fram individens egna kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa 

nya sociokulturella mönster. Smidt (2010) berättar om Vygotskijs proximala 

utvecklingszon som innebär att barnet möts i sin nuvarande utveckling av en mer 

kompetent person. Denna person hjälper barnet att höja sin utvecklingsnivå. 

 

 

1.4.4 Reflektion av teori 
 

I vår studie söker vi förstå förskollärares förhållningsätt och arbetssätt med fokus på den 

sociala interaktionen. Det sociokulturella perspektivet har hjälpt oss att utarbeta studiens 

intervjufrågor för att lyfta förskollärares förhållningssätt och arbetssätt. Vi har använt 

studiens teoretiska perspektiv som ett stöd i analysen för att tydligöra hur förskollärare 

genom kommunikation, språk och socialisation arbetar med gemenskap, samhörighet 

samt uteslutning. För att förskollärare ska kunna skapa en god kamratkultur bör de föra 

vidare kunskap om normer och värden i barns socialiseringsprocess.  

 

 

Del 2 Metod 
Nedan presenteras studiens metod samt urval av respondenter. Vi beskriver även 

studiens genomförande och hur vi har analyserat studiens resultat. Studiens 

trovärdighet, giltighet och forskningsetik diskuteras. 
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2.1 Metodval  
 

Denna studie grundar sig i en kvalitativ intervjumetod. I en kvalitativ metod söker 

forskaren efter respondenters upplevelser av ett specifikt fenomen, detta för att finna 

mönster och kategorier för det undersökta området. Med en kvalitativ studie är syftet att 

förstå människors sätt att resonera samt att särskilja eller urskilja handlingsmönster, till 

skillnad mot en kvantitativ metod som söker efter mätbara resultat. Kvantitativa 

metoder analyserar olika relationer mellan variabler, till skillnad mot kvalitativa 

metoder som fokuserar relationer mellan människor (Trost, 2010). Starrin och Svensson 

(1994) menar att vid en kvalitativ metod fokuseras subjektets varseblivning, medan i en 

kvantitativ metod är objektet oberoende av subjektets upplevelse. Stúkat (2011) berättar 

att en kvantitativ studie grundar sig i naturvetenskapen där objektiva mätningar och 

observationer har en central roll. Dimenäs (2007)  menar att i enkätform kan det vara 

lättare att svara mer personligt på frågor som kan vara känsliga eftersom respondenterna 

känner sig mer anonyma. Stukat (2011) menar att i en kvantitativ studie vill kunna dra 

säkra slutsatser som går att generaliseras. Vidare berättas även att den kvalitativa 

forskningsmetoden framkommit ur de humanistiska vetenskaperna. Vid en kvalitativ 

metod vill forskaren karaktärisera eller gestalta något. 

 

 

2.1.1 Intervju 
 

Svensson och Starrin (1996) menar att en intervju är en speciell form av samtal med ett 

syfte att samla in information. Enlighet Dimenäs (2007)  ger intervjuer av kvalitativ art 

en ökad förståelse och kunskap kring förskollärares tankar. Med kvalitativa intervjuer 

menar Trost (2010) att intervjuaren ställer enkla men innehållsrika frågor, och på så vis 

ges komplexa svar av respondenten. Detta kan i sin tur leda till att forskaren har rikt 

med data där det bland annat kan gå att finna intressanta mönster och åsikter. Johansson 

och Svedner (2006) menar att vid kvalitativa intervjuer är frågeområdena bestämda 

medan frågorna däremot kan variera beroende på hur den intervjuade svarar och vilka 

perspektiv denne tar upp. Syftet med denna typ av intervju är att få så uttömmande svar 

som möjligt. Enligt Svensson och Starrin (1996) är strukturerade intervjuer innebär att 

frågorna är i förväg bestämda där frågorna vanligtvis är öppna, men det kan förekomma 

frågor med fasta svarsalternativ.  

 

 

2.2 Urval 
 

Vi har valt att intervjua tolv förskollärare från tre olika förskolor i Västra Götaland. 

Förskolorna har åldersindelade barngrupper och vi har valt att intervjua förskollärare 

som arbetar med olika åldersgrupper, detta för att få se om förskollärarens syn på yngre 

och äldre barns kamratkultur i förskolan skiljer sig åt, och i så fall på vilket sätt. 

Namnen på respondenterna är fiktiva. 

 

 

2.2.1 Presentation av respondenter 
 

Namn Ålder 
Antal år i 

yrket 

Barngruppens 

Ålder 
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Hilda 54 21 4-6 

Camilla 42 20 1-3 

Diana 57 33 1-3 

Johanna 42 20 1-3 

Britt 56 33 1-3  

Gun 44 26 3  

Karin 56 25 4-5  

Elsa 35 7 1-3  

Anna 64 42 2-3  

Inga 46 25 1-2  

Fanny 29 2 4-6  

Lisa 29 3.5 1-2  
 

 

2.3 Genomförande 
 

Vi formulerade frågorna utifrån våra kunskaper från litteraturen och de är uppbyggda 

för att belysa förskollärarnas förhållningsätt och arbetssätt. Innan studiens 

genomförande formulerades ett brev till respektive förskolechef med en beskrivande 

motivering för att få dennes medgivande till att genomföra intervjuer på förskolan. Efter 

förskolechefens godkännande till att genomföra intervjuerna på respektive förskola, 

tillfrågades respondenterna om de ville delta i studien. De tillfrågade deltagarna blev 

informerade om studiens syfte och de gav sitt godkännande för inspelning av 

intervjuerna. Trost (2010) menar att många respondenter inte vill bli inspelade och detta 

ska accepteras och visas hänsyn till av intervjuaren. 

 

 

2.3.1 Genomförande av intervjuer 
 

Vi genomförde fyra intervjuer var, och dessa gjorde vi var för sig. Vi valde att sitta i ett 

enskilt rum med respondenterna, detta för att intervjuerna inte skulle bli avbrutna och 

påverkade av yttre faktorer så som förskolebarn och förskolans personal. Vi lät 

respondenterna läsa igenom intervjufrågorna innan vi startade vår intervju. 

Respondenterna fick själva avgöra när de kände sig redo att påbörja intervjun. Innan 

intervjuns start tillfrågades respondenterna om deras ålder, yrkesverksamma år i 

förskolan samt ålder på barnen på den avdelning de arbetar på. Detta är något som 

Dimenäs (2007) menar kan vara en typ av uppvärmning inför kommande intervjufrågor. 

Intervjufrågorna ställdes i en och samma ordning till alla respondenter, där de sedan fick 

avgöra om de var nöjda med sitt svar. Därefter gick intervjun vidare till nästa fråga. 

Intervjuerna tog mellan 15-40 minuter. Att tiden varierade berodde på hur mycket 

respondenterna hade att berätta men även om de visade något material som de använde 

sig av i verksamheten. 

 

Våra intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagare. Respondenterna tillfrågades 

även strax före intervjun om de godkände inspelning av intervjun. Samtliga 

respondenter godkände inspelning av intervju, vilket Patel och Davidsson (2003) menar 

är viktigt att visa hänsyn till. Fördelar med att använda ljudupptagning enligt Trost 
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(2010) är att intervjuaren kan gå tillbaka och ordagrant läsa vad som sagts samt att 

intervjuaren endast behöver koncentrera sig på de svar som ges utan att behöva 

anteckna något.  Nackdelen enligt författaren är att det är tidskrävande att gå tillbaka i 

intervjun för att leta efter specifika detaljer. Patel och Davidsson berättar om ytterligare 

en nackdel av att spela in intervju vilken är att ljudupptagaren kan verka störande för 

respondenterna, vilket i sin tur kan påverka deras svar. Efter avslutad intervju 

tillfrågades respondenterna om de ville läsa igenom det transkriberade materialet samt 

den färdigskrivna studien. 

 

 

2.4 Analys 
 

Enligt Starrin (1994) är målet med en kvalitativ analys att identifiera företeelser, 

egenskaper och innebörder. Efter intervjuerna transkriberade vi material var för sig för 

att sedan inleda vårt analysarbete med att gemensamt analysera den insamlade data från 

våra tolv intervjuer. Var och en presenterade sin data vilka vi sedan sammanställde i ett 

gemensamt dokument för att tydligare kunna urskilja företeelse, egenskaper och 

innebörder i respondenternas svar. Därefter försökte vi urskilja mönster och teman 

genom att markera liknande svar med olika symboler för att sedan gruppera dessa. 

