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Sammanfattning 

Studien gäller barns sociala samspel med inriktning mot mobbning. Det berör också 

pedagogernas arbetssätt och roll kring barns sociala samspel. Syftet med studien är att utifrån 

pedagogers beskrivningar av barns sociala samspel urskilja om det sker uteslutningar som kan 

liknas vid mobbning. Hur pedagogerna beskriver det sociala samspelet och om 

beskrivningarna går att likställa med mobbning är studiens frågeställningar. För att uppnå 

syftet har kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i förskolan genomförts. Resultatet 

visar på att det sker mobbning inom den berörda barngruppen men att pedagogerna tar 

avstånd från att använda termen mobbning.  

  

Nyckelord: Socialt sampel, inkludering, exkludering, pedagogens roll. 
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1 Inledning  
Under min tid som verksam pedagog inom förskolan har jag iakttagit åtskilliga leksituationer 

mellan barn i åldrarna 1-6 år. Något jag reflekterat över är att barn systematiskt väljer att 

utesluta specifika barn ur lekar. Barnen gör det tillsynens på ett harmlöst sätt, vilket kan skapa 

svårigheter för pedagogerna att märka uteslutningen. Studien lyfter pedagogernas uppfattning 

av uteslutningar och om dessa kan likställas med mobbning. Mobbning är ett känsligt ämne 

som sällan uttalas i förskolans verksamhet vilket kan påverkar pedagogers förhållningssätt till 

ämnet.  

 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skall barn utmanas och engagera sig i 

samspelet, både det enskilda barnet och barngruppen. Vidare ska barnens samspel och respekt 

för varandra stimuleras av arbetslaget, de skall vara ett stöd vid konflikter och missförstånd. I 

enlighet med läroplanen har förskollärna inget tydligt uppdrag att motverka mobbning, men 

fortsättningsvis står det att förskolechefen har ansvaret att motverka alla former av 

diskrimningen och kränkande behandling, såsom mobbning. 

  

Via iakttagelser har jag uppfattat det som att barn i åldrarna 4-6 år är medvetna om att 

uteslutningar sker. Barn som utesluts känner oro och då uteslutningen sker på ett subtilt sätt är 

det svårt för barnet att uttrycka sin oro enligt Löfdahl (2014). Hon fortsätter med att beskriva 

att barn ofta är medvetna om hur en god kamrat är enligt de kamratregler majoriteten av 

förskolor har. Att barnen använder sådana regler till att utesluta är något jag iakttagit. När 

uteslutningar utifrån kamratregler uppstått har det uppfattats som att det kan skapa svårigheter 

för de utsatta barnen och förskolelärarnas sätt att hantera uteslutningarna. Löfdahl (2014) 

skriver också om forskning som visar att det förekommer allt mer uteslutning samt 

statuspositionering inom förskolan. Detta kan komma att påverka förskolans förhållningssätt 

gentemot uteslutning och statuspositionering i framtiden.  

2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att via pedagogernas beskrivningar av barns sociala samspel urskilja om 

det sker uteslutningar som kan liknas vid mobbning. 

 

Hur beskriver pedagogerna barnens sociala samspel?  

Hur förhåller sig pedagogernas beskrivningar till definitionen av mobbning? 
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3 Bakgrund  
För att undersöka vad som sker i barns sociala samspel behöver begrepp och bakgrund till 

syftet förtydligas. Jag börjar med att förtydliga vad socialt samspel i förskolan är och dess 

betydelse för barnsutveckling. Detta kopplas sedan till lekens betydelse vilket följds av en 

beskrivning om pedagogernas roll i barngruppen. För att sedan redogöra för definitionen av 

mobbning. Därefter belyses mobbning ur ett genusperspektiv, för att slutligen beröra området 

varför barn mobbar. Jag väljer att använda mig av ordet pedagoger i vilket menas 

förskollärarna och barnskötarna på förskolan. När jag använder begreppet vuxna inkluderar 

jag alla vuxna som finns i förskolans verksamhet och barnets närhet såsom vårdnadshavare 

och släktingar.  

 

3.1 Definitionen av socialt samspel i förskolan 
Uttrycket socialt samspel förekommer en gång i Läroplan för förskolan och där i samband 

med att barn söker och erövrar kunskap via socialt samspel (Skolverket, 2010). Detta uttryck 

står fritt från leken vilket kan tolkas som att det sociala samspelet inte går att likställa med 

enbart lek. Ordet samspel är dock återkommande i Läroplanen och inom den tidigare 

forskning som legat till grund för studien.  

 

I Wikipedias artikel om interaktion (20151027) definieras ordet samspel som interagera, 

vilket innebär samverkan. Via denna definition finns social interaktion som är en omskrivning 

av socialt samspel. Enligt artikeln sker socialt samspel i möten människor mellan, två och två 

eller i grupp. Denna beskrivning stärks av Stetsenko och Ho Pi- Hun (2015) och de utvidgar 

begreppet genom att mena på att individerna som möts måste vara aktiva för att det ska 

betraktas som socialt samspel. Fortsättningsvis skriver författarna att varje individs röst och 

deltagande är unikt och oersättligt. De lyfter också att social kompetens inte är något 

individen föds med utan utvecklas via dialog och möten med andra. Författarna och Corsaro 

(1988) är tydliga med att redogöra att det sociala samspelet är första steget till vuxen världen 

och därmed bli barnet en mer delaktig i samhället. 

 

3.2 Varför är socialt samspel viktigt?  
Som jag ovan belyser är socialt samspel mer än lek. Socialt samspel sker i vardagssituationer 

exempelvis påklädnad i hallen, måltider och toalettbesök. Det sker många möten dagligen för 

barnen som utmanar det sociala samspelet.  

Förskolan är enligt Johansson (2001) en del av barnens livsmiljö där samhället, pedagogers 

och barns erfarenheter, föreställningar samt värden om livet och människan möts. Det sociala 

samspelet i förskolan är av stor betydelse för barns identitetsutveckling. Den interaktion som 

sker skapar barnens värdegrund och normer samt utmanar och utvecklar barnens person 

(Johansson, 2001). 

 

Samhällskulturen påverkar barnens sociala möten menar Löfdahl (2014) och enligt den 

rådande samhällskulturen har barn agens. Med agens menar författaren att barnen är delaktiga 

i processen av möten som sker, barnen ses som sociala aktörer. Barn har möjlighet att påverka 
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och förändra strukturen i sin omgivning. Hon fortsätter med att deltagandet och resultatet av 

de sociala konstellationer som sker dagligen påverkar barnens personlighet. Så i enlighet med 

den rådande samhällskulturen ställs det krav på att barnen skall vara redo att hantera det 

sociala samspelet. Enligt Welén (2009) menar Vygotskij, en av de mest inflytelserika 

pedagogerna under 1900-talet, att barns utveckling främjas av det sociala samspelet. 

Vygotskij menar att mötet som sker i leken utmanar och utvecklar barns beteende samt formar 

identiteten. Barnen måste därför kunna hantera leken och erövra förmågan att uppfatta olika 

budskap för att utvecklas i det sociala samspelet som sker.  

 

Öhman (2008) beskriver begreppet samvarokompetens. Det är en upplevd kompetens och 

innebär att barnen lyckas eller har känslan av att lyckas i samspelet. Barnen kan bibehålla 

relationen till varandra och reglera sina känslor och impulser, trots att det konstant pågår 

etiska dilemman hos barnen i relation till samspelet. Barnen förhandlar ständigt om vad som 

är gott och rättvist i det sociala samspelet menar författaren. Barn som har kompetensen kan 

tolka andras inviter, läsa av känslor och avsikter. Barnen har lätt att komma in i och 

upprätthålla leken, de har ofta en god självkänsla och är trygga i sig själva. Det bidrar till ett 

gott socialt samspel som förbygger kränkningar och diskriminering (Öhman, 2008). 

 

3.3 Lekens betydelse  
Barnens sociala samspel sker ofta via lek. Det är där barnen kan agera fritt och utmana regler 

och normer. Fast lek är inte på skoj menar Löfdahl (2014). Leken kan vara positiv, 

utvecklande, lustfylld och lärande, likväl innehålla maktpositioneringar, ledsamheter eller 

elakheter. På samma sätt som leken innehåller relationsskapande situationer förekommer det 

även uteslutningar förtydligar Löfdahl (2014). Att leka innebär att få vara med, bli invald och 

accepterad, det skapar gemenskap (Öhman, 2008). Leken bidrar till att självrespekt och 

självkänsla utvecklas liksom att barnen även utvecklar självständigheten. Leken bidrar till 

barnens lärande och utveckling samt skapar ett förhållningssätt till omvärlden (Öhman, 2008).  

