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FÖRORD 

Så blev det en avhandling till slut. En avhandling som har tagit mig 
igenom skilda teoretiska och metodiska diskurser. En forskningsresa 
som har medfört stor glädje och nya erfarenheter genom alla möten 
med både gamla och nya kamrater och vänner. Jag känner mig privile-
gierad att ha fått möjligheten att göra denna kunskapsresa med så 
många fantastiska människor, stora och små. I en tillbakablick kan jag 
se hur jag har skapats av den miljö jag vistats i och av de sociala rela-
tioner jag befunnit mig i, på samma gång som jag har varit skapare av 
denna miljö och dessa sociala relationer. Det är därför många som jag 
vill erkänna med de få ord som ryms i ett förord.  
 Inledningsvis vill jag tacka all medverkande personal och barn. Det-
ta arbete hade inte kommit till stånd eller kunnat förverkligas utan ert 
engagemang och insatser. Därför vill jag först och främst rikta min 
tacksamhet till er alla. Tack för era insatser och samarbete! 
 Jag har haft förmånen att ha två kunniga och erfarna handledare. 
Docent Sven Persson har varit min huvudhandledare från första början. 
Sven, tack för all inspiration, inte minst att du fick mig att inse betydel-
sen av att byta perspektiv, från mobbning till kamrat- och vänskap. 
Tack också för ditt engagemang i forskningsområde, din sakkunnighet 
och moraliska support. Professor Lena Holmberg har varit min biträ-
dande handledare. Tack Lena för att du delade med dig av dina kunska-
per och din förmåga att göra statistik till en kreativ och fantastisk lek. 
Sven och Lena, i ert sällskap upplevde jag ett stort erkännande och 
lämnade handledningstillfällena med förstärkt självförtroende.   
 Jag vill också tacka professor Annelis Jönsson för betydelsefulla 
kommentarer till mitt preliminära avhandlingsarbete och till docent Pia-
Maria Ivarsson för hennes värdefulla synpunkter på mitt 90 procent 
seminarium. Tack Gardar och Njördur för era ovärderliga synpunkter 
och er tillgänglighet när jag behövde en samtalspartner. Tack Tommi 
för att jag fick komma till Umeå och bosätta mig hos dig med dator och 
tankar när behov av miljöbyte blev en nödvändighet. Tack Maggan för 
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all inspiration som du och dina vänskapsrelationer har gett mig. Tack 
Karin Dahlberg för din praktiska support, dina uppmuntrande e-
postmeddelanden och ditt tålamod i alla lägen. Tack också till Delta 
Kappa Gamma Society International för det forskningsstipendium jag 
tilldelats och som gör det möjligt för mig att gå vidare med min forsk-
ning kring barns kamrat- och vänskapsrelationer. 
 Handledare och forskarkollegor på BUS och i ”Barnomsorgsgrup-
pen”, tack skall ni ha för givande och sporrande samtal under resans 
gång. Särskilt tack vill jag rikta till professor Ingegerd Tallberg Bro-
man, docent Lena Rubinstein Reich och forskarkollegorna Siv Benn 
och Kristian Lutz som så noga och engagerat läst min text och givit 
värdefulla kommentarer. 
 Mina arbetskollegor på BUS och tidigare LFH, ni skall ha all tack i 
världen för ert stöd, uppmuntran och ert kamratskap. Utan er vänskap 
och tillit hade jag inte klarat av arbetsbördan med bibehållen arbets-
glädje. Särskilt tack till mina närmaste chefer, Aage Radmann och Li-
selotte Dahlbeck för ert moraliska stöd och enhetens ekonomiska sup-
port. Tack också till Pia Skrake och Jörgen Jensen som alltid finns till-
hands för de viktiga praxisnära samtalen.  
 Till mina vänner och släkt i Sverige och på Island vill jag säga att er 
frändskap och vänskap betyder mer för mig än vad jag har gett uttryck 
för de senaste åren. Nu ämnar jag ändra på det. Sigga mín, ingen är så 
go´ att skratta med som du, hoppas vi får fler tillfällen att skratta till-
sammans än vi haft på länge. Till mina K-klubbs väninnor vill jag bara 
säga, jag följer med nästa gång. Elsku mamma mín, þú og pabbi eru 
mínar bestu fyrirmyndir. Tack Cecilia och Johanna för att ni finns i mitt 
liv. Gardar minn, det är vi två, du och jag! 
 Denna bok är dedicerad till min familj som så kärleksfullt har stått ut 
med mig i flera månader (läs år) nedgrävd i böcker eller över datorn, 
tankspridd, oengagerad och med papper utspridda i alla rum. Tack för 

svägerska och frænku. 
. 
 
  

er kärlek, den gör mig till en bättre människa; maka, mor, dotter, syster, 
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1 INLEDNING  

Föreliggande studie handlar om en kartläggning av barns sociala rela-
tioner i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. I 
studien definieras kamratskap som en relation mellan individer som 
delar en gemenskap tillsammans. Vänskap definieras emellertid som en 
ömsesidig relation mellan individer1.  
 Ett av skälen till denna studie är min erfarenhet som förskollärare av 
att förskolan är en arena för barns sociala samvaro. En annan anledning 
till denna undersökning är min yrkeserfarenhet av att de flesta barn i 
förskolan ingår i en kamrat- eller vänskapsrelation med sina förskole-
kompisar, men att ett fåtal barn inte gör det och att dessa barn är hänvi-
sade till ensamlek eller lek med andra barn på de andras villkor. I föl-
jande avsnitt argumenterar jag för att kartläggning av barns sociala re-
lationer i förskolan är viktig utifrån att:  
1. Barns sociala samvaro med andra barn i stor utsträckning sker på 

våra förskolor. 
2. Goda relationer med andra barn är nödvändiga för barnets allsidiga 

utveckling. 
3. Förskolans uppdrag är att skapa förutsättningar för goda relationer 

mellan barnen. 

Förskolan, en social arena för barns samvaro och 
samspel 
Ett grundläggande motiv till studien är att i dagens samhälle sker barns 
sociala samvaro med andra barn till större delen på våra förskolor. En-
ligt Skolverkets officiella statistik (2005), presenterad i rapporten 

                                                 
1 Begreppen kamrat och vän förklaras ytterligare i kapitel 5. 
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”Barn, elever och personal – Riksnivå”, finns närmare 50 procent av 
alla ettåringar, 87 procent av alla tvååringarna och 96 procent av alla 
femåringar i respektive population i en förskoleverksamhet. Förskolan i 
dag är alltså en social arena för barns lek och kunskapande samtidigt 
som den är en arena för barns utveckling och identitetsskapande. Studi-
er visar att socialt samspel, kamratskap och vänskapsrelationer upptar 
större delen av barns vakna tid både när det gäller faktiska handlingar 
och tanke- och fantasivärlden (Rubin, 1981). Dessa relationer är ofta en 
källa till barns tillfredsställelse och frustrationer (a.a.). 
 I detta arbete ses förskolan som en av flera sociala arenor där barn i 
samspel med andra barn och vuxna skapar en kulturell värld. Kulturbe-
greppet i detta sammanhang står för både uttalade och outtalade hand-
lingar, attityder, regler, normer, förväntningar och krav inom en avdel-
ning eller inom en förskola (Sommer, 1996). Förskolan som en sociala 
arena för samspel och lärande ses också som mångfaldens arena vilken 
Persson (1994) definierar som ”kampens, enighetens och pedagogikens 
arena” (s. 198). När Persson (a.a.) beskriver förskolan som mångfal-
dens arena utgår han ifrån ett föräldraperspektiv. I denna studie tar jag 
utgångspunkt i denna definition men utifrån ett barnperspektiv. Barnens 
kamp går ofta ut på att värna om sina rättigheter till saker och till andra 
barn (Corsaro, 1981; Johansson, 1999). Den enighet som råder mellan 
barnen gestaltas i deras lek och andra aktiviteter både under så kallade 
hålltider och mellanrum (Ivarsson, 2003). Pedagogik innebär att verk-
samheten är målinriktad och planerad (Utbildningsdepartementet, 
1998). Pedagogiken syns i verksamhetens alla delar både under plane-
rade aktiviteter, exempelvis samlingen (Rubinstein Reich, 1993) och 
under så kallade fria aktiviteter/fri lek. Samtliga arenor är viktiga för att 
skapa en dynamisk social miljö för utveckling och lärande under förut-
sättning att det råder en balans såväl inom respektive område som mel-
lan dem. Jag kan se att obalans kan råda om ett och samma barn stän-
digt får kämpa för sina rättigheter, på samma gång som det kan råda 
obalans om ett och samma barn ständigt lever i enighet med sin omgiv-
ning eftersom hennes eller hans förehavanden aldrig ifrågasätts eller 
utmanas. Det kan också råda obalans i pedagogiken, när verksamheten 
är målinriktad men inte planerad eller tvärtom.  
 Förskolans sociala miljö ses också som mångfaldens arena med tan-
ke på att verksamheten skall lägga grunden för ett livslångt lärande där 
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omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en enhet i den pedago-
giska verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1998). Med omvårdnad 
menas att se till barnens fysiska och psykiska grundbehov, omsorg är 
att visa omtänksamhet för barnet, att ge det möjlighet till att vara utan 
krav och att existera i nuet (Halldén, 2002). Fostran innebär att förankra 
de normer och värden, det vill säga de etiska förhållningssätt, som vårt 
samhälle vilar på (a.a.). Lärande eller kunskapande ses i läroplanen som 
en process som förutsätter en aktiv interaktion mellan barn (Utbild-
ningsdepartementet, 1998).  
 Förskolans sociala miljö är även mångfaldens arena med tanke på de 
tre moraliska perspektiv som, enligt Honneth (2003), uppmanar barn 
till handlande. Ett personligt perspektiv som bygger på att barnets 
handlingar grundar sig i dess individuella avsikter, känslor och relatio-
ner. I en barngrupp kan det råda skilda avsikter, känslor och relationer 
som uppmanar barnen till handlande. Ett utifrånperspektiv som bygger 
på att barnets vardagliga handlande utsätts för olika förväntningar, för-
pliktelser och önskemål från den närmaste omgivningen. Förskolans 
praxis kan variera på skilda förskolor eller avdelningar som kan leda till 
olika uppväxtvillkor för barn i förskolan. Till sist betonar Honneth ett 
existentiellt perspektiv där barnets personliga bindningar är av central 
betydelse för dess existens. Det existentiella perspektivet, liksom bar-
nets personliga avsikter, gör anspråk på eller rättfärdigar att barnet upp-
rättar relationer till vissa barn och inte andra. Genom att skapa en social 
arena där barn får möjlighet till många och olika möten och där fler-
stämmigheten på varje förskola eller avdelning tas tillvara (Olga 
Dysthe, 1996) skapas förutsättningar för barnen att möta individer i 
olika sammanhang, som utvecklar deras personliga identitet och positi-
va självrelation.  
 I ovanstående text har val av forskningsobjekt motiverats utifrån att 
barns sociala samvaro sker i stor utsträckning på våra förskolor. I föl-
jande avsnitt beskrivs betydelsen av barns goda relationer med kamra-
ter och vänner. 
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Goda relationers betydelse 
Ett andra motiv till kartläggning av barns sociala relationer är att både 
teorier och empirisk forskning visar att barns relationer med kamrater 
är gynnsam för barns allsidiga utveckling (Hartup, 1998). Oberoende 
av teoretisk skola finns det stöd för att ett nära samarbete och samspel 
mellan människor (barn och vuxna) främjar individers sociala, emotio-
nella och kognitiva utveckling. Som underlag för detta påstående pre-
senterar jag, mycket kortfattat, Piagets och Vygotskys tankar kring 
samspel och sociala relationers betydelse för barns utveckling och 
lärande.  
 Enligt Piaget (1959), företrädare för den konstruktivistiska skolan 
(se Williams, 2001), sker kognitiv utveckling genom organisering av 
interna och externa idéer eller tankar. Samspel och annan interaktion 
mellan jämngamla kamrater förutsätter ett givande och tagande av idéer 
och tankar. I detta samspel kan konflikter uppstå mellan egna och 
andras idéer och föreställningar som leder till att jämvikten (equilibri-
um) i individers tankestruktur rubbas. Det leder till att nya tankar och 
nya idéer tar form inom varje individ genom adaptionsprocessen; assi-
milation och ackommodation, och jämvikt återskapas. Vidare menar 
Piaget (1965) att samarbete och ömsesidig respekt är två grundläggande 
element för att skapa en känsla av rättvisa för barn i gruppsamman-
hang. Denna känsla av rättvisa leder till att barn har lättare att förlåta 
överträdelser av regler, ”inte på grund av svaghet utan av förståelse för 
att hämnd inta har något slut” (a.a., s. 323).  
 Enligt Vygotsky (1978) och sociokulturell teori är sociala relationer 
och språklig kommunikation, förenade med handling, den viktigaste 
drivkraften i barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling. 
Lärande sker genom internalisering av processer som kan vara både 
tankar och handlingar. Lärande består dels av interpsykologiska proces-
ser (kommunikation mellan människor) och dels av intrapsykologiska 
processer (tänkande). I samtal och lek med kamrater utvecklas barnets 
tänkande och kognitiva processer införlivas. I dialogen med kamraterna 
utbyter barnet idéer och tankar samt introduceras i nya möjliga tanke-
mönster som kan leda till reproduktion eller produktion av både tankar 
och idéer. En betydelsefull utgångspunkt i Vygotskys teori är synen på 