Resultatet delades in utifrån våra frågeställningar, hur arbetar förskollärare för att 

stödja och främja känslan samhörighet i barngruppen, hur arbetar förskollärare för att 

stödja och främja gemenskap i barngruppen och hur ser förskollärare på uteslutning i 

lek mellan barn. Därefter delades de insamlade data i två delar så som arbetsätt och 

förhållningsätt under varje frågeställning. Detta för att tydliggöra respondenternas 

arbetssätt och tankar kring samhörighet, gemenskap och uteslutning. 

 

 

2.5 Trovärdighet 
 

Enligt Dimenäs (2007) handlar trovärdighet om att studiens resultat är trovärdigt. Stukat 

(2011) menar att för att öka trovärdigheten bör resultatets pålitlighet diskuteras. Han 

menar vidare att studiens svagheter och styrkor måste diskuteras noga. Vi har 

tillsammans analyserat och diskuterat studiens resultat vilket ökar tillförlitligheten. 

 

I analysen framkom det att respondenterna var osäkra på skillnaden mellan begreppen 

samhörighet och gemenskap, vilket kan minska studiens trovärdighet. Vi har i denna 

studie inte utfört en pilotstudie, vilket kunde utvecklat våra intervjufrågor. Trots detta 

har intervjufrågorna gett oss ett rikt resultat som svarar på studiens syfte och 

frågeställningar.    

 

Vi har i studiens metod använt oss av inspelade intervjuer vilket ökar studiens 

trovärdighet, menar Dimenäs. Han menar vidare att genom att spela in intervjun 

redovisas all muntlig kommunikation och därmed missas inte viktig information som 

sägs. Trovärdigheten ökar vid inspelning i och med att forskaren inte gör någon egen 

tolkning av svaren, enligt Dimenäs. Vidare menar Patel och Davidsson (2003) att 

inspelning av intervjuer medför att forskaren kan lyssna av intervjun flera gånger och 

därmed försäkra sig om att studiens data uppfattats korrekt. 

 

Studiens trovärdighet styrks med hjälp av antalet valda respondenter och att studiens 

intervjufrågor är utformade så att respondenterna skulle kunna svara erfarenhetsmässigt. 
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Detta menar Dimenäs (2007) gör att respondenternas svar blir mer tillförlitliga. Stukat 

(2011) förklarar att om studien går att generaliseras gentemot andra förskolor ökar detta 

studiens trovärdighet. Han menar vidare att för att undersöka detta kan man titta på 

studiens urval, undersökningsgrupp och bortfall. Genom att vi har varierande 

yrkesverksamma år och ålder på våra respondenter ger det oss ett mer varierat 

erfarenhetsbaserat resultat för studien. Antalet valda respondenter ökade variationen i 

svaren och därmed kunde vi urskilja specifika områden som ofta var förekommande i 

förskolans verksamhet. 

 

 

2.6 Tillförlitlighet 
 

Dimenäs (2007) beskriver att tillförlitlighet handlar om studiens giltighet, det vill säga 

att studera det som avses att undersöka. Han menar vidare att kommunicerbarheten har 

betydelse för studiens tillförlitlighet, så att de som deltagit och läst rapporten förstår 

resultatet. Genom att resultatet går att härledas till litteraturen ökar det studiens 

tillförlitlighet. Studien behandlar förskollärares tankar och erfarenheter kring 

gemenskap, samhörighet och uteslutning. Stukat (2011) nämner att eftersom studien 

berör människor kan ärligheten i svaren vara osanna, medvetet eller omedvetet. Han 

menar vidare att för att undvika sådana svar ska intervjuaren skapa en förtroendefull 

situation. Vi är medvetna om det som Stukat belyser, att respondenten vill vara 

intervjuaren till lags och inte vill erkänna sina brister. Han menar vidare att om 

intervjuaren skapar en förtroendefull känsla mellan sig själv och respondenten, kan en 

sådan situation säkerligen undvikas. Vi menar att vi var noga med att förklara för 

respondenterna att det är deras erfarenheter som ligger i fokus för vår studie. 

 

 

2.7 Forskningsetik 
 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska principer: 

 

Informationskravet som innebär att respondenterna har rätt att i förväg informeras om 

aktuellt syfte för undersökningen. Detta krav har vi uppfyllt eftersom samtliga har varit 

tydliga med att berätta om vår studie, varför vi gör den och vårt genomförande. De 

informerades även om att deras ålder, deras yrkesverksamma år samt ålder på 

barngruppen där de arbetar, presenteras i studien. Samtyckeskravet innebär att de 

medverkande har rätt att bestämma över sin medverkan, men även att de kunde avsäga 

sin medverkan när de så önskade. Kravet har uppfyllts genom att respektera de 

förskollärare som inte ville medverka i studien. Konfidentialitetskravet, att alla 

deltagande försäkras om sin anonymitet samt att obehöriga inte kan ta del av materialet. 

Innan vi genomförde vår intervju informerades respondenterna om deras anonymitet i 

studien. Nyttjandekravet, att det insamlade materialet endast används för den forskning 

som bedrivs. Den inspelade intervjun har avlyssnats och transkriberats endast av den 

enskilda intervjuaren. De transkriberade materialen har sedan gemensamt analyserats av 

studiens författare. Även detta har respondenterna blivit informerade om. Vi är beredda 

att delge var och en av respondenterna det transkriberade materialet om så önskas. 
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Del 3 Resultat 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring 

gemenskap, samhörighet och uteslutning i förskolan. Resultatet visar att förskollärare 

förhåller sig till olika arbetsmetoder för att stödja och främja barns gemenskap och 

samhörighet men även att motverka uteslutning mellan barn. Resultatet presenteras 

utifrån studiens tre frågeställningar där varje frågeställning delas in i förskollärares 

förhållningssätt och arbetssätt. 

 

Första frågeställningen handlar om förskollärares förhållningssätt kring gemenskap och 

beskriver barns tillhörighet och välkomnande i gruppen.  Därefter redogörs för 

förskollärares arbetssätt kring att vara  närvarande och aktiv i barngruppen för att stödja 

och främja gemenskapen. Andra frågeställningen handlar om förskollärares 

förhållningssätt kring samhörighet och beskriver barn som uppmärksammar varandra. 

Vidare beskrivs förskollärares arbetssätt för att främja och stödja känslan av 

samhörighet genom att se barnen. Den tredje och sista frågeställningen behandlar 

förskollärares förhållningssätt till uteslutning och beskriver om barnen själv ska välja 

sin lekkamrat. Därefter redogörs för förskollärares arbetssätt kring uteslutning genom 

att skapa det attraktiva barnet. 

 

 

 

 

3.1 Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja 

gemenskapen i barngruppen? 
 

 

 

Förhållningssätt 

 

Arbetssätt 

 

Tillhörighet och välkomnande i gruppen  

Sammanfattning: 

Hur barn förhåller sig till varandra. 

Lek och aktivitet i gemenskapen 

Förskollärarens roll i barngruppens 

gemenskap 

 

 

Närvarande och aktiv förskollärare för att 

stödja gemenskapen 

Sammanfattning: 

Materialens betydelse 

Förskollärarens stöd 

Att finnas med på golvet 

 

 

 

3.1.1 Förhållningsätt 
 

3.1.1.1 Tillhörighet och välkomnande i gruppen 

 

”Känna sig välkomna i gruppen” (Anna) 

 

Studiens resultat visar att flertalet av respondenterna uttrycker att gruppen är en viktig 

del i gemenskapen, där gruppen utgör en känsla av trygghet, men det visar sig även att 

samhörigheten mellan barn har stor betydelse för att kunna skapa en gemenskap. Fanny 

säger ”detta är något som man jobbar med hela tiden att de ska känna gemenskap i 
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stora gruppen men får ha grupperingar”. Hon menar att barnen ska känna gemenskap i 

den stora gruppen, men att de samtidigt ska få bilda mindre grupper med de barn de 

trivs bäst med. Resultatet visar också på att kroppsspråket visar om barn trivs och 

känner en tillhörighet i gruppen. En av respondenterna funderar över hur man ska göra 

för att locka in de barn som inte vill vara med i gemenskapen. Här betonar flertalet av 

respondenterna vikten av att hjälpas åt för att skapa gemenskap, och de menar att vid 

påklädning och vid matsituationer kan detta visas. Resultatet visar även att 

respondenterna menar att genom att barnen tar hand om varandra, är en god kamrat, att 

barnen känner sig omtyckta, att de välkomnar varandra, att de saknar varandra, att de 

visar respekt för varandra men även att de accepterar varandra, gynnar och visar på en 

gemenskap i gruppen. Diana berättar ”nåt som är väldigt viktigt också för gemenskapen 

det är ju det att de lär sig att visa respekt för varandra, att de lyssnar på varandra”. Att 

acceptera varandra behöver inte, enligt en respondent, betyda att barnen måste leka 

tillsammans. 