 

Gärdenfors (2009) beskriver leken som livsnödvändig för människor. Det innebär 

självkontroll att kunna leka. När barn leker utvecklas den inre världen och reflekterandet över 

det egna tänkandet och lärandet sker menar författaren, vilket kallas det metakognitiva 

tänkandet. I leken utvecklar barnen sitt abstrakta tänkande, sin förmåga att planera och läsa av 

andra (Gärdenfors, 2009). Författaren framställer leken som en situation som främjar barns 

lärande. ”Leken är viktigt för barns utveckling och lärande” står det i Läroplan för förskolan 

Skolverket (2010, s.6). Det är tydligt att leken är av betydelse för barns utveckling. 

Förskollärarna ska arbeta med leken som hjälpmedel för att främja barns utveckling och 

lärande framgår det. Det kan likställas med att leken inte är något som enbart sker utan barnen 

behöver stöd i att leka. Det förtydligas i Läroplanen för förskolan Skolverket (2010) med att 

barnen skall utveckla en förmåga att leka.  
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3.4 Pedagogernas roll  
Vuxnas roll och närvaro är betydelsefull för att uteslutning inte skall uppstå i barngruppen, 

med vuxna menar hon pedagoger men även vårdnadshavare och släktingar (Löfdahl, 2014). I 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns även beskrivet om hur betydelsefull roll de 

vuxna har. Förskolan ska tillsammans med vårdnadshavare sträva mot att barnets vistelse på 

förskolan blir rolig, trygg och lärorik.  

 

När det sker uteslutningar förlitar sig barnen på att de vuxna ska ingripa och ta sig an det barn 

som blir utesluten. Detta kan då innebära att det barn som bär ansvaret för handlingen inte 

behöver ta konsekvensen av sitt beteende. Det behöver inte erfara de känslor som det utsatta 

barnet upplever (Löfdahl 2014). För att pedagogerna skall kunna utveckla barnens sociala 

samspel krävs det en inre reflektion hos dem (Öhman, 2008). Författaren skriver att 

pedagogernas egna erfarenheter, åsikter och etik påverkar arbetet i förskolan. Förskollärarnas 

uppdrag enligt Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) är att barnen som individer samt 

grupp skall utvecklas och läras. Uppdraget att se individen samt gruppen står i kontrast med 

varandra och inom förskolans vardag kan det ske etiska konflikter kring det (Öhman, 2008). 

Författaren anser att regler som finns för att underlätta förskolans vardag är de regler som kan 

skapa etiska konflikter. Med regler menas de som förskolan satt upp för att underlätta 

vardagen exempelvis tider, regler kring kamratskap, ordning. Reglerna kan ha skapats 

tillsammans med barnen. Men dessa regler innefattar inte de regler barnen skapar enskilt 

tillsammans i grupp utan vuxna. (Öhman, 2008)  

 

Uteslutning kan ske enligt Johansson (2001), Löfdahl (2014) och Öhman (2008), då barn vill 

bibehålla leken eller en redan funnen kamratrelation. I dessa fall skapas det ett etiskt dilemma 

för pedagogerna. För att agera i dessa situationer krävs det att pedagogerna har en befintlig 

god relation till barnen skriver Johansson (2001) då de väljer att kliva in och förändra barnens 

sociala samspel. Det krävs att det finns en ömsesidig respekt hos de inblandade pedagoger 

och barn så att ingripandet varken kränker de barn som utesluter eller den som utesluts. 

Johansson (2001) uttrycker att om pedagogerna i verksamheten skall kunna ansvara för 

arbetet som berör värdegrund krävs det ett fullständigt engagemang i barnens livsvärld.  

 

3.5 Definitionen av mobbning 
I den svenska förskolan tillämpas ordet mobbning sällan. Däremot finns det forskning som 

berör kränkning, diskriminering och uteslutning i förskolan. Detta har inneburit att den 

litteratur som har använts är inriktad mot barn i den lägre skolåldern. Jag har även tagit med 

internationell forskning. Där har jag valt att likställa det engelska ordet bullying med 

mobbning. 

 

”Mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på 

gång.” (Nationalencyklopedin, 2015) 

Denna definition återfinns i nationalencyklopedin och förklarar ordet mobbning. Mobbning är 

ett begrepp som sällan eller aldrig används i förskolan. Frånberg och Wrethander (2011) 

hävdar att bara för att begreppet utesluts eller undviks kan mobbning ändå ske. Vidare skriver 
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författarna att mobbning är ett känsloladdat begrepp och att mobbning finns återberättat tidigt 

i skolans historia, då benämnt som pennalism. Under 1960-talet togs mobbning upp till debatt 

och 1969 presenterades begreppet mobbning.  

 

Repo (2015) visar att det finns en differens mellan vad vårdnadshavare och barn anser vad 

mobbning är. Vårdnadshavare ställer sig frågan om barn kan mobba medans barn anser sig 

kunna uppleva mobbning. Trots detta så delar forskare en relativt gemensam definition av 

begreppet mobbning (Guerin och Hennessy, 2002) Definitionen mobbning beskriver Høiby 

(2004) på följande sätt: Det finns direkt fysisk mobbning vilket innebär slag, sparkar och 

knuffar. Den indirekta mobbningen kan vara grimaser, att man undviker att prata med den 

mobbade samt att avstå fysisk kontakt. Enligt (Høiby, 2004) kan indirekt mobbing vara 

svårare att upptäcka, ett exempel på indirekt mobbningen kan vara isolering och utfrysning. 

Den är lika skadlig för den mobbade. Enligt Frånberg och Wrethander (2011) är mobbning en 

del av barnens kamratkultur. De menar att mobbning sker i de social möten som barnen 

dagligen har både i den fria leken samt de planerade aktiviteterna. Då begreppet retning 

uppkommer sker det dock stridigheter forskare mellan, där retning kan ses som roligt och 

lekfullt men även kränkande (Guerin och Hennessy, 2002). I en studie gjord av Reunamo 

m.fl. (2014) har de valt att likställa begreppen mobbning med retning, vilket visar på 

svårigheten med begreppet mobbning. 

 

3.6 Mobbning i förskolan  
Enligt en artikel i Svenska dagbladet (20081018) har kanadensiska forskare funnit att 

mobbningstendenser redan uppstår vid två års ålder. Forskarna yrkar på att åtgärder bör sättas 

in tidigt för att förhindra mobbning. De två svenska forskarnas, Wrethander och Rodenius, 

som tillfrågades angående forskningen, åsikter går isär. Rodenius välkomnar forskningen 

medan Wrethander menar på att det svenska förskole systemet redan har goda ambitioner när 

det gäller utsatta barn, Wrethander fortsätter och hävdar att det är svårt att genomföra 

forskning inom förskolans verksamhet gällande mobbning. 

 

Friends är en organisation vars mål är att motverka mobbning och via det bidra till att skapa 

en trygg miljö för barn och unga i förskola och skola (Friends, 2015). Friends erbjuder 

utbildningar för personal inom skolans verksamhet samt föräldrar. De erbjuder stöd i 

framställande av likabehandlingsplan vilket är ett krav i skola och förskola enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Organisationen Friends har ett avsnitt på sin hemsida 

som enbart berör förskolan. Där lyfter organisationen att mobbning i förskolan skiljer sig från 

den som sker i högstadiet samt i vuxenvärlden. Organisationen vill i sin definition av 

mobbning i förskolan inte slå fast om det förekommer mobbning i förskolan, utan skriver 

istället om att de vill stödja förskolan i att skapa en trygg plats åt barnen. De skriver att det 

sker diskriminering, kräkningar och trakasserier i förskolan, men utelämnar termen 

mobbning.  
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I Repos (2015) studie ramkom det att den mobbning som mest förekommer är exkludering i 

små grupper. Studien visade även på att de barn som exkluderade hade svårt med det sociala 

samspelet även när inkludering skedde. Att mobbning och svårigheter med det sociala 

samspelet är sammankopplade visar Reunamo m.fl.(2014) studie på, där de barn som hade 

svårt med det sociala samspelet och saknade tillvägagångssätt lätt blev utsatta för mobbning. 

 

3.7 Mobbning och det sociala samspelet ur ett genusperspektiv  
Två av förskolans värdegrunder är lyfta människors lika värde och jämställdheten mellan 

könen enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Vuxnas förhållningssätt till 

värdegrunderna belyses och barnens uppfattning av samhällets värdegrund speglas av hur 

vuxna förhåller sig till dem (Skolverket, 2010). Fortsättningsvis ska förskolan sträva efter att 

synliggöra varje individ som den unika person den är oberoende av dess kön.  