 

 17 

individen som en social aktör i skapandet av den miljö som i sin tur 
skapar honom eller henne (a.a.). 
 De ovan nämnda teorierna har verifierats i ett flertal internationella 
och nationella studier från olika tider, som visar att kamratrelationer 
stimulerar barns allsidiga utveckling (Bukowski & Hoza, 1989; Hartup, 
1998; Odelfors, 1996; Rubin, 1981; Williams, 2001). I samspel med 
jämnåriga kamrater lär sig barn grundläggande sociala färdigheter som 
att kommunicera och ta hänsyn till andras behov. I interaktion och dia-
log med kamrater utvecklar barn kommunikativa färdigheter som att 
lyssna på andras önskemål, ge uttryck för egna önskningar samt utveck-
la en empatisk handlingsförmåga (Dunn, 1997; Hartup, 1998; Ivarsson, 
2003; Johansson, 1999; Løkken, 1989; Odelfors, 1996; Williams, 
2001). I samverkan med jämnåriga kamrater och vänner utvecklas 
barns självbild och självkänsla (självvärdering). Med självbild menar 
jag den bild eller den uppfattning barnet har eller får om sig självt i det 
sociala samspelet till exempel på förskolan, det vill säga de egenskaper 
och färdigheter barnet anser sig ha eller uppfattar att omgivningen till-
skriver det. Självkänsla är barnets värdering av dessa tillskrivna egen-
skaper och färdigheter (Dunn, 1997). I samvaro och samarbete med 
jämlika får barnet en känsla av socialt stöd och trygghet i form av sam-
hörighet och tillhörighet i den sociala gemenskapen och lär sig att lita 
på sin omgivning (Bukowski & Hoza, 1989; Ivarsson, 2003; Johansson, 
1999; Løkken, 1989; Odelfors, 1996; Williams, 2001). Barnet lär sig 
bygga upp ett förtroende till en eller flera kamrater som kan utvecklas 
till en livslång vänskap (Cicchetti, Gummings, Greenberg & Roberts, 
1990).  
 Utöver att människan behöver ingå i samspel med andra för att ut-
vecklas till människa, visar forskning kring barns sociala utveckling 
och sociala förståelse, att barns samarbete och samvaro med vänner är 
mer gynnsamma för deras kognitiva, emotionella och sociala utveck-
ling än samarbete och samvaro med kamrater som inte definieras som 
vänner (Zajac & Hartup, 1998). På samma sätt visar studier att påtving-
ad ensamhet och utanförskap i barndomen kan ha både ödesdigra kon-
sekvenser för stunden men även långtgående konsekvenser som påver-
kar individen i ungdomsåren och som vuxen (Asher & Renshaw, 1981; 
Dunn, 1993; Dunn, 1997; Mize & Ladd, 1990). Studierna visar även att 
det förekommer ökad risk för undermåliga studieresultat och skolleda.  
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I enlighet med teorier och empirisk forskning som visar att goda kam-
rat- och vänskapsrelationer har stor betydelse för barns allsidiga ut-
veckling har förskolan en viktig uppgift att skapa förutsättningar för 
goda relationer mellan barnen. I följande avsnitt beskrivs förskolans 
uppdrag och mitt tredje motiv till att kartlägga barns kamrat- och vän-
skapsrelationer. 

Förskolans uppdrag  
Att förskolan skall skapa miljöer som kännetecknas av gemenskap och 
där barngruppen har stor betydelse för det enskilda barnets utveckling 
och lärande leder fram till mitt tredje motiv till att kartlägga barns rela-
tioner i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. 
Enligt ”Läroplan för förskolan”2 (Utbildningsdepartementet, 1998) vi-
lar förskolan på demokratins grund och en av förskolans viktiga uppgif-
ter är att lägga grunden för och förankra de värden som samhället vilar 
på. De värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen är 
bland annat ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integ-
ritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solida-
ritet med svaga och utsatta” (a.a., s. 7).  
 I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycks regeringens 
vilja att barn skall utvecklas och växa i förskolan. I förskolan skall 
barns delaktighet och tilltro till den egna förmågan grundläggas. Det 
uttrycks att alla barn skall få uppleva glädjen av att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång för gruppen och 
att barngruppen ses som en viktig och aktiv del i barns utveckling och 
lärande.  
 Min erfarenhet som förskollärare i över 25 år är att förskolans verk-
samhet i stort lever upp till sitt uppdrag att skapa förutsättningar för 
goda relationer mellan barnen. I de barngrupper jag har varit verksam 
har det förekommit ett rikt och livligt samspel mellan de flesta barnen. 
Det vanligaste samspelsmönstret under den fria leken3 är att barnen 
leker, samarbetar eller har kontakt med någon eller några andra barn i 
                                                 
2 I fortsatt text används förkortningen Lpfö-98, för ”Läroplan för förskolan”.  
3 Fri lek är ett uttryck för den tid då barnen inte deltar i strukturerade aktiviteter. 
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gruppen och att majoriteten barn är mer i samspel med vissa barn än 
med andra, d.v.s. de är selektiva i sina val av samspelspartner. Min er-
farenhet har dock också fått mig att inse att inte alla barn får eller anses 
kunna vara med i leken eller känner sig delaktiga i gruppens aktiviteter. 
Detta bekräftas av såväl nationella som internationella undersökningar 
gjorda bland förskolebarn. Studier visar att omkring 10 procent av alla 
barn står utanför gruppgemenskapen på så vis att de, vid sociometriska 
undersökningar, inte nämns som någons kamrat i gruppen (Asher & 
Renshaw, 1981; Sundell & Colbiörnsen, 1999). En mindre andel av 
dessa barn anses vara berövade den utvecklingsmöjlighet och glädje 
som samvaron med jämnåriga ger (Asher & Renshaw, 1981) och som 
Lpfö-98 föreskriver att förskolan skall verka för. Förklaringarna till att 
omkring vart 10:e barn inte nämns som någons kamrat varierar. Studier 
visar att det i de flesta fall finns en naturlig förklaring till att barn inte 
nämns som någons kamrat, till exempel att ett barn har varit ledigt en 
tid från förskolan på grund av sjukdom eller semester, eller att kamrater 
är osams vid intervjutillfället. Forskning visar dock att mellan två och 
fyra procent av barnen inte väljs eller väljs bort på grund av otillräcklig 
social kompetens, till exempel sociala egenskaper och sociala färdighe-
ter (Asher & Renshaw, 1981; Sundell & Colbiörnsen, 1999). I dessa 
studier definieras sociala egenskaper som barns handlingsförmåga, 
temperament, självständighet, självbild och självkänsla (självvärdering) 
samt intresse och lust till lärande. Sociala färdigheter definieras som 
barns förmåga till socialt samspel, kommunikation, empatisk hand-
lingskompetens och lekfärdighet (Asher & Renshaw, 1981).       
 Studier bekräftar alltså att det råder viss diskrepans mellan intention 
och verklighet i förskolans verksamhet. Denna diskrepans visar sig 
bland annat i Månssons (2000) studie av relationen mellan pedagogers 
föreställningar om barn och genus och den observerade interaktionen 
mellan pedagoger och barn. I studien framkommer diskrepans mellan 
pedagogernas intentioner att fostra barn till jämställda individer obero-
ende av könstillhörighet och deras konkreta handlingar i relationerna 
med barnen. Resultaten visade att personalens bekräftelse av barnens 
handlingar fostrar pojkarna till ”individualister och flickorna till kollek-
tivister” (a.a., s. 195).  
 I aktuell förskoleforskning framkommer i flera texter både direkta 
och indirekta beskrivningar av barn som genom social positionering 
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inkluderar vissa barn och utestänger andra från gemenskapen antingen 
genom avvisning eller genom ignorering. I Ivarssons (2003) texter 
”Barns gemenskap i förskolan” kan man läsa om Mattias som berättar 
bland annat att han leker med alla barnen på avdelningen utom Monica 
”för hon bara tittar på” (a.a., s. 95). Längre fram i texten möter vi flick-
orna Farah (5 år), Etenesh, Maja och Frida (alla 4 år) som leker Tinge-
linge-tåget. Det är Farah som leder leken och använder sin position till 
att bestämma vem som tas med i tåget och i vilken turordning. Maja 
favoriseras och tas som förste resenär alla gånger, Etenech tas sist med 
på tåget och Frida lämnas utanför. I ett avsnitt som handlar om kulturel-
la verktyg (Ivarsson, 2003), i detta fall gungan, finns enbart plats till 
fyra barn som leder till att Samir hamnar utanför gruppen och trots flera 
försök att bryta in möts han av tystnad från de andra barnen. Ivarsson 
(a.a.) betraktar barns val av lekkamrater som ”en möjlig väg att komma 
andra nära och visa sig själv och andra vem man vill vara nära” (s. 
108). 
 Månsons (2000) och Ivarssons (2003) resultat motiverar en kart-
läggning av barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras 
kamrat- och vänskapsrelationer. Att fokusera på barns kamrat- och vän-
skapsrelationer innebär även att uppmärksamhet riktas mot de barn som 
eventuellt inte ingår eller inte uppfattas ingå i förskolans kamrat- och 
vänskapsgrupper. Det är även av intresse att få ökad förståelse för per-
sonalens uppfattning om barns sociala egenskaper och färdigheter och 
se dessa i relation till barnens uppfattningar om egna kamrat- och vän-
skapsrelationer. 
 Som tidigare nämnts är min erfarenhet som förskollärare att flertalet 
barn i förskolan ingår i en kamrat- eller vänskapsrelation men att ett 
fåtal barn inte gör det. Denna erfarenhet har gett anledning till funder-
ingar kring hur förskolan förvaltar sitt uppdrag att skapa förutsättningar 
för goda relationer mellan barnen. Jag har även begrundat vad de barn, 
som ingår i en vänskapsrelation från tidig ålder anses kunna eller göra 
som leder till att de, till synes så enkelt, kan ingå i en kamratrelation 
med sina jämngamla kompisar. Min erfarenhet av barns relationer i 
förskolan har också lett fram till överväganden om hur många barn 
känner sig eller av andra barn inte anses vara delaktiga i den sociala 
gemenskapen i förskolan. Dessa funderingar är viktiga att utveckla vi-
dare och söka svar på eftersom jag menar att de har stort pedagogiskt 
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värde och kan leda till förbättrade metoder och arbetssätt samt till en 
diskussion om resursers fördelning, som kan vara till stöd för barn som 
är eller känner sig ofrivilligt utanför gemenskapen av en eller annan 
anledning.  