 

Flera av respondenterna anser att barnen visar gemenskap vid aktiviteter så som 

skapande, målande, samlingen och i leken. Leken är något som alla respondenter 

betonar särskilt när de kommer till att känna gemenskap med andra och några menar att 

det är viktigt att ha någon att leka med. En respondent uttrycker sig som så att alla barn 

har rätt att ha någon att leka med. Dock menar några av respondenterna att det är 

skillnad på små och stora barns gemenskap i leken. Elsa säger ”gemenskap börjar med 

bredvidlek, att de sitter med var sin grej och leker bredvid varandra, men de känner 

ändå att de har varandra”. Resultatet visar att respondenterna anser att bredvidlek och 

kroppsspråk visar på gemenskap för de yngre barnen, medan samleken har stor 

betydelse för de äldre barnens gemenskap i förskolan. Inga säger att ”stora barnen blir 

på ett annat sätt att leken fungerar. Det är en väldig gemenskap”. 

 

En av studiens respondenter utmärker sig något mer och säger att förskollärare kan göra 

barnen aktiva i ett annat barns inskolning, vilket hon tror gör att barn lär sig ta ansvar 

för varandras trivsel på förskolan. Genom detta förhållningssätt menar hon att barnen 

förmedlar förskolans verksamhet och miljö mellan varandra, vilket bidrar till en positiv 

gemenskap. Vidare säger respondenten att empati inte är något som vi föds med, utan 

det är något vi tränas på. Flertalet av respondenterna belyser förskollärares 

förhållningssätt mot varandra och menar att det är viktigt att genom egen handling och 

kommunikation visa barnen hur man är mot varandra. Med detta menar respondenterna 

att även förskollärare inför barngruppen visar respekt för varandra och att de pratar med 

varandra. ”Sen så är det ju så att vi som förebilder är jätteviktiga, att vi också visar att 

vi tycker om varandra, att vi värnar om varandra”, berättar Camilla. 

 

 

3.1.2 Arbetsätt 
 

3.1.2.1 Närvarande och aktiv förskollärare för gemenskapen 

 

”Att man finns där tror jag bidrar till gemenskapen” (Lisa) 

 

Flertalet av respondenterna belyser betydelsen av en närvarande och aktiv förskollärare 

för att kunna leda, hjälpa och stötta barnen in i gemenskapen i gruppen. Resultatet visar 

att förskollärare uppfyller detta genom att starta upp aktiviteter och samlingar med barn, 

benämna barnen i samling, hjälpa barn att komma in i leken och möjligtvis även ge dem 
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en roll där. En av respondenterna uttrycker sig särskilt om de barn som har svårt att ta 

en plats i gruppen på eget initiativ. Hon menar att dessa barn är i behov av extra mycket 

uppmuntran och positivt beröm för att kunna ta en roll i gruppens gemenskap. Genom 

att förskolläraren stödjer barn vid konflikter och diskuterar tillsammans med barnen, 

menar en av respondenterna att det hjälper barn i deras utveckling av och lärande om 

hur gemenskap ter sig. Elsa säger att ”själva ordet gemenskap talar vi inte om, utan 

man jobbar med begreppet, men man nämner inte ordet gemenskap”. Hon menar att på 

en småbarns avdelning vet inte barnen vad begreppet betyder. 

 

Några av respondenterna ger exempel på material att använda i förskolans verksamhet 

för att stödja och främja gemenskapen mellan barnen. Exempel som ges är kompissolar, 

där barnen får diskutera fram regler kring förhållningssätt gentemot varandra i 

förskolan. Dessa regler berättar en av respondenterna kan både barn och förskollärare 

koppla till i förskolans vardag. Flanosagor är även något som en av respondenterna 

menar är en givande metod i arbetet med barns gemenskap. Vidare skiljer sig en av 

respondenterna, Hilda, från de övriga när det kommer till att använda olika material för 

att främja och stödja gemenskapen i barngruppen. Hon berättar om olika böcker som 

belyser olika områden så som exempelvis att säga förlåt, vilka kan användas i arbetet 

med barnen och gemenskapen. Dessa böcker berättar hon kan användas som 

diskussions- och aktivitetsmaterial. Vidare berättar hon även att barnen på hennes 

avdelning får göra självporträtt varvid barnen sedan får säga tre snälla saker om 

respektive barn. Dessa självportätt finns sedan synliga i förskolans miljö, vilket hon 

menar medverkar till att barnen stärker sin självkänsla.”Alla fick känna att de var sedda 

å, ja att det var nånting som de var bra på eller hade gjort eller sagt” berättar Hilda. 

Ytterligare berättar hon om trivselkort där hon tagit kort på avdelningens barn i olika 

situationer där de exempelvis hjälper varandra. Även dessa kort är synliga förskolans 

miljö för att påminna barnen om det förhållningssätt som de strävar efter att ha mot 

varandra på förskolan. Respondenten menar att genom att ha dessa synliga påminns 

barnen, utan att förskollärare ska behöva påminna om dess betydelse och innebörd. 

 

 

3.2 Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja 

känslan av samhörighet i barngruppen? 
 

 

 

 

3.2.1 Förhållningsätt 
 

 

Förhållningssätt 

  

Arbetssätt 

 

Barn som uppmärksammar 

varandra 

Sammanfattning: 

Ta hand om varandra 

Lekens betydelse för samhörighet 

 

 

Det sedda barnet 

Sammanfattning: 

Aktivitetens betydelse för 

samhörighetskänslan 

Stödja barnen i leken 
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3.2.1.1 Barn som uppmärksammar varandra 

 

”Att de är uppmärksamma på varandra” (Inga) 

 

Resultatet visar att samtliga av respondenterna menar att barn visar samhörighet när de 

uppmärksammar varandra i olika situationer.  Flertalet ger exempel på detta och menar 

att barn visar samhörighet när de bryr sig om varandra, och detta visar sig när barn 

hjälper varandra vid påklädning eller vid matsituationer. Några av respondenterna 

berättar att samhörighet visas när barnen trivs ihop. Ett fåtal av respondenterna menar 

att samhörighet visar sig när barnen uppmärksammar varandra i samlingen eller när 

barnen saknar varandra. Resultatet visar också att flertalet av respondenterna kopplar 

barns lek till samhörighet och menar att det är när barn bjuder in varandra i leken. Några 

av respondenterna belyser språkets betydelse när barn visar samhörighet med varandra 

Karin säger ” i första hand är det, det här då att man hör att dom har en dialog, för det 

på nått sätt är ju ett bevis på att de kan leken”. Några av respondenterna berättar om 

hur småbarn visar samhörighet och menar att de använder sig av blickar, mimik och 

rörelse. 

 

 

3.2.2 Arbetsätt 
 

 

3.2.2.1 Det sedda barnet 

 

”Att man går in och pratar med barnen och inte tittar bort”(Fanny). 