 

Genus är något som inte kan förbises vid interaktion med barn eller mellan barn menar 

Öhman (2008). Genus är en organiserande princip som påverkar hur barnen bemöter och blir 

bemötta av andra. Författaren menar att orsaken till det kan vara att pojkars och flickors 

lekregler och relationella mönster skiljer sig åt. Pojkar leker ofta i större grupper och är 

tävlingsinriktade om status och personliga framgångar, medan flickor leker i mindre grupper 

med relationsfokus, hemlisar, problem och känslor (Öhman, 2008). Pedagogerna bidrar till 

kategoriseringen när de lyfter barnens lek eller benämner olika handlingar hävdar författaren 

och fortsätter med att lyfta hur miljön påverkar barnens leker. Hon menar att hemvrån ofta ägs 

av flickor medan bygg- och konstruktionslekar av pojkar. Kategorisering kan kopplas till 

Löfdahls (2014) teori om typifiering där barnen tilldelar eller tilldelas olika roller av barn, 

pedagoger eller vuxna. Barnen upplever antagligen likadana konfliktsituationer i förskolan 

men pedagogerna tolka dem annorlunda utifrån genus hävdar författaren.  

 

Löfdahl (2014) skriver att könstillhörighet påverkar hur barnen leker och väljer kamrater i 

förskolan, men att det är bara ett val i mängden av många. På samma sätt som uteslutningar 

sker på grund av ålder så sker det också uteslutningar i relation till genus. Vilket kan bero på 

att pojkar och flickor har olika lekregler (Löfdahl, 2014). Etik är grunden till hur barn formar 

sina lekregler menar Johansson (2001) och flickors och pojkars livsvärldar skiljer sig åt 

liksom deras perspektiv och utforskningssätt. De uppfattar begrepp som omsorg och rättvisa 

olika vilket gör att barnens lekar är olika.  

 

Frånberg och Wrethander (2011) skriver om att forskning som gjorts i grundskolan angående 

mobbning som visade på att pojkar och flickor mobbar olika. Flickors mobbning är 

underrepresenterad inom forskning av mobbning vilket återspeglar det förlegade synsätt som 

berör flickors beteende. Författarna fortsätter med att flickor har förväntats vara snälla och 

fogliga vilket påverkar hur flickor mobbar samt hur det utreds. Trots att den forskning som 

Frånberg och Wrethander (2011) redogör för bedrivits på grundskola berör det också 

förskolan då forskningen påvisar att de normer som samhället har påverkar hur barn mobbar 

och hur mobbning uppfattas. 
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3.8 Varför mobbar barn?  
Det finns ett flertal myter om mobbning som Høiby (2004) anser måste utrotas. Den myt som 

ofta lever kvar är att mobbaren är själv osäker eller att mobboffret har ett typiskt utseende. 

Men det finns mönster för vem som mobbar och blir mobbad. Den som mobbas har 

förhållandevis låg självkänsla, lätt för att gråta, är osäker och försiktig. Dessa attribut 

förstärks allt eftersom barnet blir mobbat (Høiby, 2004). Och vid fysisk mobbning är 

mobboffret ofta mindre och svagare än mobbaren. Författaren menar att mobbaren i regel ofta 

fått för lite omsorg, kärlek och för stor frihet i kombination med dålig gränssättning. Därför 

har mobbarens inlevelseförmåga inte utvecklas på sådan sätt som krävs för att sätta sig in i 

offrets situation. Mobbaren har ofta en mer positiv attityd gentemot aggression och våld än 

vad barn normalt har. Barnet har ofta en positiv bild av sig själv och ett starkt behov av att 

dominera andra (Høiby, 2004).  

 

Öhman (2008) menar att det inte går att generalisera varför barn mobbas eller mobbar utan 

varje barn är unikt. Men barn väljer ändå oftast att avvisa barn som är aggressiva, bråkiga 

eller lättretade. Men de utesluter även på grund av kön, ålder eller normbrytande beteende 

skriver hon. Barn är rädd om sin lek och uteslutning sker medvetet eller omedvetet för att 

bibehålla leken. Författaren fortsätter och menar att barn som kategoriseras som lekbara av 

andra barn och vuxna släpps lätt in i leken medan de som är kategoriserade olekbara kan bli 

avvisade redan innan de frågat om deltagande. Hon skriver att barnet som utesluter möjligen 

inte har utvecklat förmågan att reglera och hantera sina känslor men att det aldrig är fel på 

barnen.  

 

Små barn kan utesluta för att testa relationer hävdar Johansson (2001), de studerar noga 

reaktionen hos det barn de utsätter, sedan vet de hur de ska göra för att framkalla reaktionen. 

Barn testar ofta gränserna i leken vilket även gäller när det kommer till lek och utanförskap. 

Johansson (2001) menar att redan i tvåårsåldern är barnen medvetna om att ålder och storlek 

har betydelse samt att det värderas högt. De vet att det skapar samhörighet. Barn kan alltså 

utesluta för att leken inte skall förstöras. Den som hotar leken kan bli avvisad eller gå till 

motattack vilket kan förstöra leken (Johansson, 2001). Hon hävdar således att barn tidigt lär 

sig vilka barn som är lekbara och vilka som inte är det, vilket bidrar till utanförskap.  

 

Även förskolans traditionella arbetssätt kan bidra till utanförskap (Löfdahl, 2014). Regler som 

antal barn i ett rum, kamratregler och gruppindelningar påverkar barnens sätt att samspela. 

Vidare författaren att förskolan måste ta ansvar för hur de väljer att arbeta med barns 

olikheter. De flesta förskolor sjunger ofta traditionellt svenska sånger eller arbetar med teman 

som berör svenska djur och växter menar författaren. Och det kan skapa utanförskap för de 

barn som inte lever i ett traditionellt svenskt hem. Det är normer och värdehandlingar som 

styr barnens lek och om ett barn skiljer sig från dessa normer kan det skapa utanförskap 

(Löfdahl, 2014).  
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4 Metod  
Metoden inleds med en beskrivning av förskolans struktur för att sedan redogöra för urvalet 

av pedagoger till studien. Sedan beskrivs och motiveras tillvägagångsättet, kvalitativa 

intervjuer. Därpå följer en genomgång av de forskningsetiska principerna och avslutnings 

förtydligas proceduren.  

 

4.1 Urval  
Den förskolan som är vald ligger i en medelstor stad i ett område där det främst bor medel 

inkomsttagande familjer. Förskolan består av sex avdelningar som är åldersindelade enligt 

principen små, mellan och stora barn. Det vistas ca 100 barn på förskolan och det arbetar 25 

pedagoger på förskolan. Det är en stor förskola vilket påverkar hur barnen träffar varandra 

samt arbetet mellan avdelningarna. Förskolan har ett gemensamt tema som är inriktat mot 

barnens sociala samspel. De berörda avdelningarna, de två storbarnsavdelningar har valt att 

delvis arbeta tillsammans med temat. I dagsläget arbetar enbart pedagoger tillsamman med 

temat genom exempelvis tillsammans skapa aktiviteter och tydliggöra temats syfte.  

 

Inriktningen i denna studie är mot pedagoger som är verksamma på storbarnsavdelningarna i 

förskolan. Där är barnen 3-5 år och barnantalet är 19 respektive 24 st på avdelningarna. Under 

hösten har det tillkommit barn i båda grupperna då andra barn börjat i förskoleklass.  

 

Intervjuerna är genomförda individuellt med fyra st pedagoger som arbetar på två olika 

storbarnsavdelningarna. Informanterna är från två avdelningar för att skapa spridning då 

uppdraget är det samma samt barnens ålder 3-5 år. Två av pedagogerna arbetade på ena 

avdelning och de andra två på den andra avdelningen. Dessutom gjordes det för att insamla 

olika synsätt om samma barngrupp och för att informanterna arbetar 80 % eller mer vid 

intervju tillfället.  

 

Tre av de fyra pedagogerna är kvinnor med förskollärarutbildning varav en även är 

grundskollärare. De har varit verksamma inom förskolans verksamhet i 15-25 år och har 

arbetat på den berörda förskolan i 5-25 år.  

Den fjärde pedagogen är en man som snart är färdig gymnasielärare och varit verksam inom 

förskolan i ca 1,5 år.  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Då det som efterfrågas i studien är pedagogernas beskrivningar av barns sociala samspelet 

valde jag att göra kvalitativa intervjuer med pedagoger. I de kvalitativa intervjuerna är endast 

frågeområdena bestämda medan frågorna kan variera utifrån informantens svar enligt 

Johansson och Svedner (2010). Författarna menar att kvalitativa intervjuer kan ge intressanta 

resultat om förkunskaper, intressen och värderingar samt lärarens syn på barn, 

förhållningssätt, målsättningar och planering. Det är betydelsefullt att ställa öppna frågor samt 

följdfrågor som är baserade på respondentens utsagor lyfter Dimenäs (2007). Detta styrker 

Johansson och Svedner (2010) och menar att om intervjuaren inte lyssnar utan fokuserar på de 
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förbestämda frågorna kan intervjun bli en strukturerad intervju eller muntlig enkät. Vilket är 

värt att ta i beaktning då syftet med kvalitativa intervjuer är att det skall ge ett så uttömmande 

svar som möjligt. Jag valde därför att förbereda mig genom att innan intervjun skriva ned 

öppna frågor samt möjliga följdfrågor. 