Studiens syfte  
Genom att kartlägga barns sociala relationer i förskolan, med fokus på 
kamrat- och vänskapsrelationer och personalens uppfattningar om bar-
nens sociala egenskaper och färdigheter vill jag undersöka om det finns 
strukturella villkor som är relaterade till förskolans uppdrag att vara en 
gynnsam social miljö för alla barn. Syftet med denna studie är därige-
nom att få ett underlag för att diskutera om förskolan är en miljö som 
verkar för alla barns möjligheter att skapa goda relationer med andra 
barn.  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av två delar indelade i avsnitt. I del I beskrivs och 
motiveras inledningsvis studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens 
teoretiska resonemang grundar sig på, för det första, Axel Honneths 
(2003) moralteori om erkännande och moralisk kränkning eller undan-
hållande av erkännande och för det andra Judy Dunns (1997) teorier 
kring barns sociala förståelse. Till sist i det teoretiska resonemanget 
diskuteras förskolans uppdrag i enlighet med Lpfö-98 och i relation till 
denna studie.  
 Det teoretiska avsnittet följs av en sammanställning av tidigare 
forskning kring barns sociala relationer med särkskilt fokus på barns 
vänskapsrelationer. Avsnittet avslutas med studiens problemprecise-
ring. 
 I det tredje avsnittet beskrivs de 353 barnen och de 50 pedagogerna 
som medverkar i studien. Metoderna, sociometri och pedagogskattning, 
beskrivs och deras användbarhet motiveras. Datainsamling samt bear-
betning och analysförfarande förklaras och motiveras. Här definieras 
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även begrepp som förekommer och som behöver fördjupad beskrivning 
av hur de används.    
 Del II består av ett resultatavsnitt och ett diskussionsavsnitt. Resul-
tatavsnittet är indelat i två kapitel. I det första redogörs för resultat och 
slutsatser från den sociometriska studien. I det andra kapitlet redogörs 
för resultat och slutsatser dels baserade på analyserna från skattningar-
na och dels på en jämförelse mellan resultaten från den sociometriska 
studien och resultaten från skattningarna.  
 Slutligen diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation 
till teorier och tidigare forskning. I detta avsnitt diskuteras även metod-
val och genomförande samt framtida forskning.  
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2 TEORETISKA UTGÅNGS-
PUNKTER 

Människans utveckling och lärande kan förklaras och tolkas utifrån 
olika teoretiska skolor. Jag har valt att ta utgångspunkt i tre olika teore-
tiska perspektiv eller diskurser. I detta kapitel redogörs för antaganden 
om människan och barnet som djupare motiverar varför förskolan bör 
vara en plats där alla barn skall ha möjlighet att skapa goda sociala rela-
tioner till andra barn. Jag kommer att argumentera för att: 
• Det finns en moralisk grund för att studera barns relationer 
• Det finns en utvecklingspsykologisk grund för att inkludera barn 

från tre års ålder i denna studie 
• Styrdokumentens diskurser om det socialt kompetenta barnets 

egenskaper och färdigheter ställer krav på personalen att stödja 
barns sociala utveckling. 

Moralisk och ontologisk grund  
Den moraliska och ontologiska grundsyn som detta arbete vilar på är 
hämtad från Axel Honneths (2003) pluralistiska moralteori, skildrad i 
boken ”Erkännandets moral” där han, i en kritisk samhällsteoretisk tra-
dition, beskriver människans beroende av andras erkännande för egen 
utveckling och växande och där kampen för erkännande ses som en 
specifik form av moraliskt motiverad konflikt och kamp (Heidegren i 
Honneth, 2003). 
 Begreppet erkännande har genom alla tider spelat en väsentlig roll 
inom den praktiska filosofin. Trots sin indirekta betydelse har begrep-
pet inte hos de klassiska filosoferna4 gjorts till en grundsten för etik, 

                                                 
4 Honneth diskuterar främst Aristoteles och Kant i detta sammanhang. 
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med undantag för Hegel, som menade att människans självmedvetande 
är avhängigt erfarenheter av socialt erkännande (Honneth, 2003). Det 
var först för omkring tjugo till trettio år sedan som begreppet fick en ny 
innebörd till följd av den politiska debatt som ägde rum kring 1970- 
och 1980-talen, bland annat om multikulturalism och feministisk teori-
bildning (Fraser, 2003). I den debatten lyftes frågan kring betydelsen av 
att en individ eller sociala grupper måste få erkännande och respekt i 
sin ”skillnad” (Honneth, 2003, s. 92). Den moralfilosofi som växte 
fram ur dessa politiska frågeställningar har som utgångspunkt att ”mo-
ralens normativa innehåll låter sig klargöras utifrån bestämda former av 
ömsesidigt erkännande” (a.a., s. 92).  

Erkännandets moraliska perspektiv 

Det grundläggande antagandet i Honneths (2003) moralfilosofi är att 
människan lever i ett pluralistiskt samhälle och i relationsförhållanden 
till andra människor, som dels är personliga och intima och dels är 
samhälleliga och universella. Detta har till följd att erkännanden är 
förknippade med olika moraliska perspektiv. Det krävs en pluralistisk 
moralteori som tar hänsyn till dessa olika moraliska perspektiv som inte 
kan förklaras utifrån en universell lag, det vill säga en teori som tar 
hänsyn till att människan lever i ett mångfacetterat samhälle och i kom-
plicerade relationsförhållanden till andra människor. På tre punkter 
argumenterar Honneth för att drivkraften bakom människans handlande 
bygger på personliga och intima relationer med andra människor i den 
närmaste omgivningen. För det första handlar individen alltid utifrån 
olika personliga avsikter, känslor och relationer som innebär en per-
sonlig motiverande kraft som inte kan göras universell. För det andra 
utsätts individens vardagliga handlande för olika förväntningar, förplik-
telser och önskemål som gör att det inte är rimligt att utgå ifrån en mo-
ralprincip, utan hänsyn måste tas till den konfliktartade integrationen av 
olika moraliska synpunkter. För det tredje att människans personliga 
bindningar är av så central betydelse för hennes existens, att kravet på 
moralisk opartiskhet är otänkbar. Detta har till följd att människan rea-
gerar och relaterar olika till andra individer beroende på de personliga 
relationerna som finns mellan dem (a.a.). 
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I följande avsnitt redogör jag för min förståelse av hur Honneths tankar 
motiverar en kartläggning av de relationer som kan uppstå mellan barn 
på en förskoleavdelning. 

Erkännande och självrelation  

Utgångspunkten i Honneths (2003) teori är att människan upprättar 
relationer till andra individer för det första utifrån ett personligt per-
spektiv, det vill säga, människan drivs till att upprätta relationer till 
andra personer utifrån egna avsikter och känslor. Människans personli-
ga avsikter och känslor kan variera både för den enskilda individen från 
en tid till annan och mellan individer, och antas i detta arbete leda till 
att barn i förskolan etablerar relationer med flera olika barn. För det 
andra upprättar människan relationer till andra individer med hänsyn 
till ett utifrånperspektiv som bygger på omgivningens förväntningar 
och önskemål (a.a.). I förskolan möter barn varierande signaler från 
omgivningen om vad som förväntas av dem och vilka krav som ställs 
på dem (Johansson, 2003). I denna studie anses det ha stor betydelse 
vad omgivningen signalerar för förväntningar på barnen om att upprätta 
relationer till andra barn och vuxna. För det tredje etablerar människan 
relationer till andra individer utifrån ett existentiellt perspektiv (Hon-
neth, 2003) som i detta arbete antas göra anspråk på eller rättfärdigar att 
barn upprättar personliga bindningar till vissa barn och inte andra. 
 Att barn får möjlighet till att etablera relationer till andra individer, 
barn och vuxna, utifrån de ovan nämnda tre perspektiven, antas vara en 
viktig förutsättning för deras utveckling av en positiv självkänsla eller 
självmedvetenhet. Eftersom relationer förutsätts ha olika mening och 
innehåll tros de också ha olika inverkan på vuxna och barn. Om barn 
skall kunna utveckla en personlig identitet och positiv relation till sig 
själv måste de uppleva ett flerdimensionellt erkännande i form av in-
stämmande och bejakande relationer till andra barn och vuxna. Med 
begreppet självrelation avser Honneth människans medvetenhet om 
eller känsla av vilka förmågor och rättigheter som tillkommer honom 
eller henne. Enligt Honneth (a.a.) relaterar människan till sig själv på 
tre olika nivåer. Den grundläggande nivån är individens uppfattning om 
de egna fysiska behoven och önskningar. Erkännande på denna nivå 
innebär att barnets önskningar och behov har ett unikt värde för en an-
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nan person, barn eller vuxen. Barnet erfar erkännande när det upplever 
känslomässigt stöd i form av kärlek och omsorg. Att få sina fysiska 
önskemål och behov tillgodosedda anses leda till att barn utvecklar ett 
positivt självförtroende. Den andra nivån av självrelation består av 
människans medvetenhet om att vara en moraliskt pålitlig individ med 
god omdömesförmåga. Erkännande på denna nivå innebär att barnet 
erfar att det upplevs som en moraliskt tillräknelig individ som både ger 
och får moralisk respekt. Att barn upplever sig som moraliskt pålitliga 
antas leda till ökad självaktning eller självrespekt. Den tredje nivån 
innefattar människans medvetenhet om att disponera över goda eller 
värdefulla förmågor. Erkännande på denna nivå innebär att barnet upp-
lever att dess kunskaper och färdigheter uppskattas av andra i förskolan 
genom att andra barn och vuxna visar sin lojalitet och solidaritet med 
dessa kunskaper och tillmäter dem ett värde för gruppen. Att barn erfar 
att deras kunskaper och färdigheter uppskattas av andra bedöms leda 
till barns ökade känsla av egenvärde. 

Moralisk överträdelse – erkännandets motsats 

Motsatsen till erkännande benämner Honneths (2003) moralisk över-
trädelse eller kränkning. Moralisk överträdelse eller kränkning uppstår 
när individens självrelation negligeras eller försummas genom undan-
hållet eller förvägrat erkännande. Känslan av moralisk kränkning står 
alltid i relation till personens relation och medvetna förväntningar till 
sig själv och andra, det vill säga individens kvalitativa måttstock för det 
egna livet (a.a.). 
 Människan bedöms vara beroende av en instämmande och bejakan-
de relation från andra individer för att bygga upp och bevara en positiv 
självrelation. En moralisk kränkning kan leda till en psykologisk för-
ändring eftersom individens egen självbild och självkänsla inte bekräf-
tas. Honneth (2003) menar att ”varje moralisk kränkning utgör en akt 
av personlig skadegörelse, emedan den förstör en väsentlig förutsätt-
ning för den individuella handlingsförmågan” (s. 98).   
 Moralisk överträdelse eller orättvisa anses, liksom erkännande, vara 
relaterad till de tre grundläggande nivåerna av individens självrelation. 
En sammanställning av Honneths filosofiska tankar om erkännande 
finns i ruta 2.1. 
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Ruta 2.1.  Sammanställning av Honneths filosofiska tankar om erkännande och mora-
lisk kränkning 

Nivå av själv-
relation 

Erkännande Erkännande 
leder till 

Moralisk 
kränkning 

Moralisk 
kränkning leder 
till 

 
Nivå 1: 
 
Fysiska 
behov 

 
Individens 
egna behov 
har ett unikt 
värde för en 
annan person 

 
Ökat själv-
förtroende 
genom om-
sorg och 
kärlek 

 
Individen 
berövas trygg-
heten att åtnju-
ta fysiskt väl-
befinnande 

 
Individens tillit 
till de värden 
som egna fysiska 
behov har i 
andras ögon 
skadas 

 
Nivå 2: 
 
Moralisk 
pålitlighet 

 
Individen 
erkänns ha 
samma mora-
liska tillräkne-
lighet som alla 
andra 

 
Ökad själv-
aktning eller 
självrespekt 

 
Individens 
moraliska 
tillräknelighet 
och omdömes-
förmåga 
missaktas 

 
Individens själv-
aktning tar skada 

 
Nivå 3: 
 