 

Flertalet av respondenterna menar att för att hjälpa barnen att stärka sin 

samhörighetskänsla måste förskollärare se alla barn. Fanny berättar att det är viktigt att 

se barnen i vardagen och vara aktiv i deras konflikter för att arbeta med normer och 

värden. Hon menar genom att prata om hur man ska vara så stärker det barns 

samhörighetskänsla. Några av respondenterna menar att genom att man ser barnen kan 

man som förskollärare följa barnen och se deras upptäckter och intressen. Genom att 

och utveckla barnens intressen kan andra barn lockas. Det är också genom att se barnen 

som kompetenta och ge dem uppdrag som till exempel matvärd för att barnen ska bli 

attraktivt, känna sig stärkt, trygg och sedd. Camilla säger att ”om det nu skulle vara 

svårigheter med samhörighetskänslan hos vissa barn att de inte känner att de är 

delaktiga då, då får man ju kanske skapa nån sorts värd för nån aktivitet”. Några av 

respondenterna menar att det är viktigt att barnen ser varandra genom att benämna allas 

namn och se vilka som är här och vilka som inte är här för att stärka 

samhörighetskänslan i gruppen. Några av respondenterna belyser att genom att starta 

upp aktiviteter där barnen får ha roligt tillsammans och se varandra stärks 

samhörighetskänslan med varandra. Hilda ger massage som ett exempel på aktivitet där 

barnen får beröra varandra på ett positivt sätt. Resultatet visar också att genom att stödja 

barns samhörighetskänsla behöver förskollärarna se vilka barn som behöver hjälp i 

leken. Detta kan vara att man som förskollärare bli en lekpartner för barnen eller att man 

är med i leken för att motverka konflikter i leken. Karin säger att ”samhörighet är ju att 

vi är med och leker också, för att hjälpa dem på traven så att det inte ska uppstå de här 

konflikterna i leken”. En av respondenterna betonar dock att man inte ska pusha in 

barnen för mycket eftersom vissa barn vill iaktta leken men att detta inte får ta för långt 
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tid för barnen. Resultatet visar också att det finns en skillnad mellan äldre och yngre 

barns samhörighet i leken. En av respondenterna berättar att det går att se på små barns 

ögonkast och signaler om de känner sig utanför. Hon anser att det är svårt att vara med i 

leken med små barn eftersom det sker annat runt omkring så som blöjbyten, ta emot 

barn och konflikter som sker. 

 
 

3.3 Hur ser förskollärare på uteslutning i lek mellan barn? 

 

 

 

3.3.1 Förhållningsätt 
 

 

3.3.1.1 Att själv välja eller inte välja en lekkamrat 

 

"Man kan lära barn att se andra så att det inte bara är en man väljer" (Anna) 

 

Resultatet visar att det är en balansgång för förskollärarna när det gäller att avgöra barns 

inträde i lek. Några av respondenterna berättar att de känner för de barn som blir 

uteslutna i lek, att de känner sig frustrerad över situationer där uteslutning förekommer. 

De menar att barn inte ska behöva känna sig utanför. Gun säger att ”vi är väldigt tydliga 

med att vi säger inte till varandra att du får inte vara med”. Men resultatet visar att 

förskollärarna har förståelse för att det händer i och med att barnen är så olika och att 

det alltid finns en anledning till att barn utesluter. En respondent säger att hennes 

förhållningsätt är att det man inte vill att någon ska göra mot dig, skall du heller inte 

göra mot någon annan. Hon menar att det är viktigt att förhålla sig till detta sätt inför 

barnen, när det uppstår konflikter i leken. Resultatet visar även på att vissa av 

respondenterna gör skillnad på små och stora barns uteslutning. De menar att 

uteslutning inte är vanligt förekommande på en småbarnsavdelning. Några av 

respondenterna menar att små barn visar på uteslutning genom att vända sig bort från 

varandra men att detta inte uppfattas som uteslutning av de andra barnen. Det kan även 

vara så att små barn börjar med lekar och sedan lär de sig, genom leken, att säga ifrån 

menar vissa av respondenterna. I relation till detta visar resultatet att när det gäller stora 

barn i förskolan använder barn sig mer av verbala uttryck snarare än icke verbala. Ur 

resultatet framkom det att respondenterna förklarade att de kunde se ett oönskat 

 

Förhållningssätt 

 

 

Arbetssätt 

 

 

Att själv välja eller inte välja en 

lekkamrat 

Sammanfattning: 

Förskollärarens empati 

Små och stora barns uteslutning 

Oönskat beteende i leken 

 

 

 

Att skapa det attraktiva barnet 

Sammanfattning: 

Att delges en roll i leken 

Samtal som en arbetsmetod i leken 

Närvarande förskollärare 
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beteende som kunde vara en orsak till uteslutning. Vissa av respondenterna menar att 

barn kan ha ett aggressivt beteende som kan leda till ett nej från andra barn. De förklarar 

att de barn som är bråkiga och förstör i leken blir på det sättet oönskade lekkamrater. 

Britt berättar att ” det är väldigt viktigt att man vet varför, det kan ju vara så att en del 

barn har ju svårare med samleken, de kanske inte har kommit så långt i utvecklingen 

helt enkelt”. 

 

Enstaka respondenter menar att språket kan ha en påverkan över hur leken fortgår. 

Därmed får barnen lägre status då kommunikationen inte fungerar hos vissa barn menar 

respondenterna. Detta förklaras vidare och jämförs med hur vuxnas förhållanden är, då 

vissa kan trivas bättre tillsammans. Flertalet av respondenterna menar att uteslutning 

visar sig då vissa barn kommer in och förstår en pågående lek. Johanna berättar att 

”barn kan inte alltid leka med alla barn, jag menar så här att, är det en grupp barn som 

leker nåt jättepedagogiskt å de är inne i leken å det kommer ett tredje barn som frågar, 

ibland måste man acceptera att barn får säga nej”. Leken är magisk menar några av 

respondenterna och förklarar att vissa barn kan känna att leken blir förstörd eller känna 

sig störda när andra barn tränger på, därmed bör den respekteras. Johanna berättar att ” 

men ibland får man ju va med såna man inte riktigt gillar heller”. För att stödja barnen i 

leken menar flertalet av respondenterna att deras roll som förskollärare är att 

uppmuntra, testa och styra val av lekkamrat när det behövs. Några av respondenterna 

säger att barn får välja varandra till en viss gräns, så att inte andra barn blir utanför eller 

att det uppstår konflikter. Karin menar att ”de har lättare att ta till sig olika 

lärsituationer om de då får välja vem de vill leka med”. Några av respondenterna menar 

att hur förskollärare strukturerar upp barngruppen avgör om barn lär sig att leka med 

fler barn än sin närmsta kamrat, men att det även är bra för barnet att ha en nära kamrat. 

Om det finns trygghet i gruppen menar en av respondenterna att då vill barn leka med 

alla barn. En annan respondent menar att barn är många gånger väldigt förstående och 

accepterande när man som förskollärare frågar om andra barn får vara med. 

 

 

3.3.2 Arbetsätt 
 

 

3.3.2.1 Att skapa det attraktiva barnet 

 

”Man får ju liksom göra barnen attraktiva på nått sätt” (Johanna) 

 

I resultatet kom det fram att det var viktigt att lyfta barnet och visa barnets attraktiva 

sidor. Flertalet av respondenterna menar att barnets intressen och positiva sidor ska 

visas för andra barn samt att lyfta de barn som har det svårare i gruppen. En av 

respondenterna menar att de barn som har svårt i gruppen ska lyftas med hjälp av roliga 

aktiviteter och berömmelser. Resultatet visar på att det är viktigt att behandla varför 

barn utesluter varandra och att man skall minska på tillsägelser i vardagen och leken. 

Karin berättar att ”här är det då lite vårt jobb att man ser vad barnen är duktiga på och 

fångar den biten och stärker den ännu mer egentligen, även inför de andra”. Resultatet 

visar också att förskollärarna gör barn attraktiva i leken genom att delge dem en roll. 

Respondenterna förklarar att barnet kan tilldelas en roll så som hund, syster eller bror. 

En av respondenterna påpekar dock att det är viktigt att inte ett och samma barn varje 

gång får vara hund i leken. För att barn skall bli accepterade i leken menar vissa 

respondenter att förskollärare kan vara med och stödja vid lektillfällena. I resultatet 
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framkom det att respondenterna använder sig av samtal med barnen som en arbetsmetod 

för att andra barn ska få delta i leken eller för att hitta en annan lekkamrat. Resultatet 

visade även på att samtalet med barnen används för att diskutera uteslutnings handlingar 

mellan barn under samlingar. Barnen får under den samlingen prata tillsammans om 

händelsen. Några av respondenterna menar att det är viktigt att förskollärare är med och 

förklarar vad som händer när något barn säger nej och att det förklaras för barnen hur 

det känns när någon inte får vara med i leken. Lisa berättar ”men det klart att man får 

finnas med och säga hur man beter sig man kan inte bara säga nej du får inte vara med 

utan att man förklarar varför att nu har de kommit igång med en lek och nu kan vi hitta 

på det här du och jag”. 