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas helt. Jag bestämde mig för ljudinspelning 

för att kunna urskilja och tolka tonfall, men likaså pauseringar som uppstod under 

intervjuerna och för att kunna lyssna på samtalen flera gånger. Johansson och Svedner (2010) 

skriver att eftersom pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktigt för att förstå 

vad som sägs, spelas dessa in då de påverkar informantens svar.  

 

4.3 Forskningsetiska principer  
Innan jag inledde studien studerade jag de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Genom noga inläsning och med ett 

reflekterande synsätt studerade jag principerna. Vilket gjordes för att studien skall följa en 

vetenskaplig undersökningsstandard men också för att det ger riktlinjer för forskaren och 

informanten. Dessa riktlinjer kan agera som stöd vid exempelvis en konflikt mellan forskaren 

och informanten enligt Vetenskapsrådet (2002). Jag har informerat informanterna vid två 

separata tillfällen muntligt om de fyra forskningsetiska kraven som är: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjadekravet. Nedan följer en beskrivning av 

kraven utifrån Vetenskapsrådet (2002).  

Informationskravet innefattar att deltagaren skall vara informerad om sin uppgift i projektet 

samt villkoren deltagandet. All information som kan tänkas påverka deltagandet skall ges ut. 

Det skall tydliggöras att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätten av avbryta när 

som helst. Samtyckeskravet innebär att samtycke från deltagarna skall inhämtas och att de 

självständigt har rätten att bestämma om, hur länge samt villkoren för deltagandet. Inga 

negativa följder eller påtryckningar skall ske om deltagaren beslutar att avbryta sitt 

deltagande. Enligt konfidentialitetskravet skall enskilda människor ej kunna identifieras av 

utomstående samt att insamlat material skall nyttjas på sådant sätt att det är omöjligt att 

identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som är insamlade enbart får 

användas till forskningsändamål samt enbart doneras eller utlånas till andra forskare. 

Personuppgifterna som är insamlade får inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar 

den enskilde direkt.  

 

4.4 Procedur 
Efter intervjuerna lyssnade jag på dem ett flertal gånger, bearbetade samt gjorde en analys av 

det insamlade materialet. Jag bekantade mig med materialet på det sättet för att sedan urskilja 

likheter och skillnader och kategoriserade i enlighet med Alexanderssons (1994) metod för 

bearbetning av data. Kategorisering skedde utifrån de frågeställningar jag formulerat för 

studien. Vidare tydliggjordes de följdfrågor som ställts samt hur frågorna skilde sig mellan 

intervjuerna.  
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Jag har valt att återge citat från informanterna i resultatet. För att underlätta för läsaren har jag 

valt att använda svenska korrekta ord istället för informantens ord exempelvis ”dom” ändras 

till ”dem” eller ”de”. Även utfyllnadsord såsom ”öööhh” eller ”om” samt upprepningar, 

stamningar och avbrott har jag valt att delvis plocka bort om det inte påverkar citatets 

innebörd. Vid specifika citat när pauser har varit av betydelse har (.....) använts. Vid 

uteslutning av få ord i citatet används (..) och när en hel mening utesluts används (…). När 

längre stycken har uteslutits har jag valt att använda mig av (---).  När informanterna 

förändrar sin röst eller härmar barnen har jag valt att använda (’..’).  

 

4.5 Metoddiskussion  
Informanterna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. Då pedagoger jag känner valts och att 

de arbetar med socialt samspel i barngruppen kan påverka resultatet. En faktor kan vara att de 

känner sig bekväma i situationen med mig vilket kan leda till att intervjun flyter på smidigt. 

Även att intervjun speglas av vår relation då annat som inte berör studien kan diskuteras. En 

annan faktor är att samtliga informanter arbetar 80% eller mer vilket påverkar deras inblick i 

barngruppen. Vidare har informanterna olika erfarenheter och utbildning vilket återspeglar i 

deras svar. Jag valde att vid inbokande av intervjuerna muntligt redogöra för de 

forskningsetiska kraven för informanterna och berätta om syftet med intervjuerna. Vid 

intervjuerna valde jag att påminna informanterna om detta. Frågorna skickades inte ut innan 

intervjun då jag önskar informanternas spontana svar och så att de inte reflekterat med andra 

kring frågorna innan. Intervjun började med att informanten berättade om sin bakgrund och 

ombads definiera begreppet socialt samspel. Detta för att det inte skall råda några frågetecken 

kring begreppet. Jag kunde valt att börja intervjun med att berätta vad socialt samspel är men 

eftersom det är informanternas åsikt jag efterfrågar ansågs det relevant att informanterna fick 

berätta. Samma frågor och dess ordning var lika under samtliga intervjuer men följdfrågor 

skiljer sig år eftersom informanternas svar var olika. Att informanterna uppfattade samma 

fråga olika påverkar svaret. Samtliga faktorer kan påverka resultatet och bör tas i beaktning.  
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5 Resultat  
Resultatet är kategoriserat med fem underrubriker för att underlätta läsandet. Det inleds med 

en redogörelse av pedagogernas definition av begreppet socialt samspelt vilket följs av 

barnens samspel i vardagen för att därefter inriktas mot barnens sociala samspel i leken. 

Vidare lyfts pedagogens roll samt arbetssätt för att sedan avsluta resultatet med inkludering 

och exkludering. Citaten är inte bunden till specifika pedagoger då det inte är relevant vad 

enskilda pedagoger sade i studien.  

 

5.1 Pedagogernas definition av socialt samspel  
Samtliga pedagoger beskriver socialt samspel som de möten barnen har med varandra. Att 

socialt samspel uppstår när två eller fler individer möts. En pedagog beskriver det på följande 

sätt:  

 

Socialt samspel för mig är ju, alltså den produkten av all interaktion mellan barnen vare 

sig uppstyrd eller fullständig spontan. Allting tillsammans blir det sociala samspelet. Det 

är ju inte enbart hur de beter sig på samlingar eller ute på gården eller viss lärmiljö. (…) 

Jag tänker att det är så många faktorer så det är som svårt att sitta och rapa upp alla 

(…) Men mig veterligen är alla faktorer tillsammans det som utgör det sociala samspelet. 

 

Denna beskrivning täcker in det samtliga pedagoger anser att socialt samspel är under 

intervjuerna. En pedagog är tydlig med att klargöra att socialt samspel handlar om 

kommunikation. Med kommunikation menar pedagogen den verbala samt barnens 

kroppsspråk, den icke verbala kommunikationen. Under intervjuerna beskriver alla pedagoger 

att barnens kroppsspråk är av betydelse via återberättelser av händelser. Dessa beskrivningar 

av hur barnens kroppsspråk påverkar sker indirekt. En pedagog beskriver kroppsspråkets 

betydelse på följande sätt ”(..) för det vi ser är att ni springer ifrån och inte är schyssta.” 

Pedagogerna menar att det är flera orsaker som påverkar barnens sociala samspel. De orsaker 

som är återkommande under intervjuerna är regler, position i gruppen, språk samt 

vuxennärvaro. Även könstillhörighet, dagsform samt om barnen behärskar de sociala koderna. 

Vidare belyser pedagogerna skillnaderna mellan interaktionen som sker inom- och utomhus. 

Två av pedagogerna beskriver att det sociala samspelet även påverkas av barn som inte är 

fysiskt närvarande. En pedagog berättar att hen hört att barnen inte ville riva en 

plusplus
1
gubbe för ett annat barn byggt det. Det resulterade i att barnen valde en annan lek.   

 

Pedagogerna beskriver också att det förekommer ledare, lekarkitekter/lekmotorer samt 

undergrupper i den stora barngruppen vilket påverkar barnens sociala samspel. 

Sammanfattningsvis beskriver pedagogerna barnens sociala samspel på ett förhållandevis likt 

sätt. Två av pedagogernas beskrivning av samma barngrupp skiljer sig dock åt då en pedagog 

menar att:  

 

                                                 
1
 Plusplus är byggklossar formande som plus. 
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I denna barngrupp upplever jag att det är ett väldigt, i grunden och botten, ett väldigt 

sunt samspel Det är fortfarande väldigt dynamiskt och beroende på faktorer (…) Det är 

högt i tak. 