Kunskaper 
och 
färdigheter 

 
Individens 
förmågor 
utgör ett kon-
stitutivt värde 
för en konkret 
gemenskap i 
form av soli-
daritet eller 
lojalitet 

 
Ökad känsla 
av egenvärde 

 
Individers eller 
gruppers käns-
la av föröd-
mjukelse eller 
brist på respekt 
för de förmå-
gor som de 
besitter  

 
Känslan av att 
vara socialt    
betydelsefull tar 
skada   

 
Som ruta 2.1 visar synliggörs erkännande och moralisk kränkning för 
det första när barn upplever en fysisk kränkning som avsiktligt missak-
tar hans eller hennes fysiska behov som innebär att individen berövas 
tryggheten att erhålla fysiskt välbefinnande. Det kan leda till att barn 
upplever att de inte är erkända i sin egen självförståelse och det förstör 
deras tillit till de värden som de egna behoven har i andras ögon. Mora-
lisk överträdelse synliggörs också när barn upplever en svekfull hand-
ling eller att deras moraliska tillräknelig och omdömesförmåga missak-
tas. Konsekvenserna kan bli att barnen upplever att de inte tas på allvar 
vilket kan leda till att deras självaktning tar skada. Moralisk överträdel-
se synliggörs för det tredje när individen upplever en symbolisk kränk-
ning eller förödmjukelse vilket anses vara en kränkning av den person-
liga integriteten. Individer som känner förödmjukelse eller brist på re-
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spekt för sina förmågor kan uppleva att de inte får något erkännande för 
sina färdigheter. Det får till följd att deras känsla av att vara socialt be-
tydelsefulla tar skada (Honneth, 2003).  
 Som tidigare beskrivits är avsikten med denna studie att kartlägga 
dels barns sociala relationer i förskolan, med fokus på deras kamrat- 
och vänskapsrelationer, dels personalens uppfattningar om barnens 
egenskaper och färdigheter. Syftet är att få ett underlag för att diskutera 
om förskolans strukturella villkor5 ger förutsättningar för en miljö som 
verkar för alla barns möjligheter att skapa goda relationer med andra 
barn. Honneths moralteori ses som ett av flera argument som motiverar 
en kartläggning av barns sociala relationer eftersom grundtanken i den 
är att människan måste uppleva ett flerdimensionellt erkännande från 
andra för att kunna utveckla en personlig identitet och positiv relation 
till sig själv. Jag är medveten om att barnen som ingår i denna studie, 
som är i åldern tre till sju år, inte har upprättat en reflekterande och 
verbaliserad kvalitativ måttstock för det egna livet, men studier visar att 
barn vid tre års ålder kan visa förståelse för vilka normer och värde-
ringar som gäller i den egna närmiljön (Dunn, 1997; Ivarsson, 2003: 
Johansson, 1999). Dunns studier (a.a.) visar att barns sociala förståelse 
vid omkring tre års ålder innebär att barn har bildat sig en uppfattning 
om vilka rättigheter som tillkommer dem och vilka förmågor de anser 
sig ha. Barn antas förstå eller strävar efter att förstå, när de själva eller 
deras förehavanden är erkända av omgivningen och på samma sätt kan 
de känna moralisk kränkning när de som individer eller deras föreha-
vanden inte får omgivningens erkännande. Bland annat Dunns (1993, 
1997) studier ger grund för ett utvecklingspsykologiskt perspektiv eller 
diskurs för att inkludera barn från tre års ålder i denna studie. Detta 
beskrivs och motiveras i följande avsnitt. 

Barns sociala förståelse  
Som en utgångspunkt till beskrivning av barns tidiga sociala förståelse 
och färdigheter väljer jag Judy Dunns (1993, 1997) forskning av små-
barns (ett till tre år) utveckling av social förståelse i hemmiljö.  

                                                 
5 Med strukturella villkor menas bl.a. antal barn i gruppen, antal barn per personal 
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Med sina studier vill Dunn åskådliggöra vad som får barn att visa social 
förmåga samt hur denna förmåga utvecklas och synliggörs av barnen. 
Studien, presenterad i ”The beginnings of social understanding” (1997) 
har främst fokus på barns relationer till sin mor och sina syskon i kon-
fliktsituationer, när de leker och när de samtalar. Resultaten kan indelas 
i två grundläggande delar, barns naturliga och praktiska förståelse av 
familjens moraliska värld och förhållandet mellan denna förståelse å 
ena sidan och barns emotionella relationer, deras egenomsorg6, deras 
glädje av social effektivitet samt den moraliska diskursen i denna värld 
å andra sidan. Detta förklaras närmare i följande avsnitt. 

Småbarns naturliga och praktiska förståelse av sin  sociala 
värld 

Det är främst fyra kännetecken som Dunn (1997) har kunnat utkristalli-
sera som visar hur barn från 18 månaders ålder åskådliggör förståelse 
för den sociala värld de lever i. Dessa är:  
1. Förståelse för andras känslor  

Barns förståelse under det andra levnadsåret växer från affektiv in-
toning7 av andras glädje och sorg till förståelsen av hur vissa hand-
lingar eller ageranden kan leda till andras känslomässiga reaktioner. 
Vid tre års ålder visar barn ökat intresse, uppmärksamhet och förstå-
else för egna och andras känslotillstånd som smärta, sorg, ilska, 
glädje, missnöje, välbehag och rädsla. Barns förmåga att ändamåls-
enligt besvara andras känslor med omsorg, omtanke och vänlighet 
visar att barns moraliska förståelse är väl grundlagda vid tre års ålder 
(Dunn, 1997). 

2. Förståelse av andras avsikter 

Under det andra året utvecklar barn en ökad känsla för andras syften 
och intentioner. Detta visar barn i olika konfliktsituationer, när de 

                                                 
6 Dunn använder begreppen self-concern och self-interest för att beskriva barns omsorg om och 
intresse för sig själva. Dessa begrepp bör inte förväxlas med barnens brist på intresse för andra. 
För begreppen kommer jag att använda begreppet egenomsorg. Det kan noteras här att Johans-
son (1999) använder begreppet egenintresse i sin doktorsavhandling. 
7 Här hänvisar Dunn till Daniel Sterns (1991) teori om barns utveckling av själv. 
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samarbetar och hjälper andra. Under det tredje året blir detta mer 
synligt i barnens låtsaslek, i deras berättelser och förfrågningar om 
andra (Dunn, 1997). 

3. Förståelse för sociala regler 

Den ökade känslan för andra familjemedlemmars emotioner och in-
tentioner leder till ökat intresset för överträdelse av vad som är ac-
cepterat och förväntat beteende samt förståelse för sociala regler och 
familjerelationer. Barns emotionella beteende och deras försök att 
resonera skiljer sig åt mellan olika överträdelser. De ifrågasätter och 
diskuterar reglers olika tillämpning för olika individer och skämtar 
med andra om överträdelser som görs. Barn visar detta beteende 
speciellt i familjära situationer och omständigheter som hemma och 
på förskolan (Dunn, 1993). Barn visar sig mycket duktiga på att an-
passa sitt beteende till kontextspecifika regler och att de lär sig 
snabbt regler när kontexten är emotionellt viktig för dem (Dunn, 
1997).    

4. Förstå andras tankar 

Under det tredje levnadsåret börjar barn tala om och reflektera kring 
det egna och andras mentala tillstånd, till exempel att kunna saker, 
att minnas och att glömma (Dunn, 1997). 

Barns utveckling av social förståelse     

Barn i två års ålder är bara i början av att utveckla sin sociala förståelse 
(Dunn, 1993, 1997). Dunn (1997) drar den slutsatsen eftersom hon inte 
har sett något bevis på att barn har förmågan att känna igen svårbe-
stämbara emotionella känslolägen som blyghet, skuld, skam eller för-
tvivlan för denna ålder. Experimentella studier indikerar också att upp-
fattning om kombinerade/multipla känslor (Saarni, 1999; Viborg, 1984) 
är avlägsen för dessa små barn. Det är sannolikt att barn uppfattar och 
förstår andras känslor som de har egna erfarenheter av inom den sociala 
kontext de växer upp i, speciellt känslor som berör barnen personligen, 
men att de har svårare att uppfatta och förstå andra känslor som de inte 
har erfarenhet av eller som inte berör dem personligen.   
 Kognitiva förändringar antas till stor del vara grunden för den dra-
matiska utvecklingen av barns förmåga att reflektera över andras före-
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havanden och den sociala värld de lever i, men denna ökade förmåga 
tros även vara beroende av andra faktorer, som barnets egenomsorg, 
glädjen av sociala framgångar, betydelsen av affektiva erfarenheter och 
den sociala diskursen (Dunn, 1997).   

Barns egenomsorg och känsla av själv i den sociala världen 

Drivkraften bakom barns förståelse av andra och den sociala världen är 
förknippad med deras relationer inom den egna familjen, till exempel 
barnets bindning till föräldrarna, den konflikt som uppstår mellan bar-
nets ökade självständighet och socialiseringen samt rivaliteten med 
syskon (Dunn, 1997). I dagens Sverige lever de flesta barn i två barn-
domsvärldar, i familjen och i förskolan (Dencik, Bäckström & Larsson, 
1992). Drivkraften bakom barns förståelse av andra och den sociala 
världen i förskolan tros vara densamma som i hemmet, med skillnaden 
att i förskolan har barn större möjlighet att välja vilka barn de vill eta-
blera nära relationer med (Dunn, 1993). Vi kan dock förmoda att rela-
tionerna mellan syskon och andra familjemedlemmar är djupare, mer 
frekventa och har större kontinuitet än relationer mellan barn på försko-
lan. 
 Betydelsen av att hävda sig själva inför andra betydelsefulla perso-
ner ökar med barnens ökade förståelse. Att driva igenom sin egen vilja, 
av omsorg för sig själv, kännetecknar mycket av barnens beteende 
gentemot familjemedlemmarna i åldern två till tre år (Dunn, 1997). 
Detta beror på att barn har utvecklat en ny känsla av själv samt utveck-
lat en ökad förmåga att planera och uppnå sina mål (a.a.) Dunns (a.a.) 
sammanställning av barnens verbala aktiviteter visar att deras egenom-
sorg ökar successivt, vilket synliggör barnens förståelse för andra och 
för gällande regler. Barn antas ha samma möjlighet i förskolan som i 
hemmet, att utveckla en känsla av själv i relationer med betydelsefulla 
andra barn, till exempel vänner (Løkken, 1989). 
 Genom egenomsorg utvecklar barn denna känsla av själv (Dunn, 
1997). Grundläggande härför är deras uppfattning om att kunna styra 
händelser och händelseförlopp (Sense of cause a.a., s. 177). Båda dessa 
egenskaper (att kunna styra händelser, som exempelvis att välja vilken 
lekaktivitet det vill delta i och att kunna styra händelseförlopp, som till 
exempel påverka vilket innehållet och utveckling denna aktivitet får) är 
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viktiga för individens självskatting, eftersom de ger barnen en upple-
velse av att vara en agent, som har medvetna intentioner med sitt hand-
lande och som medvetet tar ansvar för sitt agerande. Barn upplever åt-
skilliga problem i sociala relationer som de behöver brottas med och 
lära sig att bemästra. Dessa problem kan till exempel vara hur andras 
uppmärksamhet skall fångas, att upprätta samarbete med andra, lösa 
oenigheter, förstå andras intentioner och hur andra som känner smärta 
eller sorg kan tröstas. Det är i situationer när de lyckas lösa dessa pro-
blem och uppnå kontroll över de sociala förhållandena som råder från 
gång till annan som barnen utvecklar känsla av self-efficacy8 (Dunn, 
1997, s. 177). Genom att visa självförmåga i dessa sociala situationer 
etablerar barnet en grundläggande känsla av själv. I förskolan, där barn 
umgås med mellan 16 och 23 andra barn, bedöms det viktigt att barnen 
etablerar nära relationer till ett fåtal andra barn för att utveckla förmå-
gan till egenomsorg och känsla av självförmåga i sociala situationer. 
 Barn utvecklar en känsla av självförmåga genom att behärska ovan-
stående sociala situationer och denna förståelse av själv ökar deras in-
tresse, förståelse och omsorg för andra. I sitt arbete hänvisar Dunn 
(1997) till Lawrence A. Blum som menar att omsorg för andra, som i 
vänskap, inte går att skilja från omsorg för sig själv. Denna dubbelsi-
dighet av begreppet sjävförmåga innebär två saker. För det första bör 
inte ett barns omsorg om sig själv ses som motsatsen till omsorg om 
andra, förutom i konfliktsituationer, eftersom en del av att uppleva 
självförmåga i den sociala världen är att finna vägar för att hjälpa och 
samarbeta med andra samt att uppnå andras erkännande. För det andra 
innebär upplevelsen av självförmåga i sociala relationer att individen 
måste kunna iaktta andras respons på egna handlingar, såsom andras 
gillande och ogillande, glädje och missnöje. En förmåga som Dunn 
(1997) har sett bevis på i treåringars berättelser och i deras sätt att 
skämta. Deras intresse för vad som andra anser som acceptabelt och 
oacceptabelt är både omfattande och varaktig vid tre års ålder (a.a.).  
 Vid tre års ålder börjar barn visa intresse för hur andra reagerar på 
deras känslomässiga beteenden och på vilket sätt andra visar gillande 
och ogillande för dessa beteenden. Detta uppenbara intresse tyder på att 