 

Att vara en närvarande och stöttande förskollärare framkom i resultatet som en 

arbetsmetod. Vissa av respondenterna menar att förskollärare måste vara med som ett 

stöd när de fört in ett barn i en pågående lek. Detta för att leken inte ska bli förstörd. 

Gun berättar att förskollärare bör vara med och stötta tills det syns att barnet fungerar i 

leken. Därefter får man vara vaksam över om mer stöttning behövs. Vidare berättar hon 

”och det händer ju att man får lyfta ut barnet ut en lek, då det inte fungerar, inte ens 

med vuxen stöttning utan man får komma med ett annat förslag”. Detta menar hon ger 

de barn som ingick i leken sen tidigare en chans att fortsätta sin lek utan konflikter. 

Observation är en viktig arbetsmetod, menar en av respondenterna, då förskollärare kan 

se och gå till grunden med vart problemet ligger genom att tänka på dessa frågor; Är det 

samma barn hela tiden? Vad är problemet? Varför är inte barnet accepterat?  Resultatet 

visar även på en arbetsmetod som skiljde sig från de andra respondenterna. 

Arbetsmetoden går ut på att om ett barn ofta inte får vara med i lek, får detta barn själv 

neka andra barn tillträde till sin egen lek. Detta för att de barn som utesluter får uppleva 

känslan av att bli nekad tillträde till lek. 

 

 

Del 4 Diskussion 
I metoddiskussionen diskuteras konsekvenser av studiens intervjufrågor och att vi 

spelade in intervjuerna. Därefter presenteras resultatdiskussionen som belyser resultatet 

i relation till litteraturen samt våra reflektioner. Vi diskuterar barngruppen, lekens och 

aktiviteternas betydelse för gemenskap. Vidare diskuterar vi även olika samvaromönster 

som kopplas samman med studiens resultat. Resultatdiskussionen belyser även 

förskollärares arbete med social kompetens, normer och värden i förskolan. Vi 

diskuterar även förskollärarens samtal med barnen samt att göra barnen attraktiva för att 

förebygga uteslutning i förskolan. I slutdiskussionen diskuteras konsekvensen av att 

förskollärare inte ser skillnaden mellan begreppen gemenskap och samhörighet. Vi 

diskuterar även ett genusperspektiv som framkommit ur resultatet samt vidare 

forskning. 

 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Det vi inser nu i efterhand är att följdfrågor hade varit ett steg till att kunna fördjupa 

respondenternas svar ytterligare. Från början var vår tanke att använda oss av 

halvstrukturerade intervjufrågor för möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. 

Stukat (2011) säger att genom att använda intervju som en kvalitativ metod, krävs att 

intervjuaren är van vid denna typ av undersökningsmetod. Detta för att kunna känna av 
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de situationer där följdfrågor kan vara lämpliga. Vi känner alla tre att intervju som 

metod är något som vi hade behövt mer erfarenheter av. Vi ställer oss frågan om 

resultatet hade sett annorlunda ut på något vis om vi i förväg hade varit mer medvetna 

om metodens konsekvenser? Vi känner gemensamt att intervjufrågorna kunde fått läsas 

en i taget av respondenterna, istället för att de fick reflektera över alla frågor på en och 

samma gång innan intervjuns start. Detta då vi nu i efterhand känner att respondenterna 

kan ha påverkats av de efterföljande frågorna. Vår huvudtanke var att fokus skulle ligga 

på en fråga åt gången men i detta fall ville många av respondenterna komma fram till de 

sista frågorna som handlade om uteslutning. Genom att tilldela respondenterna en fråga 

i taget att reflektera över, tror vi, att deras fokus skulle ha stannat vid den aktuella 

frågan och inte på de frågor som kommer efter. Vi är medvetna om att begreppen 

gemenskap och samhörighet är svåra att skilja åt. Vi funderar nu i efterhand på om 

skillnaden mellan begreppen hade uppfattats tydligare om vi hade ha ställt en 

begynnande fråga: vad ser du för skillnad mellan begreppen samhörighet och 

gemenskap i förskolan? Vi känner nu i efterhand att en pilotstudie hade hjälpt oss att 

utveckla våra intervjufrågor, men också för att vi skulle bli säkrare på att ställa 

följdfrågor.  

 

Vi upplevde att några av respondenterna var reserverade när inspelningen startade. De 

frågade vem som skulle ta del av det inspelade materialet samt vem som skulle lyssna 

av och transkribera intervjun. Trost (1993) menar att många av de som accepterar att bli 

inspelade under intervjun känner sig ändå hämnande och besvärande. Vi tror, att för 

några av respondenterna hade det kanske underlättat att få välja mellan att intervjun 

spelades in eller antecknades. Detta för att de möjligtvis skulle känt ett mer avslappnat 

förhållningssätt under intervjun. Vi menar att det kan vara en fördel för respondenterna 

att intervjuaren antecknar under intervjun i och med att det kan upplevas som att de får 

mer betänketid att svara på frågorna.  Dock ser vi att inspelning är till fördel för oss och 

för studiens syfte för att inte missa relevant information. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Nedan presenteras resultatdiskussionen som har delats upp i olika rubriker, vilka 

fokuserar studiens huvudbegrepp: gemenskap, samhörighet och uteslutning. Studiens 

resultat diskuteras med stöd av tidigare presenterad litteratur och egna reflektioner. 

 

 

4.2.1 Uppmuntra och lyfta gemenskapen 
 

Resultatet visar på att gemenskap enligt förskollärarna visar sig i barngruppen genom att 

barnen bryr sig om varandra och hjälper varandra samt visar respekt för varandra i leken 

och i förskolans vardag. Detta är något som respondenterna menar är viktigt att tänka på 

i förskolans verksamhet både mellan barn, men även mellan förskolepersonalen. Detta 

är något som Ivarsson (2003) nämner, att i interaktionen skapas gemenskapen mellan 

barnen. Vi instämmer och menar att det är viktigt att i förskolan ha olika aktiviteter så 

som samlingar där barnen får lära känna varandra och på så sätt se att de är en del av 

den stora gruppen. Detta är även något som framkom ur resultatet. Vi tror att om 

förskollärare inte har rutiner för samlingar och aktiviteter där barnen lär känna varandra 

och skapar en grupptillhörighet, resulterar det i att barngruppen blir splittrad. Både 

Corsaro (2005) och Ivarsson (2003) betonar att rutiner skapar trygghet hos barnen, 
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vilket även respondenterna ger uttryck för. Tryggheten anser vi lägger grunden för att 

barnen ska känna en gemenskap, samt att barnen vågar ta för sig i barngruppen och lära 

känna varandra. Detta menar vi visar på interaktionens betydelse för att skapa 

gemenskap inom en mindre grupp. Vi tror att vissa barn har behov av att ingå i en 

mindre gemenskap där de kan känna en samhörighet med varandra, vilket kan leda till 

trygghet i gruppen. Här tycker vi det är viktigt att arbeta med små grupper där barnen 

kan ges en chans att utveckla sitt jag och sin trygghet. Wrethander Bliding (2007) menar 

att det i en större grupp inte kan skapas någon större gemenskap. Resultatet visar på att 

barnen kan känna en gemenskap i gruppen, men att barnen bör få bilda mindre grupper 

med de barn som de trivs bäst med för att skapa en närmare gemenskap än vad som är 

möjligt i den stora gruppen. 