 

En annan pedagog som är verksam på samma avdelning menar att det är många fasta 

konstellationer och att grupperna är statiska. Pedagogen berättar att det kan ske nya 

konstellationer men inte i samma utsträckning som första pedagogen beskriver det. Således 

när de berättar händelser från barngruppen uppdagas det att de har liknade syn på 

barngruppen. 

 

5.2 Barnens sociala samspel i vardagen  
Med vardagssituationer menas de situationer som inte innefattar den fria leken. Då barnen är 

på samling, vid på- och avklädning eller toaletten och matsituationer och väntsituationer. En 

pedagog beskriver det på följande sätt:  

 

Gruppen är väldigt spännande på så sätt, för gruppen, det är ett stort spann mellan dem 

som är störst, inte fysiskt utan de som kommit längst.(…) Men de kompletterar varandra 

för om alla hade stått still och lyssna hade det blivit odynamiskt och svår utvecklat. Men 

nu har vi dem som rör om i grytan (..) de tar ju fram barnet ur vissa som blivit lite gamla 

(…) De har tappat barnlågan lite. 

 

Denna pedagog lyfter att de äldsta barnen valt att ta en sådan stor roll i barngruppen att de 

nästan tappat lusten att busa. Hen menar att de barn som är lite busiga då väcker lusten hos de 

som tappat lusten att busa. Pedagogen anser att bus är viktigt för att barnen ska fortsätta vara 

barn. En annan pedagog lyfter också det: ”De är inte så stora ibland ändå, man får ju tänka de är 

ju bara 4-5 år”. Barnen är i vardagen medvetna om att det ställs krav på dem. Pedagogerna 

beskriver att de ibland tar hjälp av ledarbarnen och använder dem som förbilder. Pedagogerna 

beskriver att det barn som blir ledare inom gruppen är ett bra stöd i vardagssituationer, 

ledarbarnet sätter ribban för vad som får pågå.  

 

På båda avdelningarna finns det tydliga vardagsstrukturer. Det finns regler som pedagogerna 

arbetat fram och tider som skall hållas. Detta påverkar barnens sociala samspel då leken blir 

avbruten eller att kompisrelationer splittras menar pedagogerna. På en avdelning har de aktivt 

valt att splittra på barnens lekgrupperingar för att de var osunda. Pedagogerna är eniga i att 

den fria leken påverkar hur det vardagliga sociala samspelet är. Båda avdelningarna har 

arbetat fram bestämda platser för samling samt matsituationer, detta för att de önskar matro 

och att det annars blir upplagt för bus. Sammanfattningsvis anser pedagogerna att det sociala 

samspelet i vardagsituationer är bra. Men att det blivit så för att de arbetat fram regler och 

ramar för hur det skall fungera. Pedagogerna utformar regler och ramar utifrån den fria leken 

och anser att det sociala samspelt i vardagen är starkt bunden till barnens sociala samspel i 

leken.  
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5.3 Barnens sociala samspel i leken  
För att ge denna rubrik struktur är det uppdelad i underrubrikerna miljö, gruppens struktur och 

position i gruppen. Då det var något pedagogerna återkom till flera gånger.  

 

5.3.1 Miljön  

Att miljön är en avgörande faktor framkom frekvent under intervjuerna. Ena avdelningen har 

bytt lokal under sommaren vilket innebar att miljön inte var färdigplanerad då barnen började 

efter sommaren. Men även den andra avdelningens lärmiljöer var ännu inte klara vilket också 

påverkar barnens lekar. Pedagogerna menar att hur och vad miljön erbjuder påverkar barnens 

sociala samspel i leken. Miljön kan bidra till lekro men också till konflikter. En pedagog 

skildrar miljöns betydelse på följande sätt:  

 

Vi försöker ha miljöer som är tydliga som visar hur, vart material och leksaker ska vara 

så man även ser hur mycket som finns eller att det finns mycket. Ibland vill man ha 

mycket med material det kan stävja konflikter om det krävs. Men det kan även vara en 

tydlighet att här finns bara fyra saxar, men det betyder inte att man inte ska dela med sig. 

 

Pedagogerna beskriver också skillnaden mellan ute och innemiljön. Inomhus sker det enligt 

tre pedagoger mer strukturerade lekar medan den fjärde menar på att det finns strukturer ute 

också men de är otydliga och flyktiga En pedagog beskriver utelek på följande sätt:  

 

Sen kan det ju också vara såhära, allra tydligast märker man det när vi är ute för då kan 

man leka mera jaga lekar och olika grejer, som alla inte hänger med på. Och man deltar 

inte i leken på samma villkor! Man har inte pejl på vad som gäller. (…) Ja jag har infört 

gungförbud. 

 

Denna pedagog menade på att konflikter skedde frekvent utomhus och att barnen använde sig 

av lekregler för att utesluta andra barn. Gungorna var ett dilemma även för den andra 

avdelningen, en pedagog beskriver att det skedde maktkamper kring vem som skulle gunga 

med ett specifikt barn. Utemiljön användes också av pedagogerna för att barnen lättare ska 

kunna varva ner. En pedagog lyfter att eftermiddagen blev lugnare om alla barnen hade varit 

ute på förmiddagen. Springlekarna ute var också ett dilemma men pedagogerna använder 

utemiljön som en plats där springlekar är accepterade. Pedagogen beskrev hur uteleken 

användes som ett ultimatum när leken inomhus börjar ta fel riktning, att barnen då fick gå ut 

och leka.  

 

Leken inomhus regleras av båda avdelningarna till hur många barn som får vistas vid olika 

lekmiljöer. Det finns bestämmelser som pedagogerna satt upp men även bestämmelser som 

skett i samråd med barnen. Överlag beskrev pedagogerna att barnen leker bättre inomhus och 

att de bestämmelser som finns ger lekro ”Aktivitetstavlan gör att det ligger frihet under ansvar 

(…) de har insett den ömsesidiga respekten i friheten.”  
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5.3.2 Gruppens struktur  

Gruppens struktur och grupperingar var återkommande då avdelningarna fått in nya barn 

under hösten. Båda avdelningarna har haft personalförändringar vilket påverkar barnens 

sökande av roll i grupperna. En pedagog lyfter gruppens struktur på följande sätt:  

 

Jag tror nog att det är jätte jätte svårt, om man nu tänker sig själv. Jag menar det är ju 

inte så att de valt varandra, de är ihopsatta namn på en lista (…) Vi har indelat tre 

grupper, huvudsak att man känner tillhörighet i den gruppen. Skit svårt att känna sig 

tillhörig i en grupp på 24, tänk dig vi är ju bara 25 st i personalen. 

 

Att vara en så stor grupp påverkar hur barnen leker menar pedagogen och gör en liknelse till 

antalet pedagoger på förskolan. En pedagog på andra avdelningen ser förhållandevis positivt 

på gruppens storlek och menar att barnen då kan: ” Doppa sig i olika social samspel, lite som lek 

speeddating” Men samma pedagog menar också att de små grupperingarna i den stora gruppen 

ger en trygghet och något barnen kan falla tillbaka på. Det finns enligt pedagogerna flera små 

grupperingar i den stora barngruppen. Men det finns också grupperingar som pedagogerna 

valt att göra för att underlätta vardagen. Grupperingarna som pedagogerna gjort bygger på ena 

avdelningen på barnens ålder och då i två grupper. Medan den andra avdelningen valt att dela 

in gruppen i tre efter att de haft åldersindelade grupper:  

 
(..) men vi hade faktiskt två samlingar först. Men det blev ingen gemenskap de blev det 

yngre och de äldre och det var coolast att vara med de äldre. De blev inge bra. (---) Dom 

här yngre barnen har kommit in i den här gruppen med äldre barnen dom känner ju sig 

trygga med varandra nu, Då de i början var väldigt beroende av varandra. 

 

Vid detta fall är det relevant att belysa ett den avdelning som är indelad i tre grupper är 24 

barn och den som är indelat i två och enligt ålder är 19 barn. Den avdelningen som har indelat 

i tre grupper har valt att göra detta för att splittra på små grupperingar och för att barnen ska 

finna nya lekkamrater. 

Barnens egna lekgrupper bygger enligt pedagogerna på föregående års grupper men även 

mycket på ålder och kön.  

 

Vi har lite av varje här faktiskt, är ganska mycket med grupper. Pojkar och flickor men 

även ålders. Sedan är det ju ganska mycket med (…..) Vissa går lite in och ut (..) Vissa 

konstellationer är över kön, det är oftare över kön än ålder kan jag tänka. 

 

Att barnen grupperar sig efter kön och ålder är något samtliga pedagogerna tar upp, de menar 

att ålders grupperingar kan ha att göra med barnens lekmognad. Men det är enbart en pedagog 

som väljer att lyfta grupperingarna ur ett genusperspektiv trots att det är en tydlig 

könsfördelning inom barngrupperna.  