                                                 
8 I svensk översättning (Egidius, 1994) av begreppet self-efficacy används begreppet självför-
måga. 
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en nyfikenhet växer fram för hur andra tänker om dem (Dunn, 1997). 
Det är främst två reaktions- eller beteendemönster som indikerar att 
barn börjar iaktta andras reaktioner på dem. För det första börjar de visa 
känsla av skuld och skam, en känsla som för det mesta börjar utvecklas 
vid tre års ålder. För det andra visar de stort intresse av att jämföra sig 
särskilt inom familjen. Det första tecknet som barn visar på social jäm-
förelse är när de försäkrar sig om att få sin del av saker och ting jämfört 
med andra samt om att de behandlas likvärdigt med andra i gruppen. 
Barnets angelägenhet att värna om sina rättigheter tvingar det till att 
göra sociala jämförelser. Det är en process som ses som viktig för bar-
nets självvärdering i gruppen.       

Glädjen över självförmåga i sociala situationer 

Barns glädje över att uppleva självförmåga i relation till familjemed-
lemmar visar sig, enligt Dunn (1997), inte enbart i olika konfliktsitua-
tioner, utan även i hur barnen förmedlar och förhandlar om alternativa 
lösningar i olika situationer, i hur de organiserar sin lek och hur de 
kommunicerar verbalt. Barns glädje över att bli betydelsefulla familje-
medlemmar visar sig också i deras förmåga att hjälpa andra på ett me-
ningsfullt sätt, och i hur de skojar och delar skämt med andra familje-
medlemmar. Att behärska den sociala världen är inte bara en fråga om 
att vinna en argumentation. Det är främst barnets glädje av att känna sig 
som en viktig medlem i gruppen som ses som en motiverande kraft för 
barnets sociala förståelse. I detta hänseende anses det ytterst viktigt att 
barn i förskolan etablerar kamrat- och vänskapsrelationer med ett eller 
några andra barn för att de skall få en känsla av att vara effektiva med-
lemmar i en kamratgrupp. 

Betydelsen av affektiva erfarenheter 

I interaktioner där moral och sociala regler uttalas spelar emotioner en 
stor roll. Känslor som föräldrar, syskon och barnet självt visar är ofta 
tydligt markerade. Barn som är inne på sitt tredje år visar oftare en vilja 
att resonera i konfliktsituationer, som tidigare fick dem att reagera med 
ängslan eller ilska (Dunn, 1993, 1997). Olika känslor förstärks i kon-
fliktsituationer och kan bidra till de insikter barn gör i dessa interaktio-
ner. Men det är inte upplevelsen av de förstärkta affekterna i sig som 
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leder till barns förståelse av andra. Barns insikt om andra fostras främst 
i diskussion med andra barn eller vuxna, när känslorna har lagt sig och 
barnet är lugnt och eftertänksamt (reflekterande). Det är barnets nära 
relationer och inte pressen, skulden eller rädslan i socialisationssitua-
tioner, som är av betydelse för små barns utveckling av social förståel-
se. Den affektiva spänningen i relationer mellan barn och mellan för-
skolepersonal och barn ses som en viktig drivkraft för barnet att förstå 
andra och den sociala världen. Att få möjlighet att i reflekterande sam-
tal dela erfarenhet och upplevelser med sina lärare, kamrater och vän-
ner när känslostormar har lagt sig antas vara en av förutsättningarna för 
att utveckla social och emotionell förståelse i meningsfulla samman-
hang. 
 Barnet bör ses som en aktiv agent som utvecklar ökad social förstå-
else för egen räkning lika mycket som för att anpassa sig till familjens 
förväntningar och krav (Dunn, 1997). Barns ökade kognitiva och kom-
munikativa färdigheter påverkar föräldrarnas uppfostringsstrategier, 
men dessa tilltagande färdigheter bidrar även till barns ökade förmåga 
att utveckla planer, som de sedan kan förverkliga genom att vara aktiva 
deltagare i diskussioner kring regler och relationer. Genom att vara 
delaktig i rollekar och bemästra argument, ursäkter och rättfärdigande 
påverkar barnen sin sociala värld på samma gång som den sociala värl-
den påverkar dem (a.a.).  

Den sociala kontextens inverkan på barns utveckling av social 
förståelse 

Allt pekar på att de emotioner som barn upplever och uttrycker när de 
känner sig frustrerade eller när de hamnar i konflikter och när de delar 
glädje och välbefinnande är kultur- och kontextbundna. Det kan skilja 
mellan länder men också inom ett land, mellan olika kulturgrupper men 
också mellan olika familjer (Dunn, 1997). Emotionsstudier (Saarni, 
1999) visar att moderns (familjens) reaktioner på barns ilska i olika 
kontexter påverkar barnets emotionella uttryckssätt och hur de lär sig 
att använda emotioner på ett instrumentellt (praktiskt) sätt. Dunn, 
(1997) har dock inte, med någon tydlighet, kunnat se kulturella skillna-
der i barns utvecklingsmönster av social förståelse. Det kan innebära att 
utvecklingen följer relativt samma mönster oberoende av kultur, och att 
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kulturella skillnader visar sig främst i utövandet av emotionella ut-
tryckssätt. Enligt Dunn (1997) utvecklar alla barn en social förståelse, 
liksom de flesta barn lär sig att tala, men skillnaden ligger i vad de lär 
sig i olika kulturella miljöer. Det kan jämföras med barns språkutveck-
ling som i högsta grad har visat sig vara kulturrelaterad eller kontext-
bunden (Anders Arnqvist, 1991; Dysthe, 1996). I kända sociala miljöer 
där kontextkoden är välkänd för barnen har de lättare att visa avancerad 
social förståelse än i främmande miljöer (Saarni, 1999).  
 Uppfostringssituationer antas utgöra en viktig kontext där moraliska 
signaler ges och mottas. De moraliska signalerna är inte enbart begrän-
sade till straff och förbudssituationer (Dunn, 1997). Barns motivation 
att bete sig i enlighet med föräldrarnas (förskolans) förväntningar är 
med all sannolikhet starkt förknippad med föräldrarnas (personalens) 
uppfostringsstrategier. Barns utveckling av förståelse för vad som är 
accepterat är också påverkad av många fler erfarenheter, till exempel 
barns interaktion med syskon, kamrater, vänner och andra vuxna. För-
skolan är bara en kontext av många andra som omger barn men likväl 
viktig, eftersom barn vistas flera år och långa dagar på förskolan. Med 
all sannolikhet förekommer olika förhållningsregler och uttalade för-
väntningar på sociala relationer på de 18 medverkande avdelningarna i 
denna undersökning, som gör att barnen lever i olika kulturer eller so-
ciala kontexter. 
 Ur ett institutionsperspektiv på Dunns (1997) studie av barns utveck-
ling av social förståelse i hemmiljö finns flera studier kring barns rela-
tioner och kring barns utveckling och meningsskapande i samspel med 
jämngamla kamrater i förskolan. Dessa studier har genomförts bl.a. av 
Gunvor Løkken (1989), Eva Johansson (1999) och Pia-Maria Ivarsson 
(2003). Samtliga tre studier är samstämmiga om att barns samspel i 
förskolan är viktigt för deras utveckling och lärande. Här följer en kort 
presentation av Løkkens studie från 1989. 
 Løkken (1989) studerade samspel mellan ett- och tvååringar på en 
småbarnsavdelning i förskolan. Studien är kopplad till Merleau-Pontys 
teorier om kroppssubjektet, d.v.s. att kroppen är personlighetens sub-
jekt och att det är genom kroppen som vår medvetenhet tar form (a.a.). 
Utifrån dessa teoretiska antaganden menar Løkken (a.a.) att så fort ett 
barn kan krypa, stå eller gå är det redo att ta kontakt med jämngamla 
barn som det kan glädjas tillsammans med över sina nyvunna färdighe-
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ter. I detta samspel kan de visa andra vad de själva kan åstadkomma 
och vad de kan tillsammans med andra barn. Løkken (a.a.) anser också 
att det är av stor betydelse för barns utveckling av relationer, kommu-
nikation och känslomässig tillit till andra barn att de får möjlighet till 
att fysiskt beröra och beröras av jämngamla kompisar, på samma sätt 
som det är viktigt att barnen ges möjlighet till att imitera varandras be-
teenden. Ett imitationssamspel som Løkken (1989) benämner ”flire-
konsert” (a.a., s. 105) och som förutom att medföra viktiga erfarenheter 
för barns sociala förståelse och utveckling av själv också har betydelse 
för deras kognitiva, fysiska och emotionella utveckling.   
 Vidare menar Løkken (1989) att samspel mellan jämngamla kamra-
ter har en särprägel och kvaliteter som inte kan finnas i samspel mellan 
barn och vuxna. Det som utmärker barns samspel är att barnen är lika 
stora, har likvärdiga erfarenheter, de håller på att upptäcka och erövra 
nya kunskaper och färdigheter och kan på så vis inspirera och glädjas 
med varandra på ett unikt sätt. Om barn ges möjlighet till samspel med 
jämngamla kompisar visar de kompetenser som att kunna ingå i varie-
rande och komplicerade samspelsprocesser med andra barn, vilket an-
ses vara ett viktigt komplement till barns samspel med vuxna (a.a.).  

Sammanfattning  

Barn i hemmiljö, som är inne på sitt tredje år, visar sig kunna förstå 
andras känslor och hur de kan manipulera dessa, andras avsikter, vil-
ket till exempel underlättar för dem att samarbeta eller vara delaktiga i 
diskussioner och lösa konflikter, sociala normer, det vill säga förstå 
vad som anses tillåtet eller förbjudet i den egna miljön och till sist anses 
de börja kunna förstå andras tankar (Dunns, 1993, 1997).  
 Barns förmåga att förstå andra och den sociala miljön bedöms hu-
vudsakligen vara bestämd av kognitiv mognad och utveckling, men 
flera andra faktorer anses också av betydelse. Dunn (1997) har kunnat 
identifiera fyra faktorer som hon menar är viktiga för barns utveckling 
av social förståelse. Dessa är barnets egenomsorg, glädjen av sociala 
framgångar, affektiva erfarenheter och den sociala kontexten. Barns 
egenomsorg är en viktig del i denna utveckling, men för att kunna vär-
na om sitt eget bästa krävs att barnen har utvecklat en känsla av själv, 
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som en betydelsefull medlem i en gemenskap och en känsla av att ha 
förmåga till att kontrollera sig själva och sin omgivning.  
 Som Dunns studier (1997) visar har barn redan vid tre års ålder ut-
vecklat en stark känsla och förståelse av själv i den egna hemmiljön. 
Detta gäller enligt Løkken (1989) och Johansson (1999) även treåriga 
barn i förskolan. Utifrån dessa studier förefaller det som om barn redan 
i treårsåldern kan ha utvecklat en god medvetenhet om egna livsmål och 
förväntningar och en relation till sig själv och andra, vilket gör det 
rimligt att barn från tre års ålder inkluderas i denna studie.  
 Eftersom föreliggande studie riktar mot att kartlägga barns sociala 
relationer i förskolan följer en beskrivning av förskolans uppdrag, så 
som dessa kommer till uttryck i förskolans olika styrdokument om att 
stödja barns sociala utveckling. 