 

Ivarsson (2003) talar om hålltider vilka ses som planerade aktiviteter och menar att 

tiden mellan dessa aktivteter ses som mellanrum, där barnen skapar sammanhang  och 

provar olika kombinationer av sociala relationer.  Med detta menar vi att gemenskapen 

ska ges plats i både de styrda aktiviteterna så som den fria aktiviteten. Vi tror att i de 

planerade aktiviteterna skapas förutsättningar för att barn själva ska kunna upprätthålla 

gemenskapen i den fria leken. Vi menar att de aktiviteter förskollärare genomför med 

barnen ska deras individuella styrkor lyftas inför de andra. Detta för att barnen ska se 

varandras tillgångar och betydelse för gemenskapen. I resultatet framkommer att 

förskollärare anser det viktigt att lyfta de barn som inte tar så mycket plats i gruppen 

genom att ge positivt beröm till de barnen. Vi menar att det är viktigt att uppmuntra och 

lyfta alla barns intressen för att de ska lära känna varandra och därigenom få en relation 

till varandra. Detta framkom inte ur resultatet för gemenskap, utan endast för att lyfta de 

barn som inte tar så mycket plats i förskolans verksamhet. 

 

Nilsson (2005) belyser gemenskapens betydelse och funktion för barns psykologiska 

och sociala behov så som att barnen behöver bekräftelse, känna tillhörighet och känna 

sig viktig för att hitta en mening med livet. Resultatet visar att ett psykologiskt behov 

kan vara att barnen känner sig omtyckt av andra, vilket tyder på en gemenskap för 

barnet. Här menar vi att detta visar på hur viktig känslan av gemenskap i förskolan är 

för barnet. Vi tror att om barnet inte känner någon gemenskap i gruppen, kan detta 

påverka barnet negativt i sin egen självbild och självkänsla. I resultatet framkom det att 

barnen får i aktivitet uppmuntra varandra genom att berätta positiva saker om varandra, 

vilket ökar självkänslan hos barnen. 

 

 

4.2.2 Att utveckla samhörighet genom lek och relationer  
 

Sommers (2005b) egna teori om barns sociala samspel och dess mönster kan vara till 

stöd för förskollärare. Vi anser att dessa mönster kan ge en ökad förståelse för barns 

samvaro och genom det stödja barns samhörighet. Vi menar att dessa mönster går att 

sätta i relation till vårt resultat. Resultatet ger uttryck för att förskollärare arbetar med 

barns samvarokompetenta mönster och självartikulerande mönster. Detta visar sig 

genom att förskollärare nämner att de arbetar med normer och värden och hur man ska 

vara mot varandra. Resultatet visar att förskollärarna arbetar med barns sociala 

isoleringsmönster genom att de är medvetna om att barn kan dra sig undan från lek. 

Utifrån vår tolkning av resultatet kan vi inte se att förskollärare resonerar kring barns 

konformitetsmönster. Vi ställer oss frågan; vad kommer det sig att detta mönster inte 

visar sig i resultatet? Vi menar att detta kan upplevas som ett mer accepterande beteende 



27 
 

och därför tror vi att förskollärare inte arbetar med detta för att stödja barns 

samhörighetskänsla. I det sociokulturella perspektivet lär sig barnen av varandra genom 

samspel och vi menar att förskollärarens förhållningssätt är inspirerat av detta 

perspektiv. Vi menar att detta kan vara en anledning till att konforma barn inte lyfts på 

samma sätt, vilket vi tror inte beror på att deras beteende inte ses som något avvikande 

utan som något positivt då barn lär av varandra. Nackdelen med denna typ av 

samhörighet, anser vi, kan vara att barnen inte bildar sin egen kunskap och utvecklandet 

av sitt jag. 

 

Resultatet visar att förskollärare relaterar samhörighet till lek och aktiviteter. 

Hännikänen (2007) styrker detta och menar att samhörighet kan uppkomma i lek och 

aktiviteter med andra. För att få en känsla av samhörighet menar Sommer (2005a) att 

barnen behöver kompetens i att kunna ta hänsyn till andras perspektiv och önskningar 

samt hävda sig själv som person, vilket han benämner som ett socialt gehör. Resultatet 

visar att arbetet med normer och värden i förskolans vardag är av betydelse för barns 

samhörighet. Vi ställer oss frågan om hur vi skall hjälpa barn att utveckla kompetens 

och ett socialt gehör? Vi menar i enlighet med resultatet att förskollärare bör hjälpa 

barnen in i leken och själva bli en lekpartner för att motverka konflikter i leken och 

stödja samhörighetskänslan. Vi menar att förskollärare kan stödja barnen i leken, för att 

de ska få kunskap om andras perspektiv och det kan leda till att barnen blir 

uppmärksamma och utvecklar ett socialt gehör. Dock visar resultatet att vissa barn 

endast vill iaktta leken och då menar respondenterna att förskollärare inte bör försöka 

föra samman barn i leken. Om barnet under en längre tid inte tar kontakt med något 

annat barn, utan nöjer sig med att iaktta, menar respondenterna att förskollärare bör ta 

en mer aktiv roll. Vi ställer oss frågan vart den gränsen går? Hur vet förskollärare när de 

kan ta detta steg? Vi tänker oss att barns personlighet kan kränkas om förskollärare 

anser att det är dags att bryta iakttagandet. Som exempel på detta menar vi att de barn 

som inte vill ingå i gemenskapen bör respekteras. Vi upplever utifrån resultatet att 

förskollärare strävar efter att alla ska ingå i förskolans gemenskap och att barnen ska 

vara sociala, vilket även förskolans styrdokument belyser. Resultatet visar att det finns 

en fundering kring hur förskollärare kan locka in de barn som inte vill delta i 

gemenskapen. Kan det vara så att förskollärare kan ha svårt att stödja de barn som har 

det svårare att finna sin plats och känna samhörighet med kamrater och vänner i den 

stora eller i den lilla gruppen? Eller kan det vara så att barnen isolerar sig på grund av 

att de inte har behov av social kontakt? 

 

Vi funderar även om barnets relation till förskolläraren kan påverkas negativ? Vi menar 

att förskollärare bör visa hänsyn till barns integritet och skapa arbetsmetoder som 

inkluderar barnet in i lek på barnets villkor. I resultatet framgår att förskollärare kan 

föra samman barn genom att lyfta barns upptäckter, intressen och ge dem uppdrag som 

gör barnen attraktiva. Vi är positiva till denna metod och tycker att samhörigheten blir 

då inte påtvingad, utan att barnen ges möjlighet att själva upptäcka vem de har något 

gemensamt med. Vilket vi tror kan leda till att samhörighetskänslan stärks. 

 

Jonsdottir (2007) anser att förskollärares uppgift är att anordna miljöer där känslan av 

samhörighet stärks. Studiens resultat visar att aktiviteter där samarbete och glädje är i 

fokus, stärker barns samhörighetskänsla. Dessa aktiviteter kan vara massage där barnen 

får beröra varandra på ett positivt sätt. Vi anser att aktiviteter och lek kan bidra med att 

barnen utvecklar samhörighet och får en möjlighet att utveckla närmare relationer som 

resulterar till samhörighetskänslan. Jonsdottir delar denna tanke och menar att 
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samhörighet mellan barn uppskattas som att ha en kamrat eller vän. I resultatet 

framkommer det inte några konkreta exempel på att barn känner samhörighet när de har 

en kamrat eller vän. Resultatet visar istället att samhörighet är när barn trivs med 

varandra. Vi anser att barns kamrat- och vänrelationer är viktiga för att barnen ska 

kunna känna samhörighet med ett annat barn. I en kamrat- och vänrelation får barnen 

möjlighet att dela något tillsammans och känna en ömsesidig närhet vilket vi menar är 

en samhörighetskänsla. Hännikäinen (1999) menar att samhörighet kan bidra till att 

barnen får känna ömhet, vänskap och kärlek vilket är en kvalité i livet.  Resultatet visar 

att förskollärare ser samhörighet hos barn när de hjälper varandra och bryr sig om 

varandra. Vidare visar resultatet att samhörighet är när barnen uppmärksammar 

varandra i samlingen och när barnen saknar varandra i vardagen. Detta visar att 

förskollärare ser samhörighet som en form av närhet, vilket även NE (1996) definierar 

samhörighet som, men de menar även att det är när barnen har en känsla av likhet till 

andra. Detta är dock inget som vi ser i resultatet. 