 

Men bland flickorna är det mer, de är mer oeniga, de är mer paragrafryttare. Men jag 

vet inte om det beror på, vad det beror på, men jag tänker, det hära med stereotypa 

könsroller (…..) Mycket i denna barngrupp är att pojkarna dom tar för sig och kliver 
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fram, dom förväntar sig bli servade. Eller att man hjälper dem för att det ska gå snabbt 

för det låter så mycket där. Och flickorna står tillbaka och ska lyssna när vi tillrättavisar 

pojkarna. 

 

Hen kopplar detta till sin egen uppfattning om stereotypa könsroller och menar att 

stereotypiska könsroller påverkar det sociala samspelet. Vidare pratar alla pedagoger att det är 

skillnad på flickor och pojkars lekar men enbart flyktigt.  

 

5.3.3 Position i grupperna  

Att barnets position i den stora barngruppen, den självvalda lekgruppen och pedagogernas 

gruppindelning påverkar hur leken fortskrider återfinns i pedagogernas berättelser. 

Positioneringen grundar sig enligt pedagogerna i ålder men även i barnens lekkunskaper. Hur 

barnen bjuder in till lek och bibehåller leken. Maktpositionering har enligt pedagogerna varit 

ett problem under hösten. En pedagog jämför två leksituationer där ena bestod av flera 

konflikter och den andra var lustfylld och lärande. I den leksituation som innehöll konflikter 

var i början av hösten då barnen enligt pedagogen inte funnit sina roller i gruppen. Det var 

flera barn som ville bli ledare i gruppen vilket bidrog till konflikter. Den andra situationen 

som är lustfylld och lärande skede senare på hösten där barnen har funnit sina roller och därav 

menar hen att det påverkar leken. En annan pedagog beskriver att alla inte hade det lätt att 

finna sin roll i den stora barngruppen. Då den direkta frågan om det finns ledare i gruppen och 

grupperingarna så undviker pedagogerna frågan eller svarar nej, men via deras berättelser 

tydliggörs det att det finns ledare inom grupperna. En pedagog berättar att leken har en 

avgörande roll i vem som blir ledare i gruppen. Hen menar att barnen vill ha en ledare vars 

lekkunskaper är bra och inbjudande, ledarna återges ofta som bra lekarkitekter eller 

lekmotorer. Pedagogerna beskriver också att barnen är mer förlåtande i de stora grupperna än 

de grupper barnen väljer själva.  

 

5.4 Pedagogens roll samt arbetssätt 
Vid några tillfällen har det ovan belysts att pedagogerna använder sig av regler och ramar för 

att underlätta vardagen och barnens sociala samspel. Samtliga pedagoger lyfter att deras 

närvaro behövs och att det påverkar barnens samspel. Detta är en pedagogs svar på om hen 

anser att vuxennärvaron påverkar barngruppen:  

 

Ja i den meningen att man är närvarande och att man lyssnar så tänker jag iallafall. Att 

man lyssnar på vad som sägs och hur det sägs och om det är demokratiskt om man 

hjälper dom. (…) Och att man kanske inte sitter och pratar med en kompis vid bordet 

utan vi sitter tillsammans vid bordet. 

 

Att lyssna på varandra är något en annan pedagog tar upp och menar att här kan barnen 

behöva stöd:  

 

Det kan ju också bli så att någon berättar så tappar nästa tråden och så får man ju hämta 

in dem (..) Men med respekt mellan varandra, de är ju alltid de att vissa har högre status 

som alltid och då kan man lyssna (..) men om någon annan berättar kan man vara helt 
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ointresserad. Då får man vara tydlig och säga: ’Nu får du lyssna nu vill den berätta 

något’. 

 

Pedagogerna använder snarlika metoder när det gäller att ge verktyg och ramar till barnen.  

Under intervjuerna framkom det att pedagogernas värdegrund var relativt lika. Det som var 

utmärkande var att tre pedagoger belyste att det inte går att tvinga barnen att leka med 

varandra. De tre pedagogerna menar att barnen måste få rätten att välja över vilka de ska leka 

med men att det ofta uppstod konflikter när någon inte fick vara med. Den fjärde pedagogen 

är inne på samma tankebana men valde att förtydliga barnens kunskap om reglerna för hur en 

god kamrat ska vara exempelvis snäll, inte slås och alla får vara med.  

 

5.5 Inkludering och exkludering 
Pedagogerna har svårt att beskriva hur inkludering sker i barngrupperna, men de menar att det 

sker olika typer av inkluderingar. De anser att barnen använder sig av olika metoder för att 

komma in i leken. En pedagog belyser att inkludering ofta sker spontant men det måste finnas 

en gemensam orsak exempelvis en annan kompis eller att leken bygger på ett gemensamt 

intresse. En annan pedagog beskriver barns olika tillvägagångssätt för att delta i leken. En del 

barn väljer att iaktta först medan andra kliver rätt in i leken. Pedagogen menar att barnen blir 

bemött olika av olika barn och anpassar tillvägagångssätt för att smidigt bli inkluderad i 

leken.   

 

En pedagog väljer att beskriva exkluderingen i barngruppen på följande sätt:  

 

De är sällan någon inte är, alltså inte är med. Jag upplever och vad jag ser, att de själv 

valt om man väljer att inte vara med. Det är liksom ingen utfrysning så där i det stora 

hela! 

 

Vidare beskriver samma pedagog att det är svårt för barnen att känna sig inkluderade då det är 

en sådan stor barngrupp. En annan pedagog lyfter att barnens sociala samspel är väldigt bra 

men berättade också att:  

 

Till en början var det, främst då de äldsta skulle hitta sina roller som de äldsta. Då var 

de vissa på grund av gammalt groll. (…..) Jo ja vi har ju en grupp med barn som har haft 

en väldigt osund dynamiskt samspel. (---) Och kungen använde det till sin fördel och 

nästan smått manipulerade. Det tog ett tag innan vi listade ut det. Kungen är inte 

oskyldig utan är där och manipulerar! (---) Hur oerhört utstuderat det var för att vara 4 

år gamla. 

 

Kungen är i detta fall vad pedagogen valde att kalla ledarbarnet i intervjun. På den andra 

avdelningen beskrev en pedagog ett likande scenario.  

 

Då kan det bli så här, redan inne bestämmer man att du och jag, A och B bestämmer att 

vi ska gunga med varandra. Och så visar det sig att B är lite långsam så att C hinner 

före. Så att C vill gunga med A för att alla gungor är upptagna. Och så kommer en vuxen 
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och säger att man inte får paxa gungor alla får vara med osv. B kommer ut så då säger 

A, vi åker ruschkana, C springer först som vill vara med men på vägen dit, så utstuderat 

så säger A till B att: ’Nää vi gungar istället’ Och då blir C ledsen för att hen inte hann 

med. 

 

I båda scenarierna var det fyra-fem barn det rörde sig om varpå ett av barnen var drivande. 

Det var alltid samma två barn som växelvis blev uteslutna ur grupperna. Ena dagen kunde ett 

barn vara med och andra dagen bli utesluten. Samtliga pedagoger berättar likande scenarion 

men ingen pedagog ansåg i början av intervjun att det pågick exkluderingar. Något som 

framgick i intervjuerna var att det aldrig var samma barn som uteslöts av alla i barngruppen, 

men att samma barn ofta blev utesluten av samma barn eller lekgrupp. Det barn som uteslöt 

andra var samma men barnet blev nödvändigtvis inte alltid vald av andra, men barnet var 

aldrig utan lekkamrat. Uteslutning kunde ske på olika sätt men något som var genomgående 

var att barnen sprang ifrån varandra och satte upp regler vilket gjorde det omöjligt för barnet 

att delta eller verbala tillsägelse exempelvis: ”’gå här ifrån och du får inte vara 

med.’”Exkluderingen skedde enligt pedagogerna ofta för att barnet inte hade rätt ålder eller 

storlek. Två pedagoger ansåg att det även kunde ske för att det barn som ville in i leken 

saknade den sociala koden som krävs, språk eller tålamod. En pedagog ansåg också att 

exkluderingen kunde se ut på följande sätt:  

 

(..)idag var det tre barn som lekte(..) En blev ledsen och fick inte var med trots att de var 

tre som lekte i början. (---) A vill vara med B, A vill inte vara med C. Men B och C vill 

vara med varandra (..) då vill A inte leka. 