Förskolans styrdokument  
I detta kapitel beskrivs och diskuteras förskolans styrdokument för 
verksamhetens ramar och innehåll.    

Läroplan – styrdokument för inkludering 

Läroplanen för förskolan är en förordning med bindande föreskrifter till 
skillnad från tidigare styrdokument rörande förskolan som varit reger-
ingens rekommendationer till kommuner och landsting. Förordningen 
innebär att läroplanen är underordnad kapitel 2, paragraferna 1–12 i 
”Skollagen” från 1997 (Utbildningsdepartementet, 1997b). Detta inne-
bär också att förskolans pedagogiska verksamhet skall tillmätas samma 
betydelse för barn i förskoleåldern som utbildningen i det offentliga 
skolväsendet har för barn och ungdom (Utbildningsdepartementet, 
1997a; Utbildningsdepartementet, 1997b; Utbildningsdepartementet, 
1998). 
 Med begreppet läroplan avser läroplansforskaren Ulf P. Lundgren 
(1981) ”styrningen och kontrollen av utbildning och undervisning” (s. 
22). Enligt Lundgren (a.a.) består en läroplan av tre skilda nivåer, mål, 
innehåll och metoder. Relationen mellan dessa nivåer bygger på vissa 
grundläggande principer – läroplanskoder – som formas både i tid och 
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rum utifrån ”existerande materiella och kulturella villkor samt före-
ställningar om utbildning i olika politiska, administrativa och pedago-
giska processer” (a.a., s. 22). Förskolans läroplan, Lpfö-98, beskriver 
enbart målen, det vill säga vilka värderingar, kunskaper och färdigheter 
som samhället vill överföra till nästa generation. De andra nivåerna, 
innehåll och metoder, som Lundgren (1981) beskriver, d.v.s. hur ut-
bildningens innehåll skall styras och organiseras och hur undervis-
ningsmetoder och arbetssätt skall utformas, överlämnas till respektive 
kommun att beskriva och utveckla.  
 Som Lundgren (1981) påpekar i citatet ovan måste varje styrdoku-
ment, vare sig det är rekommendationer, föreskrifter eller förordningar, 
förstås i sitt historiska sammanhang. Förskolans styrdokument har stu-
derats av bland andra Dahlberg och Lenz Taguchi (1994), Hultqvist 
(1990), Tallberg Broman (1995) och Vallberg-Roth (1998). Även om 
de olika studierna har haft skilda perspektiv visar dessa historiska ana-
lyser att barnet och yrkesrollen i förskolan är en konstruktion utifrån 
rådande tiders kultur och sociala omständigheter samt den kunskap om 
människan och kunskapssyn som råder från en tid till annan.  
 De konstruerade barnen återspeglar samhällets föreställningar om 
vad ett barn är och vad ett barn behöver för att utvecklas mot det fram-
tida samhället. I följande avsnitt analyseras förskolans uppdrag, vilken 
barnsyn som ligger bakom läroplansarbetet, samt hur förskolebarnet 
konstrueras enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998). I analy-
sen beskrivs vilka egenskaper barnet anses vara i behov av att behärska 
för att möta framtidens samhälle. Till sist beskrivs hur barns lärande 
och utveckling organiseras och vilka förutsättningar som krävs för att 
barn skall utveckla de önskade egenskaperna.   

Förskolans uppdrag  

Förskolans läroplan Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) avser en 
plan för lärande och en form av studieplan (Utbildningsdepartementet, 
1997a). Läroplanen anger förskolans värdegrund och uppdrag samt mål 
och riktlinjer för verksamheten9. Förskolan skall vila på demokratisk 

                                                 
9 I ”Att erövra omvärlden” (Utbildningsdepartementet, 1997a), förklaras begreppet verksamhet 
med ”att en verksamhet är pedagogisk innebär att den är målinriktad, planerad och ledd av 
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grund och dess uppgift är bland annat att förankra de värden, de etiska 
förhållningssätt, som vårt samhälle vilar på. Förskolan skall också läg-
ga grunden för ett livslångt lärande där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en enhet i den pedagogiska verksamheten. Målen, för 
verksamheten, anges i mål att sträva mot för det enskilda barnets läran-
de och utveckling. De riktlinjer som beskrivs i Lpfö-98 vänder sig dels 
till alla som arbetar i förskolan och dels till arbetslaget. Verksamheten 
skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till 
förskolans mål. Till skillnad från grundskolan är det inte det enskilda 
barnets resultat som skall utvärderas utan verksamheten i sin helhet och 
betyg eller omdömen skall inte utfärdas i förskolan. Däremot skall ar-
betslagen ”föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets 
trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 
genomföra utvecklingssamtal” (a.a., s. 5). 
 Enligt Lpfö-98 skall förskolan främja barns lärande. Uppdraget för-
utsätter att arbetslagen för en aktiv diskussion kring begreppen kunskap 
och lärande. Den vidgade syn på kunskap som Lpfö-98 förespråkar 
innebär att ”kunskap kommer till uttryck i olika former – som fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra” (s. 10) utan hierarkisk ordning. Denna syn på kunskap 
beskrivs grundligare i ”Att erövra omvärlden” (Utbildningsdepartemen-
tet, 1997a). Där förklaras att fakta står för information, regler och kon-
ventioner. ”Genom fakta, vet vi något, vi kan se sammanhang och vi 
kan uttrycka våra kunskaper med ord samt minnas och glömma fakta”. 
Att förstå är att ”begripa och att uppfatta meningen med något”. Fär-
dighetskunskap är en ”praktisk kunskapsform som kommer till uttryck i 
handlingar och beteendemönster”. Dessa tre former kan sägas vara syn-
liga kunskapsformer medan den fjärde formen, förtrogenhetskunskap är 
mer osynlig (ss. 50–51).  

                                                                                                                     
 
högskoleutbildad personal” (s. 121). I Lpfö-98 används ordet pedagogisk verksamhet synonymt 
med begreppet utbildning (a.a., s 147). 

. 
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Barnomsorg och Skolakommittén (Utbildningsdepartementet, 1997a) 
förklarar att detta:  

... perspektiv på kunskap kan förstås som en process som förutsätter 
en aktiv interaktion med andra människor och fenomen i omvärlden. 
Kunskap och lärande blir i detta perspektiv inte endast relaterade till 
individen, som något som enskilda människor har eller besitter, utan 
något som skapas och definieras tillsammans med andra (s. 51). 

  

Det är denna kunskapssyn som skall ligga till grund för den pedagogis-
ka verksamheten och synen på barnet som aktiv medskapare av sin 
kunskap.  

Barnsynen bakom läroplanstexten 

I Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) går inte att utläsa i klartext 
vilken barnsyn som ligger till grund för läroplansarbetet, det går där-
emot att läsa i Barnomsorg och skolakommitténs slutbetänkande, ”Att 
erövrar omvärlden” (Utbildningsdepartementet, 1997a). Där tillskrivs 
barnet egenskaper med begreppen; aktivt, meningsskapande, utforskan-
de, socialt, medskapande, resursrikt, nyfiket, med egen kraft och lust att 
lära. Barnet beskrivs som aktiv erövrare av omvärlden i samspel, i 
kommunikation och i samexistens med andra, både vuxna och barn. I 
denna samexistens uppstår ett gemensamt meningsskapande av normer 
och värderingar och individers identitet. I samexistensen förändrar och 
förändras individen i ett ömsesidigt samspel med sin omgivning, ”sär-
skilt stor är barns påverkan på varandra under självvalda aktiviteter 
utan inblandning från vuxna, exempelvis i leken” (s. 66). Barnet utfors-
kar och ingriper i omvärlden med sin kropp och alla sina sinnen. Barnet 
anses också ha förmågan att från tidig ålder särskilja och förhålla sig 
adekvat till olika sociala miljöer.  

Att konstruera det verkliga barnet – samhällets vision om 
framtidens barn 

Utveckling och lärande skall enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 
1998) bygga på att barnen tillägnar sig fakta om och förståelse för hur 
olika saker och ting fungerar i den fysiska och sociala världen, inom 
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barnet och utanför barnet självt samt att barnet lär sig att praktiskt och 
förtroget handskas med dessa kunskaper.  
 Jag har valt att sammanställa läroplanstexten i avsnitten Förskolans 
uppdrag och Mål och riktlinjer med utgångspunkt i arbetets teoretiska 
bakgrund, som är att barn måste ges möjlighet till att utveckla sin egen 
personliga identitet, ta till sig samhällets normer och värderingar, ut-
veckla god kommunikativ förmåga och kunskaper inom olika områden 
för att uppnå en känsla av erkännande. Det finns inte någon hierarkisk 
ordning mellan dessa egenskaper och färdigheter, utan det finns en 
stark ömsesidig relation mellan dem där den ena medverkande kraften 
är beroende av den andra.  

Barns personlighetsutveckling 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för 
sig själva och sin omvärld (Lpfö-98, s. 12). 

 
Ett av förskolans grundläggande utvecklingsmål är att barnen skall ut-
veckla god kännedom om sig själva som enskilda individer. Barnen 
skall lära att känna igen egna behov och sitt egenvärde. Barnen skall 
utveckla en trygg identitet, självständighet och tillit till den egna för-
mågan. ”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen” (a.a., ss. 8–9). Nyfikenhet och lust att leka och lära sig är 
egenskaper som beskrivs som viktiga för barnet att utveckla. Barnet i 
gruppen och gruppen av barn ses som viktiga för barnets/gruppens ut-
veckling och lärande. 

Barns utveckling av social förståelse och färdigheter 

Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att 
utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska 
värderingar och efterhand omfatta dem (Lpfö-98, s. 11). 

  

Som citatet ovan beskriver skall förskolan sträva efter att varje barn 
utvecklar social förståelse och färdigheter i enlighet med samhällets 
grundläggande värden. Dessa färdigheter anses vara fundamentala för 
all mänsklig samvaro och samexistens. Det anses grundläggande att 
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barnen utvecklar färdigheter som öppenhet och respekt samt solidaritet 
och ansvar för egna handlingar och andra människor. Vidare skall bar-
nen utveckla empatisk förmåga, en förmåga att visa andra människor 
hänsyn och en vilja att hjälpa andra. Barnen skall också utveckla för-
ståelse och respekt för andra människors lika värde oberoende av ”kön, 
social eller etnisk bakgrund” (a.a., s. 11). Det anses också betydelsefullt 
att barnen utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmil-
jö.  

Barns utveckling av kommunikativ förmåga 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkut-
veckling … förmåga att kunna kommunicera (Lpfö-98, s. 9). 

 
I läroplanen beskrivs betydelsen av att barn lär sig ett nyanserat språk 
för att utveckla sina kommunikativa färdigheter. Med nyanserat språk 
menas både ett rikt ordförråd för att underlätta en verbal kommunika-
tion men också olika estetiska uttrycksformer till exempel lek, bild, 
sång, musik, drama, dans och rörelse. Matematik ses också som ett av 
de språk som är viktigt för barnen att utveckla kunskaper om, förståelse 
för och förtrogenhet med. Med kommunikativa färdigheter menas att 
barnen utvecklar förmågan att lyssna, berätta och reflektera samt ge 
uttryck för egna uppfattningar. Genom ett nyanserat språk och olika 
uttrycksmedel kan barnen kommunicera med andra, eftersom de kan 
sätta ord på sina tankar, känslor och behov och förstå andras förmed-
ling av desamma. Ett nyanserat språk hjälper även barnen att förstå och 
upptäcka omvärlden.  