 

 

4.2.3 Barns uteslutning i förskolan 
 

4.2.3.1 Rätt eller fel i barns lekvärld? 

Resultatet visar att förskollärare känner empati för de barn som blir uteslutna, men de 

menar även att de ibland kan ha en förståelse för när uteslutning sker i lek. Detta då de 

försöker se uteslutningen från barnens perspektiv och försöker få fram anledningen till 

varför det sker. Williams (2006), Öhman (2009) och Johansson (2001) diskuterar barns 

uteslutning och menar att det sker då barn vill skydda sitt kamratskap. Studiens resultat 

tyder inte på att barnen skyddar sitt kamratskap utan att de skyddar sin pågående lek, 

men det visar att barn väljer att leka med de barn de trivs bäst tillsammans med. 

Resultatet visar på att barns beteende påverkar deras möjligheter att få delta i lek eller 

inte. Det visar även att barn som visar på aggressivitet, bråkar eller har lägre språklig 

förmåga oftare blir uteslutna från leken. Vi menar att det är viktigt för förskollärare att 

uppmärksamma vad uteslutningen beror på. Beror det ofta på det ”bråkiga” barnet? Vi 

instämmer med resultatet och anser att det är viktigt att förskollärare är närvarande vid 

barns lek för att kunna avgöra vad som hänt, för att inte råka peka ut barn. 

 

Johansson (2001) betonar att det inte är frågan om vad som är rätt eller fel, utan att 

barns funderingar kring hur konflikten ska kunna lösas måste komma till uttryck. Detta 

är något även vi anser och menar att det är viktigt att prata med alla de barn som ingår i 

situationen. Vi menar vidare att om vi inte diskuterar uteslutande situationer med barnen 

visar vi dem på en viss typ av makt så som ”Jag bestämmer!”. Gren (2001) beskriver att 

förskollärare har en viss makt i mötet med barn. Han menar vidare att förskollärare bör 

fundera etiskt över hur makten förhåller sig till dem. Med stöd av Gren menar vi att om 

vi inte diskuterar med barnen om konflikter kan barnen känna sig kränkta, då deras 

demokratiska rättigheter inte värderas, vilket även Johansson (2001) menar. Barns 

demokratiska rättigheter ska enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

2010) främjas och respekteras. Vi menar i enighet med Johansson (2001) att det uppstår 

en konflikt hos förskollärare när det gäller att respektera barnens lekvärldar, samtidigt 

som förskollärare ska stödja barns rätt att delta i lek. 

 

Vi vill lyfta ett dilemma som framkom ur resultatet, vilket kan förekomma när 

förskollärare ska hantera uteslutande situationer. Förskollärarna gav uttryck för att dessa 

situationer var svåra att hantera och resultatet visar att olika etiska värden står mot 
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varandra.  Resultatet visar på att förskollärare å ena sidan ska respektera det barn som 

blir uteslutet, samtidigt som respekt ska visas för de barn som inte vill att andra barn ska 

ges tillträde till den pågående aktiviteten. Förskollärare menar att barnen ska få välja 

kamrat själva till viss del, men att det inte får leda till en uteslutande handling, eller att 

barnen ständigt leker med samma kamrat. Dilemmat här, menar vi, är att det inte finns 

något rätt eller fel svar till hur dessa barn ska bemötas. Vi menar att oavsett vilket barns 

vilja som blir tillgodosett, blir det andra barnets vilja åsidosatt. Litteraturen belyser båda 

parterna i situationer där barn utesluter varandra. Det visar sig att de barn som ingår i 

den pågående aktiviteten känner sig kränkta om de tvingas öppna upp i leken för de 

barn de inte vill ska ingå, men även att det barn som blir nekade känner sig kränkta. 

Litteraturen visar att de barn som blir nekade kan känslomässigt hämmas. En av 

slutsatserna vi drar från litteraturen i detta dilemma är att förskollärare ska låta barnen 

reflektera över sig själv och sitt agerande i stället för att fokusera på vem som har gjort 

rätt eller fel. 

 

 

4.2.3.2 Lyfta barnet i gruppen 

Lägger vi grunden till att barnet får ett oönskat beteende? Med detta menar vi att 

förskollärare, genom tillsägelser till de barn med ett oönskat beteende, gör barnen 

medvetna om olikheter och likheter och vad som är önskvärt och inte. Detta styrks i 

resultatet där förskollärare menar att det är viktigt att minska tillsägelserna och lyfta 

barnets positiva sidor genom beröm, för att motverka uteslutning. Detta menar Öhman 

(2009) är förskollärarens roll, att uppmuntra barns positiva värderingar och handlingar, 

men hon menar även att det negativa ska markeras. Vi håller med, men till en viss 

gräns. Vi menar att det är viktigt att de positiva sidorna överväger de negativa, detta för 

att barnet inte ska känna sig utpekad med någon typ av beteende. Vi tror på att lyfta 

barnet i dess positiva egenskaper framför de negativa för att barnet ska känna sig 

värdefull och sedd i förskolan. Genom detta bemötande tror vi att de negativa 

handlingarna kan minskas då barnet lär sig att inte använda vissa beteenden för att få 

bekräftelse. Detta tror vi kan påverka barnets självbild till det positiva. Läroplanen för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) styrker detta och menar att förskolan skall 

stödja barns positiva självbild. Resultatet visar att genom att lyfta barnens intressen och 

positiva beteende blir barnet attraktivt för de andra barnen. Pape (2002) menar att 

genom att förskollärare visar nyfikenhet på barn inför andra barn gör de barnen 

attraktiva för varandra.  Samhörighet tror vi har en betydande faktor för att barnen ska 

vilja leka tillsammans och förskollärarens roll i detta menar vi är att stödja barnens 

olikheter för att lyfta barnen inför varandra. Vidare menar vi att genom att lyfta barnens 

gemensamma intressen för varandra kan uteslutning motverkas till viss del. 

 

 

4.2.3.3 Kan yngre barn utesluta? 

Resultatet visar att förskollärare skiljer på yngre och äldre barns uteslutning och de 

menar att yngre barn inte utesluter på samma sätt som äldre barn och att det är ovanligt. 

Detta på grund av att de yngre barnen inte uppfattar utanförskap. Vidare visar resultatet 

att uteslutning visar sig tydligare när barn kan använda sig av språket i större 

utsträckning. Johansson (2001) menar att barn vid två års ålder börjar försvara sina 

gemensamma lekvärldar. Vi menar att yngre barn, kanske inte har utvecklat sin verbala 

kommunikativa kompetens fullt ut och därför ses inte deras agerande som uteslutande 

och kränkande. Vi anser dock att vissa yngre barn tydligt visar när de inte vill att ett 

annat barn ska vara i dennes närhet, detta genom gester och handlingar. Vi menar att 
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yngre barn också kan uppfatta dessa handlingar och gester som kränkande och 

uteslutande. Vi tror att om förskollärare har synsättet att yngre barn inte uppfattar 

uteslutning, kan det resultera i att förskolan inte har ett reflekterande förhållningssätt om 

hur man medvetet kan motverka uteslutning på en yngrebarnsavdelning. 

 

 

4.2.3.4 Att skapa trygghet 

Resultatet visar att förskollärare anser att det är viktigt för barn att ha en nära kamrat 

eller vän, men att barn även ska lära sig att leka med andra barn. Vi tror att det är viktigt 

att ha en kamrat eller vän genom att det stödjer lärandet, barn lär sig att se sitt jag i 

relation till andra, känna sitt värde inför varandra, känna trygghet och närhet. Vi tror att 

detta i sin tur påverkar uteslutande handlingar i och med att barn värnar om och skyddar 

sin kamrat- eller vänskap. Resultatet visar att det är viktigt att barnen själva får välja 

kamrat eller vän. Jonsdottir (2007) menar att barns personlighet och sociala egenskaper 

stärks genom att de väljs som kamrat eller vän. Vidare menar Öhman (2006) att genom 

att barn blir uteslutna minskas barnens möjlighet till att växa känslomässigt. Resultatet 

visar också att en av förskollärarna anser att om det finns trygghet i gruppen vill barnen 

leka med alla. Vi menar att trygghet är en viktig grund för att barn ska vilja och våga 

leka tillsammans, men vi tror inte att den bidrar till att alla vill leka med alla. Vi tror 

dock att tryggheten i sig motverkar uteslutning då barnen känner sig medvetna om 

varandra genom att förskollärare arbetar konkret med normer och värden i förskolan. 

Även om tryggheten finns i gruppen, menar vi att förskolläraren inte får glömma bort att 

uteslutning kan förekomma och ta tryggheten som en given faktor för barnens 

gemenskap och samhörighet. 