 

Pedagogen lyfter att A ofta inte vill leka med C eller leka tre och menar att exkluderingen då 

ligger i att A är osäker. Det sker enligt pedagogernas utsagor olika typer av exkluderingar i 

barngrupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
Camilla Norberg  

Ht2015 

Examensarbete förskollärarprogrammet 15 hp 
Umeå Universitet 

6 Analys  

6.1 Pedagogernas definition av det sociala samspelet.  
Pedagogernas definition av socialt samspel stämmer väl överens med studiens tidigare 

forskning. De är medvetna om hur det sociala samspelet påverkar barnen och har ett 

reflekterade synsätt i sitt arbete. De arbetar i enlighet med Läroplanen för Förskolan 

(Skolverket, 2010) då de tillsammans med barnen söker och erövrar kunskaper via det sociala 

samspelet. Pedagogerna belyser att socialt samspel sker konstant i alla möten människor 

mellan vilket stämmer överens med artikeln från Wikipedia (2015). Något som är 

anmärkningsvärt är att två pedagoger beskriver samma barngrupp på skilda sätt men vid 

återberättelser av situationer från grupper så har de samma värderingar. Öhman(2008) menar 

på att pedagogens egna åsikter och etik påverkar. Vilket i detta fall kan vara att pedagogerna 

har olika erfarenheter, åsikter och etik varpå det återspeglas i hur de ser gruppen.  

 

6.2 Barnens sociala samspel i vardagen  
Att det finns ledarbarn i barngruppen är något samtliga pedagoger berör och att de ofta 

används som förebilder. Dessa ledarbarn har ett ansvar i det sociala samspelet vilket går att 

likställa med Löfdahls (2014) teori om att barn har agens. Samvarokompetens som Öhman 

(2008) beskriver är också något pedagogerna berör utan att använda sig av begreppet. 

Pedagogerna vill att ledarbarnet ska ha samvarokompetens då det underlättar för gruppen 

samt pedagogernas arbete. Social kompetens är inte medfödd enligt Stetsenho och Ho Pi- Hun 

(2015) vilket pedagogerna lyfter genom att de vill utmanas sociala förmågor. Det ställs 

således högra krav på barn som enbart är 4-5 år och det är av betydelse att reflektera om det är 

rimligt att ställa dessa krav.  

 

Att det sociala samspelet är stark kopplat till leken belyser pedagogerna och detta är även 

något Welén (2009) beskriver. Författaren lyfter Vygotiskijs teori om att barnen måste kunna 

hantera leken för att utveckla och behärska det sociala samspelet. Pedagogerna uttrycker att 

de regler som är uppsatta kan påverka barnens fria lek. Johansson (2001) skriver att 

värdegrund och normer formas i de sociala mötena och att barn i dessa möten utmanas. Då 

pedagogernas regler är satta utifrån deras perspektiv samt vad de anser att barnen behöver 

påverkar det barnens sociala möten. Ena avdelningen har valt att splittra på de barngrupper 

som inte fungerar med denna metod utmanas inte barnen inom de svårigheter som sker i det 

sociala samspelet.  

 

6.3 Barnens sociala samspel i leken  

6.3.1 Miljö 

Pedagogerna beskriver i enlighet med Löfdahl (2014) att leken kan vara svår och tuff för 

barnen, att det inte enbart är på skoj. Pedagogerna upplever att miljön är en bidragande orsak, 

utomhus sker det fler konflikter. Utemiljön kan exempelvis bidra till kraftmätning och att 

grupperingarna blir svåra att upptäckta. Öhman (2008) menar att det inte går att generalisera 

varför barn mobbar men enligt pedagogerna är miljön avgörande då barnen utesluter varandra 

i högre grad utomhus. Høiby (2004) ser dock annorlunda på detta och menar på att det finns 
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ett mönster inom mobbning. I denna studies resultat återfinns det tydliga mönster för hur 

barnen utesluter varandra.  

 

6.3.2 Gruppens struktur  

Pedagogerna lyfter att de har olika grupperingar inom barngruppen, de grupper som barnen 

själv skapar samt de som pedagogerna skapar för att i första hand underlätta vardagen. Att 

pedagogerna väljer att dela in barnen i fasta grupper utifrån ålder och egenskaper bidrar till 

den kategorisering som Öhman (2008) skriver om. Då indelningen och bestämda platser 

tilldelas ger pedagogerna indirekt barnen roller. Rollerna påverkar sedan lekkulturen menar 

Öhman (2008). Då pedagogerna väljer att splittra barngrupper för att de är busiga så tilldelas 

barnen rollen som busiga. Enligt Johansson (2001) lär sig barnen tidigt vilka som är lekbara 

och då pedagogerna väljer flytta på ett barn kan rollen som olekbar tilldelas.  

 

Pedagogerna beskriver att barnens egna konstellationer är kategoriserade, de är främst 

indelade efter ålder men även efter könstillhörighet. Att barn kategoriserar sig i den fria leken 

belyser också Johansson (2001), Löfdahl (2014) och Öhman (2008) där samtliga författare 

menar att pojkar och flickors livsvärld skiljer sig åt likväl deras grundetik. Det är 

pedagogernas åsikter och etik berörande genus som är avgörande för hur barnen kategoriserar 

sig menar Öhman (2008) exempelvis kan flickor och pojkar ha likadana konflikter men 

pedagogerna upplever dem som olika. En pedagog lyfter tydligt genusskillnaderna i 

barngruppen, pedagogen anser att pojkarna får mer tid och hen upplever det som en svårighet 

att bryta det mönstret. Tre pedagoger beskriver att flickorna är bättre på att lek men även att 

de kan vara elaka. Dessa pedagoger vidareutvecklar inte svaret mer än så, men att genus är av 

betydelse lyftes i tidigare forskning.  

 

6.3.3 Position i gruppen 

Pedagogerna beskriver att i början av hösten skedde det fler konflikter, men att de nu har 

minskat då barnen har hittat sina roller i barngruppen. Maktpositioneringar är något Löfdahl 

(2014) skriver om och hur leken kan innehålla relationsskapande möten men även 

uteslutningar. Att lekbarhet gav status både hos pedagoger och barn återfinns i resultatet. För 

de barn som är lekbara är leken något positivt enligt Öhman (2008) och då bidrar leken till att 

självrespekt och självkänsla utvecklas. Det är därför värt att reflektera över hur de barn som 

får rollen som olekbara lyfts fram i gruppen. En pedagog beskriver hur ett barn som ville bli 

ledare blev nonchalerat av de andra barnen eftersom hen inte lekte lika bra som den andre 

ledaren. Gärdenfors (2009) menar att i leken utvecklas det abstrakta tänkande och att barnen 

lär sig att läsa av andra och planera. Pedagogen beskriver att den andra ledaren hade de 

egenskaper som författaren skriver om och därigenom föll det sig naturligt att andra barn lekte 

med det barnet.  

 

Pedagogerna vill först inte lyfta att det finns ledare i gruppen men detta framkommer allt 

eftersom i intervjuerna. Detta kan bero på förskolans traditionella arbetssätt, där alla får vara 

med och allt ska vara lika påverkar. För enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 
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skall varje barn lyftas men även gruppen. Pedagogerna kan här anse att genom att lyfta ett 

barn som ledare kan det göra att gruppen inte ses.  

 

6.4 Pedagogens roll och arbetssätt  

På likande sätt som Löfdahl (2014) beskriver vuxennärvaro menar pedagogerna att det är. 

Deras närvaro påverkar till minskning av uteslutningar men pedagogerna lyfter också att de 

inte kan tvinga barnen att leka med varandra eller lösa konflikter åt dem. Enligt Öhman 

(2008) krävs det att pedagogerna har ett reflekterande arbetssätt då deras åsikter och etik 

påverkar. Under intervjuerna berättar pedagogerna över de regler som de satt upp, för att 

skapa lugn i vardagen. Pedagogerna bör reflektera över dessa regler enligt Löfdahl (2014) och 

Öhman (2008) som lyfter att pedagogers regler kan påverka det sociala samspelet negativt. 

Om pedagogerna reflekterar över reglerna kan barnen ges möjligheten att utmanas inom det 

sociala samspelet mer än att regler finns för att skapa lugn och ro.  

 

6.5 Inkludering och exkludering  

Pedagogernas beskrivningar skildrar att de sker uteslutningar i barngrupperna. De menar att 

samma barn aldrig utsätts av hela barngruppen, men att barnet kan exkluderas av samma barn 

eller samma lilla barngrupp. Resultatet visade på att exkluderingar i en liten grupp barn var 

vanligare än i den stora barngruppen vilket är i enlighet med Repo (2015) studie. Vidare går 

den typ av uteslutning som sker i barngrupperna att likställa med mobbning enligt studiens 

definition av mobbning. Det sker indirekt mobbning vilket är isolering och utfrysning, denna 

beskrivning stöds av flera forskare (Høibys, 2004, Guerin & Hennessy, 2002). För 

pedagogerna framställer att de uteslutningar som sker görs genom att barnen använder regler 

eller fula knep för att utesluta specifika barn. De barngrupperna som uteslöt vid gungorna 

använde sig av indirekt mobbing då det inte ryms fler än två på gungorna. En pedagog belyser 

att det skedde manipulation av ett barn för att bibehålla makten trots att barnet enbart var 4 år. 