Barns utveckling av olika ämneskunskaper 

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och in-
sikter (Lpfö-98, s. 10). 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att använda 
olika material och tekniker för att bygga, skapa och konstruera. Det 
anses viktigt att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang samt förståelse för grund-
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läggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form, barnen skall 
också utveckla förmåga att orientera sig i tid och rum. Läroplanen be-
tonar också betydelsen av att barnen utvecklar förståelse för enkla na-
turvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

Förskolemiljön och verksamhetens innehåll 

Enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skall förskolans verk-
samhet organiseras så att den utgår från varje barns behov och anpassas 
till varje individ genom att utgå från barnets erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft. Verksamheten skall planeras, genomföras, 
utvärderas och utvecklas i förhållande till läroplanens mål.  
 Förskolans lokaler skall vara ändamålsenliga och miljön skall erbju-
da barnen en avvägd dagsrytm i relation till deras ålder och vistelsetid. 
Miljön skall ge dem möjlighet att växla mellan olika aktiviteter såsom 
lek, utforskande och skapande verksamhet. Miljön skall dessutom vara 
trygg, öppen, innehållsrik och inbjudande för barnens utveckling. Mil-
jön skall vidare ge barnen möjlighet till egna planer, stimulera fantasi, 
kreativitet i lek och lärande både inne som ute. Barnen skall få möjlig-
het att arbeta temainriktat med olika ämnesområden, material, tekniker 
och arbetsformer. 
 Miljön i förskolan skall vara en levande social och kulturell värld 
som bevarar vårt kulturarv men på samma gång gör samhällets interna-
tionalisering synlig. Miljön skall stimulera barnens initiativ och utveck-
la deras sociala och kommunikativa kompetens. Verksamheten skall 
också stimulera barnens medvetenhet och intresse för miljö och natur-
vårdsfrågor samt utveckla deras ekologiska förhållningssätt och en po-
sitiv framtidstro.  
 För att förskolan skall kunna tillgodose barnens behov av omsorg 
och en god pedagogisk verksamhet måste barngruppen ha en lämplig 
sammansättning vad avser barnens ålder och storlek. Förskolan behöver 
också bra ledarskap och välutbildat personal, som har förmågan att 
samarbeta med alla barn samt kunna se, respektera och bemöta varje 
barns behov, så att de utvecklar tillit och självförtroende till den egna 
förmågan. Personalen skall i sitt förhållande till barnen bemöta flickor 
och pojkar lika och medvetet motverka traditionella könsmönster. Per-
sonalen skall också kunna skapa miljöer där barnen känner att det är 
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roligt och meningsfullt att lära sig nya saker genom att uppmuntra bar-
nens nyfikenhet, företagsamhet, intressen samt stimulera deras vilja och 
lust att lära. Barnen skall utveckla sina språk- och kommunikationsfär-
digheter, intresse för matematik och skriftspråket samt natur- och mil-
jöfrågor.  
 Personalen har dessutom uppgiften att stödja barnens sociala utveck-
ling genom att skapa miljöer som befrämjar känslan av samhörighet 
och solidaritet. Arbetslagen skall skapa trygghet för barnen i den egna 
barngruppen, värna om deras samspel och uppmuntra dem att bygga 
upp varaktiga relationer till varandra. De skall också stötta barnen i att 
lösa konflikter, kompromissa och respektera varandra.   

Sammanfattning  

Förskolan skall bemöta och anpassa verksamheten till det enskilda bar-
nets behov och intressen samt främja dess lärande. Barnet ses som en 
aktiv meningsskapare i samexistens med andra barn och vuxna. Genom 
att arbeta med olika metoder, material och tekniker skall barnens ut-
veckling och lärande stimuleras. För det krävs både god arbetsledning 
och välutbildad personal. Stor tyngd läggs på att bevara vårt kulturarv 
och på så sätt skall barnens förståelse för andra kulturer utvecklas. Bar-
nens kunskaper, förståelse och färdigheter i språk, kommunikation, 
matematik, miljöfrågor samt social förståelse skall befrämjas i försko-
lan. Lokalerna skall vara ändamålsenliga och barngruppen skall ha en 
lämplig sammansättning.  
 Vad som menas med de olika begreppen ändamålsenlig, lämplig 
sammansättning, god utbildning och arbetsledning, anpassad verksam-
het, det enskilda barnets behov samt vårt kulturarv lämnas till kommu-
ner och enskilda förskolor att definiera. Likaså uppmanas personalen 
att hålla en levande diskussion kring begreppen kunskap och lärande, 
som att behärska olika kommunikationsvägar, både språkliga och este-
tiska uttrycksformer. Barnen skall förstå matematik i vardagliga sam-
manhang, miljö- och naturfrågor, samt införliva vårt samhälles grund-
läggande demokratiska värden.  
 Vägarna för att uppnå målen är ganska klara. Förskolan skall stimu-
lera barns utveckling och lärande genom att arbeta med varierande me-
toder såsom lek, skapande och undersökande verksamhet där olika ma-
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terial och olika tekniker används på ett varierande sätt. Min uppfattning 
är att förskolans mål och vägen mot dessa är tydliga, men bör ses som 
intentioner med en verksamhet och att verkligheten inte alltid är i över-
ensstämmelse med intentionerna, vilket studier har visat (Lindensjö & 
Lundgren, 1986; Månsson, 2000). Lamer (1991) beskriver i sin bok 
”Du får inte vara med” hur barn formas i förskolan av varandra och av 
personalen, ofta oavsiktligt i motsatt riktning till de föreskrifter som 
beskrivs i förskolans styrdokument om barns prosociala utveckling. För 
att beskriva denna oavsiktliga inlärning använder Lamer (a.a.) begrep-
pen dold eller medinlärning som hon definierar som ”alla de kunskaper 
och färdigheter som barnen får med sig oberoende av om de är avsedda 
och planerade från de vuxnas sida eller ej” (a.a., s. 14). Detta bekräftas 
även i nyare svensk förskoleforskning (Månsson, 2000; Nordin-
Hultman, 2004).  

Konsekvenser för denna studie 

Det moraliskt-ontologiska antagandet om att människan strävar efter 
erkännande i sociala relationer och den utvecklingspsykologiska forsk-
ning som visar att barn från tre års ålder har utvecklat en känsla och 
förståelse av självet i relation till andra motiverar en studie av försko-
lans möjlighet att förverkliga sitt uppdrag att vara en inkluderande mil-
jö för alla barn. I läroplanstexter tillskrivs barnet en rad egenskaper 
som bland annat ”aktivt” och ”meningsskapande”. Dessa tillskrivna 
egenskaper kan sägas vara kärnan i en förskolediskurs om det kompe-
tenta barnet (Dahlberg & Moss, 2005). Det finns skäl att anta att för-
skolepersonal konstruerar det socialt kompetenta barnet utifrån dessa 
tillskrivna egenskaper, och på motsvarande sätt, om barnet inte till-
skrivs dessa egenskaper, så konstrueras ett barn som inte är så kompe-
tent. Dahlberg och Moss (2005) argumenterar för att den sociala kon-
struktionen av det kompetenta barnet har betydelse för hur personalen 
agerar och handlar gentemot barnen och, i dess förlängning, hur de ser 
på barnens möjligheter att upprätta goda relationer. Detta har betydelse 
för den här studien eftersom det ger mig möjligheter att studera om det 
finns samband mellan hur personalen skattar barnets tillskrivna egen-
skaper och hur barnen själva uppfattar sina kamrat- och vänskapsrela-
tioner. 
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Dunn (1997) och Løkken (1989) menar att barn från första början är 
aktiva deltagare i diskursen kring sociala relationer i den egna världen. 
Barn lär sig hur de kan skapa sociala relationer i den egna kulturen ut-
ifrån hur de tolkar signaler om ”rätt sätt att leva på” (Dunn, 1997, s. 
97). I moraliskt hänseende strävar de efter erkännande i de sociala 
sammanhang de befinner sig i, i familjen, på förskolan och i andra so-
ciala sammanhang. Förväntningar från betydelsefulla vuxna i dessa 
sociala sammanhang antas spela stor roll för barnens upplevelse av 
självaktning (Dunn, 1997). Samspel mellan jämnåriga barn anses vara 
ett betydelsefullt komplement till relationer mellan barn och vuxna 
(Løkken, 1989). Dessa förväntningar ser naturligtvis olika ut beroende 
på vilka vuxna (föräldrar, personal, barn) som barnet möter och vilka 
sammanhang (hem, förskola) de befinner sig i.  
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3 TIDIGARE FORSKNING   