 

 

4.2.3.5 Aktivt närvarande förskollärare 

I resultatet framkommer det att barn ibland måste acceptera att få ett nej vid inträde i en 

pågående lek. Johansson (2001) styrker detta och menar att barn ibland måste respektera 

en pågående lek och därmed acceptera ett nej. Vi menar att ett nej kan uppfattas som en 

kränkande handling och bör vara genomtänkt av förskollärare beroende av situationer. 

Barn ska inte behöva acceptera ett nej om de inte vet varför de inte får vara med. De ska 

heller inte behöva känna sig utlämnade utan vi menar att det är viktigt att de blir 

bekräftade i andra aktiviteter och lekar. Vi anser att förskollärares roll är att agera som 

språklig förebild där de kan hjälpa barnen att sätta ord på situationen. Resultatet visar att 

samtal ses om metod för att motverka uteslutning genom att prata med barnen om hur 

man känner sig när man inte får vara med. Jonsdottir (2007) och Öhman (2009) belyser 

samtalets betydelse för att barn ska få möjlighet att reflektera över sina känslor och 

vilka konsekvenser de kan få. Öhman menar vidare att barn som har känslomässiga och 

kommunikativa förmågor blir mer attraktiva som lekkamrater. Vi menar i likhet med 

Jonsdottir, att det är en utmaning för förskollärare att hjälpa de barn som inte har dessa 

förmågor. Vi tror att om dessa barn inte får hjälp med att kommunicera och uttrycka 

sina känslor blir de hämmade i sin utveckling. Vi menar att det finns risk att dessa barn 

inte lär sig att säga ifrån och har svårt att utveckla sitt jag, vilket kan leda till 

uteslutning. 

 

Resultatet visar på att förskollärare kan hjälpa barn in i en pågående lek genom att ge 

dem en roll, men även att förskollärare stannar kvar i leken för att stödja barnen. Det 

visar även på att om stödjandet för barnet inte fungerar bör barnet lyftas ur leken. Detta 

för att bevara leken för de övriga barnen. Genom denna strategi ställer vi oss frågan om 
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förskolläraren här bidrar till en uteslutning? Resultatet visar inte på konkreta exempel 

hur stödjande kan ske i leken, förutom att ge en roll, men det visar inte hur förskollärare 

agerar under stödjandet. Vi tror det är viktigt att förskollärare visar barnen på strategier 

för att ta sig vidare i sin lek. När stödjandet inte fungerar menar vi att det är viktigt att 

inte enbart lyfta ur barnet ur leken utan även samtala med barnet. För att stödja samtalet 

kan förskollärare använda sig av olika material som utvecklats tillsammans med barnen 

på förskolan, vilket resultatet visar. Vi menar att om barnet ska få förståelse för den 

uteslutande situationen kan förskolläraren hjälpa barnet att först reflektera över hur man 

är mot varandra i leken. Som exempel visar resultatet att förskolan kan göra en 

kompissol, vilket barn och förskollärare kan använda för att relatera konflikter till i sin 

vardag. 

 

De gånger det inte går att motverka uteslutning menar vi i enighet med resultatet att 

förskollärarens roll är att vara närvarande, förklarande samt stödjande för barnet. Vi 

tror, i likhet med resultatet, att förskolläraren kan starta upp aktiviteter kring det 

uteslutna barnet samt observera barnet för att få syn på vad det kan vara som påverkar 

att uteslutning sker. Kanske beror det på barnets sociala kompetens? Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98/10) säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

sociala kompetens. Detta tror vi kan uppnås genom att förskollärare är närvarande för de 

barn som visar på tendenser att utesluta, men även för de barn som blir uteslutna. 

 

 

4.3 Slutdiskussion 

 

Utifrån resultatet har vi sett att förskollärare arbetar mer eller mindre medvetet med 

gemenskap, samhörighet och uteslutning. Resultatet visar att det är svårt att skilja 

begreppen gemenskap och samhörighet åt. För att förskollärare ska kunna arbeta 

medvetet med begreppen gemenskap, samhörighet och uteslutning behövs begreppen 

belysas i större utsträckning. Vi menar att begreppen bör analyseras och diskuteras av 

förskollärare för att de ska kunna komma fram till ett gemensamt förhållningssätt. 

Genom att medvetandegöra begreppens innebörd tror vi att det individuella barnets 

behov lättare kan tillgodoses. 

 

Utifrån resultatet framkommer det att ”han” ofta används som benämning vid 

beskrivning av uteslutande situationer. De diskuterar pojkar som inte får vara med i 

leken och bråkiga pojkar som förstör i leken. Vi funderar på om det har med 

förskollärarens förhållningsätt att göra eller om de relaterar till deras erfarenheter att det 

är mest pojkar som berörs av uteslutning. Använder sig förskollärare av liknande 

bemötanden hos flickor och pojkar vid uteslutande och bråkiga handlingar? Kan det 

vara så att förskollärare reagerar mer på situationer där pojkar har ett oönskat beteende 

än flickors. Vi upplever utifrån erfarenheter att flickors oönskade handlingar bemöts av 

förskollärare genom att de pratar med en lugnare ton och reagerar inte på handingar lika 

skarpt som om det vore pojkars oönskade handlingar. 

 

Vidare forskning kan vara att relatera förhållningssätt och arbetssätt som framkommer i 

denna studie, till hur barnen påverkas av detta. Detta menar vi kan visa på barns 

perspektiv kring hur en kamratkultur skapas i förskolan. Genom att observera 

barngrupper med olika metoder förskollärare använder sig av menar vi att 

undersökningen kan visa metodernas påverkan av barngruppen när det gäller 

gemenskap, samhörighet och uteslutning. 
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Ytterligare forskning kan behandla om yngre barn utesluter vararandra. Vi relaterar till 

studiens resultat som visar att många förskollärare menar att det inte är så vanligt att 

yngre barn utesluter varandra.  Vi tänker oss observation som en metod för att studera 

yngre barns interaktion med varandra för att se om uteslutande handlingar förekommer 

eller hur uteslutnings ter sig hos yngre barn. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag och två förskollärarstudenter från Högskolan i Skövde läser vår examenstermin. Vi 

kommer att genomföra en studie om kamratkultur i förskolan. Vårt syfte är att 

undersöka förskollärares inställningar samt arbete kring kamratkultur i förskolan. Till 

denna studie har vi formulerat tre frågeställningar som lyder: 

 

 Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja gemenskap i barngruppen? 

 Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja känslan av samhörighet inom 

barngruppen? 

 Hur ser förskollärare på uteslutning i lek mellan barn? 

 

Utifrån dessa frågeställningar har vi formulerat ett antal intervjufrågor. 

 

Vi har i vår studie ett lärarperspektiv och därmed kommer vi behöva intervjua 4 

förskollärare från verksamheten. 

 

Intervjufrågorna kommer vara öppna, det vill säga att det finns inga redan givna svar, 

utan svaren grundar förskollärarna i sin yrkeserfarenhet. Intervjun kommer vara mer i 

form av ett samtal där förskollärarna ges utrymme att fördjupa sina svar genom att vi 

eventuellt ställer följdfrågor. 

 

Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets rekommendationer kring konfidentialitet, vilket 

innebär att förskollärarnas anonymitet säkras. 

 

Genom detta brev önskar vi ditt medgivande för att genomföra intervjuerna. Vår tanke 

är att om möjlighet finns, få genomföra intervjuerna under vecka 41-43. 

 

Svaret önskas på nedan given mailadresss. 

 

 

 

    

 

     Mvh XX 

          

     xxxxxxxx@his.se 



 
 

Bilaga 2 
 

1.Vad innebär gemenskap mellan barn i förskolan för dig? 

 

2.  Kan du ge exempel på när barn visar/visade på samhörighet inom gruppen? 

 

3.  Berätta hur du gör för att stödja barnens gemenskap i gruppen? 

 

4.  Berätta hur du gör för att stödja barnens samhörighet i gruppen? 

 

5. Hur ser du på situationer när barn utesluter varandra i leken? 

 

6. Hur kan du stödja barn att bli accepterad i andras lekar? 

 

7. Anser du att barn har rätt att själva välja vilka de vill leka med? 