Organisationen Friends som arbetar med att förbygga mobbning, undviker också att benämna 

den kränkande behandling som pågår i förskolan för mobbning. Detta går att dra paralleller 

till Frånberg och Wrethanders (2011) utsaga om att det länge ansågs att flickor inte mobbar. 

Enligt den tidigare forskningen i denna studie så har det uppdagats att vårdnadshavare är 

osäkra om små barn kan mobbas medan forskare anser att små barn kan mobbas (Repo, 

2015). Trots forskarnas åsikter kan det möjligen det vara så att enligt rådande normer kan inte 

små barn mobba vilket påverkar pedagogers arbete i förskolan. En pedagog menar också att 

det finns barn som har svårt att leka fler än två och att det bidrar till uteslutningar. Johansson 

(2001) menar att barn kan utesluta för att de vill bibehålla leken. Men kan då det barn som 

alltid utesluter vara en mobbare trots att det sker för beskyddande av leken. Høibys (2004) 

beskrivning av vem som blir mobbad återfinns i pedagogernas utsagor exempelvis då det barn 

som inte fick gunga ställde sig och grät eller att de barn som inte hann med blev uteslutet. 
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7 Slutsatser och diskussion 
De intervjuade pedagogerna beskriver det sociala samspelet på olika sätt till en början men 

vid jämförelse av utsagor verkar uppfattningarna om barngrupperna lika. Pedagogerna pratar 

om att det sker grupperingar i barngruppen vilket inte är ovanligt. Johansson (2001), Löfdahl 

(2014) och Öhman (2008) skriver att det är en del av det sociala samspelt. Enligt mig har 

barnen under hela sin livstid blivit grupperade efter ålder, kunskap och egenskaper. Att det 

skapas grupperingar som är osunda upplever jag som självklart eftersom barn fått en stämpel 

att de är exempelvis busiga, så då söker de sig till likasinnade. Pedagoger som är verksamma 

inom förskolan är den största bidragande orsaken till att barn kategoriseras eller tilldelas roller 

anser jag, men inte att pedagogerna gör det medvetet. Det kan vara så att pedagoger saknar de 

verktyg, möjligheter eller tid som krävs för att reflektera samt utvecklas i sin yrkesroll. Enligt 

mig är det via pedagoger verksamma i förskolan och genom samspel med andra barn som 

barnen i förskolan skapar sin värdegrund. Det stöds av tidigare forskning som finns i 

bakgrunden av denna studie. I förskolan sker det maktpositioneringar och den med mest makt 

är i slutändan pedagogen. Förskolan och pedagoger verksamma inom förskolan har alltså en 

avgörande roll i barns lärande vilket Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) förtydligar. 

Däremot upplever pedagogerna i studien att de inte räcker till och att tiden inte är tillräcklig. 

Det kan vara så att pedagogerna på grund av tidsbrist inte har möjligheten att arbeta med det 

sociala samspelet i den utsträckning som de önskar.  

 

Att det som pedagogerna i studien beskriver även förekommer på andra förskolor och att det 

kommer öka i förskolan är något Löfdahl (2014) skriver om. Verksamma pedagoger måste 

göra sig beredda på att det sker allt fler uteslutningar och maktpositioneringar vilket kommer 

påverka förskolans verksamhet. De pedagoger jag intervjuat har flera års erfarenheter inom 

förskolan, två av dem har en annan lärarutbildning än förskollärare. Det går att anta att de två 

med annan lärarutbildning har berört ämnet mobbning i deras utbildning och att det kunde 

påverka svaren, men jag fann ingen koppling till antal år verksam, kön eller utbildning i 

studien.  

 

Det har i denna studie framkommit att uteslutningarna som sker i de berörda barngrupperna 

utifrån pedagogernas beskrivningar går att likställa med mobbning men pedagogerna väljer att 

inte likställa det med termen mobbning. Mobbning enligt studiens definition är att samma 

person blir utesluten upprepningsvis. Att förskolor väljer att utesluta termen mobbning 

upplever jag tvetydligt men det är inte bara förskolan som gör det. Friends (2015) skriver om 

att det inte sker mobbning i förskolan men varför erbjuder då en organisation som arbetar 

förebyggande mot mobbning utbildningar till förskolans pedagoger och föräldrar? Varför 

pedagogerna till en början var försiktiga med att beskriva exkluderingar anser jag beror på att 

det är tabu. Vidare berättade pedagogerna att det inte är ett specifikt barn som blir utsatt av 

alla, utan bara av vissa eller att det är två i en grupp på fem som är utsatta växelvis. Om det 

sätts i relation till vuxenvärlden eller skolans värld skulle det då inte likställas med 

mobbning? Flera författare från studiens tidigare forskning bland annat Löfdahl (2014) och 

Öhman (2008) skriver om de krav som ställs på barn i dagens samhälle. Vilket gör att det 
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uppstår ett dilemma, då barn anses oskyldiga men ändå ska ha agens och kompetens. Det 

ställs enligt mig för höga krav på barnen. Vilket bidrar till att vi som vuxna måste ställa krav 

som är anpassade efter barnen och när barnen uppnått dem även ställa motkrav.  

 

Att mobbning inom förskolan är ett känsligt ämne är jag medveten om. Under intervjuerna 

valde jag att utesluta ordet mobbning för det är ett ytterst laddat begrepp. Jag valde att 

använda begrepp som pedagogerna var bekväma med för att få utförliga svar. Att använda 

kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod och begrepp som pedagogerna är bekanta med 

gav tydliga och utförliga svar. För vidare forskning skulle jag vidgat arbetet med 

observationer, barnintervjuer och fler intervjuer med pedagoger men även jämfört förskolan 

med förskoleklass eller grundskola för där existerar det handlingsplaner för att motverka 

mobbning.  

 

Enligt min studie sker mobbning i förskolan men begreppet används inte, det är dock otydligt 

om och hur begreppet mobbning skulle påverka förskolans verksamhet. Begreppet är 

vedertaget i resten av samhället vilket gör att jag anser att det även bör vara det i förskolan. 

Avslutningsvis menar jag att om begreppet mobbning i förskolan synliggörs kan det stärka 

pedagogers arbete i att utforma en trygg, lärorik och lustfylld verksamhet för barnen, 

pedagoger och vårdnadshavare.  
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9 Bilaga 1- Intervjuguide  
Intervjufrågor pedagoger 
Intervjun beräknas pågå i ca 30-40 minuter och kommer spelas in (ljudspår) samt kommer 

anteckningar föras. Innan intervjun börjar med frågorna om barnens sociala samspel berättar 

pedagogen om sin utbildning, erfarenhet samt intresse kring barns sociala samspel.  

 

Uppvärmningsfrågor:  

Berätta om din bakgrund  

- Vad har du för utbildning, hur länge har du arbetet inom förskolan, hur länge har du 

arbetat inom denna förskola samt på denna avdelning. Har du några ytterligare 

erfarenheter som hjälper dig i ditt arbete som pedagog?  

- Vad anser du är för socialt samspel?  

 

1. Hur upplever du det sociala samspelet i barngruppen? 

 

- Berätta gärna ett exempel om hur en leksituation upplevs från ditt perspektiv. 

 

- Berätta hur du upplever att barnen bemöter varandra t.ex. hur de bjuder in till lek, hur 

de bemöter varandra i leken, om de bemöter olika barn olika pga. kön, språk, klädsel. 

 

2. Anser du att barnen samspelar på lika villkor?  

 

- Beskriv hur barnen behandlar varandra utifrån ditt perspektiv  

 

- Hur ser barnens inflytande ut i gruppen barnen mellan? Hur ser rollfördelningen ut?  

 

- Beskriv om du anser att det finns grupperingar i gruppen, hur ser dessa ut? Vad anser 

du att det grundar sig på?  

 

3. Berätta om du anser att alla barn känner sig inkluderade i gruppen 

 

- Hur inkluderar barnen varandra?  

 

- Hur exkluderar barnen varandra?  

 

 

4. På vilket sätt känner du att du kan påverka barngruppen?  

 

- Berätta hur du arbetar för att förbättra det sociala samspelet i barngruppen. 

 

- Regler och bestämmelser för att trivas i gruppen.  
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- Vilka kompetens känner du att du har? Ramfaktorer, miljö, arbetslag, tid, 

vidareutbildning.  

 

5. Har du något du vill tillägga?  

 

- Dina reflektioner  

 

 

 

 

 

 

 