Studier visar att barn söker sig till jämlika kamrater som av en naturlig 
kraft (Strandell, 1994) och det mest väsentliga för barn i förskolan är att 
få delta i lek- och aktivitetsgemenskapen med sina kamrater (Odelfors, 
1996). I förskolan omges barn av andra förskolekamrater som gör att de 
förmodas få sina behov av samspel och samvaro med jämlikar tillgodo-
sedda. Att vistas i förskolan innebär också att barngruppen blir en vik-
tig referensgrupp för det enskilda barnet, som barnet strävar efter att 
känna gemenskap med (Dencik, m.fl., 1992). Barn i allmänhet är dukti-
ga på att samspela med en eller flera kamrater under kortare eller längre 
perioder (Corsaro, 1981; Olofsson, 1992), men för att förvissa sig om 
en plats i gemenskapen utvecklar barn närmare relationer till ett fåtal 
andra barn som det leker och arbetar med regelbundet (Corsaro, 1985; 
Sandell, 1999). Barns interaktioner och relationer i förskolan har flera 
dimensioner, men enligt Aboud och Mendelson (1998) är det främst två 
dimensioner som är framträdande. Den ena är barns kamratanpassning, 
den andra är barns vänskap. När relationsforskare talar om kamratan-
passning menas att barn har lätt att ingå i samspel med andra barn samt 
att de är accepterade av gruppen som helhet. Med vänskapsband menas 
ett speciellt parförhållande mellan två barn som kännetecknas av ömse-
sidigt tycke för varandra, ömsesidig och uttalad förkärlek för varandra 
(Asher, Parker & Walker, 1998; Ladd & Kockenderfer, 1998) samt en 
känsla av gemensamt förflutet, det vill säga en gemensam historia 
(Furman, 1998; Hartup, 1998). Barn identifieras som vänner om de 
ömsesidigt och av fri vilja väljer varandra som kompanjoner. Studierna 
visar att det finns barn som är mycket väl accepterade i gruppen men 
som saknar vänskapsband och omvänt att det finns barn som är mindre 
väl accepterade i gruppen men som har bundet vänskapsband med ett 
eller flera andra barn (Asher, Parker & Walker, 1998; Furman, 1998). 
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Den historiska försummelsen av att studera barns 
vänskapsrelationer  
Flertalet nutida relations- och vänskapsforskare (Dencik, m.fl., 1992; 
Hartup, 1998; Ladd, 1989; Rubin, 1981) har visat förvåning över hur 
liten uppmärksamhet småbarnsforskare har ägnat åt att studera barns 
vänskapsrelationer, speciellt med tanke på hur viktiga de anses vara för 
barns utveckling och växande. I början av 1900-talet genomfördes flera 
undersökningar och teoretiska antaganden kring barns kamrat- och vän-
skapsrelationer. Dessa studier hade bland annat fokus på barns utveck-
ling av självkänsla, barns lekmönster och lekinnehåll samt barns popu-
laritet och gruppdynamik (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998). Inte-
raktionisterna med Cooley och Mead i spetsen utgick i sin teoribildning 
från att människans känsla av själv formas i interaktion med och erfa-
renhet av hennes närmaste omgivning (Ladd, 1989). De sociala arenor 
som Cooley ansåg som mest betydelsefulla och grundläggande för in-
dividens utveckling av självkänsla var inom familjen, bostadsområdet 
och kamratgruppen (a.a., p. 18). Barns lek blev ett uppmärksammat 
forskningsområde med avsikt bland annat att studera barns mognadsut-
veckling. Parten (1932) skilde mellan fem olika lekformer, där de första 
tre formerna är ensamlek, åskådarlek och parallellek. Dessa tre typer 
bygger inte på interaktion mellan barn som de två återstående typerna 
gör; associationslek och samarbetslek. Moreno (1934 i Bukowski, 
Newcomb & Hartup, 1998) studerade mönster och strukturer i barns 
sociala nätverk såsom barns relationer utifrån flera olika interaktiva 
perspektiv på både gruppnivå och parnivå.  
 Omkring och efter 1930 följde en period då kamrat- och vänskaps-
forskning mellan barn negligerades och fokus riktades på att studera 
relationen mellan barn och vuxen. En av anledningarna till att fokus 
flyttades från interaktion mellan jämnåriga kamrater till interaktion och 
relation mellan mor och barn eller mellan barn och dess närmaste vård-
nadshavare, anses av bland andra Rubin (1981) ha berott på det anta-
gande som psykoanalytisk teori grundades på kring relationen mellan 
mor och barn. Den psykoanalytiska grundtanken är att relationen mel-
lan mor och barn är av en överordnad betydelse för barns utveckling.  I 
jämförelse med relationen mellan mor och barn ansågs barns relationer 
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till varandra ha mycket liten eller underordnad betydelse för deras väx-
ande och välbefinnande. 
 På 70-talet väcktes intresset för att studera barns relationer med 
jämnåriga kamrater till liv. En förklaring till detta kan vara att familjens 
sociala situation hade förändrats på ett flertal punkter i samband med 
den industriella expansionen, som ledde till ett ökat behov av arbets-
kraft. Detta ökade behov banade vägen för kvinnors intåg i den offent-
liga produktionen (Tallberg Broman, 1994) och följden blev en stor-
satsning på barnomsorg; deltidsförskolor, daghem och familjedaghem 
(Persson, 1991).  
 Den forskning som har bedrivits de senaste årtionden kring barns 
kamrat- och vänskapsrelationer har enligt Bukowski, Newcomb och 
Hartup (1998) främst studerat två områden; vad händer i möten mellan 
barn och barns kognitiva och socio-emotionella kompetens. Frågor som 
ställs inom det första forskningsområdet är bland andra: Får alla barn 
vara med i någon form av gemenskap? Vilka barn dras till varandra? 
och Vilka konsekvenser har olika möten i kamrat- och vänskapsgruppen 
för barns allsidiga utveckling? Frågor som ställs inom det andra forsk-
ningsområdet är bland andra: Vilka färdigheter har barn som kan eta-
blera och bevara kamrat- och vänskapsband? och Vilka färdigheter 
saknar barn som förmodas bidra till deras relationsproblem? Det har 
främst varit relationer mellan accepterade och avvisade barn som har 
studerats. 
 Dagens aktuella forskning kring barns relationer studerar barns 
komplicerade interaktionsmönster utifrån flera olika perspektiv men 
kan i stort delas i tre huvudgrupper. Den ena gruppen är deskriptiva 
studier som beskriver vänskap utifrån ett individperspektiv, dvs. vad 
vänskap mellan barn är, hur barn gestaltar vänskap till varandra både 
kognitivt och socio-emotionellt och hur barns vänskap ändras över tid 
och med barns ökade ålder. Den andra gruppen är studier som beskriver 
vänskap utifrån en individs perspektiv, dvs. barns uppfattning om att ha 
en vän, vilka de beskriver som sina vänner, deras uppfattning om kvali-
teten i deras vänskap och vänskapens betydelse för det enskilda barnet 
(Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998).  Ett tredje område som bör 
nämnas är den forskning som bland andra Asher m.fl. (1981, 1997), 
Oden och Asher (1977) och Selman och Hickey Schultz (1990) bedri-
ver kring metodutveckling för förebyggande och stödjande åtgärder för 
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barn som har svårigheter att etablera och bevara vänskap med jämnåri-
ga kamrater.  
 Under de senaste fem åren har en riklig förskoleforskning ägt rum i 
och utanför Sverige, där fokus har varit barns relationer och samläran-
de. Majoriteten av dessa studier utgår ifrån en fenomenologisk eller 
fenomenografisk ansats som innebär att barnet och dess uppfattningar 
sätts i fokus i en för barnet naturlig miljö. Resultaten är samstämmiga 
om att barn är viktiga för varandras utveckling, både kognitivt och so-
cio-emotionellt (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998; Doverborg, 
Pramling & Qvarsell 1987; Williams, 2001). Dessa studier visar att i 
samspel med jämnåriga kamrater och vänner erbjuds barnet tillfällen 
till att erfara världen, lära sig nya saker och komma till insikt och för-
ståelse. De erfarenheter som barnet är med om att uppleva i samspel 
med kamraterna anses också öka deras sociala färdigheter (Corsaro, 
1981; Odelfors, 1996) och kommunikativa kompetens (Frønes, 1994; 
Williams, 2001), förstärka deras självkännedom samt ge dem en känsla 
av tillhörighet (Ivarsson, 2003; Rubin, 1981) och en känsla av självför-
verkligande (Johansson, 1999). Studierna har även bidragit till att bely-
sa att vänskap är ett mångdimensionellt fenomen, som bör studeras 
utifrån flera aspekter. Denna senare forskning har också visat vad som 
händer i möten mellan barn i förskolan och återges i en sammanfattning 
i följande avsnitt.  

Möten mellan barn i förskolan 
I följande avsnitt redogörs för forskning kring vad som händer i möten 
mellan barn i förskolan. Beskrivningen belyser de varierande rela-
tionsmönster som kan uppstå i en barngrupp och besvarar frågorna om 
hur barn formas i förskolan och huruvida alla barn får vara med i ge-
menskapen och vilka konsekvenser eller vilken betydelse barns olika 
relationer kan ha för deras utveckling och lärande.  

Relationer mellan flickor och pojkar 

Mycket förenklat kan sägas att begreppet genus har stora likheter med 
begreppet könsroll i bemärkelsen att könsroll ses som resultat av upp-
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fostran och konstrueras i en social kontext. Skillnaden mellan begrep-
pen ligger främst i att genus omfattar också en maktdimension mellan 
könen. I konstruktionen av kön ses barnen själva vara lika aktiva som 
andra i deras omgivning till skapandet av individens könsroll (Tallberg 
Broman, 2002). I denna studie används begreppen könsroll med ovan-
stående innebörd. 
 Som tidigare nämnts rör sig barn mellan olika sociala arenor som 
förmedlar både lika och olika budskap om förväntningar och krav. 
Forskning har visat att förskolepersonals förväntningar och krav många 
gånger är könsrelaterade (Tallberg Broman, 2002). Flickor förväntas 
vara snälla, tysta, omhändertagande, sociala, verbala och ansvarstagan-
de. Pojkar förväntas ta plats i tid och rum både i fysiska aktiviteter och 
verbalt. De förväntas vara busiga och mer socialt omogna jämfört med 
flickor (a.a.).  
 Barns sociala beteenden, oberoende av kön, styrs, enligt Buhrmester 
(1998) av två grundläggande personliga behov, att ingå i interpersonel-
la relationer å ena sidan och att uppnå personliga framgångar å andra. 
Studier visar att ingen skillnad förekommer mellan flickor och pojkar 
vad gäller antal vänner av samma kön eller av motsatt kön, flickor och 
pojkar anser sig ha lika många vänner. Däremot skiljer sig flickors re-
spektive pojkars relationsmönster (Bukowski & Cillessen, 1998). Poj-
kar organiserar sig i större grupper med gemensamma mål och relaterar 
till fler kamrater av samma kön medan flickor delar sig in i mindre en-
heter eller grupper och samspelar inte mellan grupperna förrän avbrott 
uppstått i leken i den egna gruppen (Bukowski & Cillessen, 1998; Tall-
berg Broman, 2002).  
 Studier visar (Dunn, 1993; Tallberg Broman, 2002) att flickors rela-
tioner i större utsträckning kännetecknas av interpersonella relationer i 
form av att flickor delar personliga hemligheter, diskuterar problem och 
känslor i större utsträckning än pojkar. Pojkars relationer karakteriseras 
däremot av att uppnå personliga framgångar, som visar sig i tävlan och 
kamp om status dem emellan. Denna skillnad mellan flickors och poj-
kars relationer framkommer redan vid femårsålder (Dunn, 1993). De 
erfarenheter som barn gör i samspel med vänner av samma kön indike-
rar att flickor socialiseras i ökad kompetens av färdigheter som krävs 
för interpersonella relationer och att pojkar socialiseras i ökade färdig-
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heter som fordras för att uppnå personliga framgångar (Buhrmester, 
1998; Månsson, 2000).   
 Tallberg Broman (2002) påpekar att bilden av dagens flickor och 
pojkar är mycket mer nyanserad än vad tidigare forskning gör gällande. 
Nyare forskning visar att ”dominans- och synlighetsmönster är under 
förändring i förskola och skola” och att det är viktigt att forskningen 
visar en nyanserad bild av flickors och pojkars könsroller i olika sam-
manhang och konstellationer (a.a., s. 92). 

Närvarotidens betydelse för barns relationer 

Tid kan ses som linjär, hierarkisk, kvantifierbar och temporär. Tid kan 
också ses som en helhet, det vill säga att det förflutna och framtiden ses 
som en integrerad del av ett existentiellt presens (Patrick Slattery, 
1995). Tid kan också förstås i termer av experimental och logisk tid. 
Med experimental tid menas vår subjektiva erfarenhet av händelseför-
lopp och händelsers varaktighet. Logisk tid innefattar objekt och som 
kan härledas genom resonerande (Siegler & Wagner Alibali, 2005).  
 Barns vardag består av en rad fasta, återkommande rutiner och sam-
varotillfällen, som fyller olika syften och behov (Ivarsson, 2003; Som-
mer, 1996). Ett styrande tidsmönster för förskolebarn är deras dagliga 
vistelsetid i förskolan och hur denna tids fylls av aktiviteter, krav och 
förväntningar. För vissa barn är tiden given från en dag till en annan 
och för andra barn, så kallade halvtids- och deltidsbarn varierar deras 
tid i förskolan (Persson, 1991).  
 I en undersökning om hur barn konstruerar gemenskap och vilket 
utrymme kamratkulturen ges i förskolan har Ivarsson (2003), bland 
andra, studerat hur tid och rumsorganisationen kommer till uttryck i 
förskolan. Tiden i förskolan kan förstås i termer av ”hålltider” och 
”mellanrum” (a.a., s. 91). Hålltider innefattar en ”administrativ kultur” 
eller ”programpunkter” som vuxna ansvarar för och som styrs av klock-
tid (a.a., ss. 91–92). Mellanrum är den tid som ligger mellan hålltiderna 
och till stor del bestäms och styrs av barnen. Barns tid i förskolan kan 
vid första anblick ses som fragmentarisk (Löfdahl, 2002) och delas 
mellan vuxenstyrda och barnstyrda aktiviteter. De lekar, aktiviteter och 
samspel som pågår mellan barnen i mellanrummen, kan också ses som 
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den länk som skapar kontinuitet i barnens vardag (Ivarsson, 2003). Det-
ta synsätt delas av Löfdahl (2002).  
 För att ett barn skall kunna orientera sig i tid och rum krävs att det 
kan uppfatta olika händelseförlopp och förstå deras sammanhang. Barn 
är mycket små (fyra månader) när de kan uppfatta korta händelseför-
lopp och reagera ändamålsenligt på dessa. Ett sätt att förstå förskole-
barns tidsuppfattning är att studera deras förståelse om sin vardag. I 
sina berättelser av leken delar barn inte leken i sekvenser eller linjär tid 
utan leken beskrivs som helhet och i ett sammanhang (Löfdahl, 2002). 
”Mattias berättelse” i Ivarssons (2003) studie visar också att barn ser 
sin vardag som helhet och i ett sammanhang och kan in i minsta detalj 
beskriva och förklara vad som görs i olika rum och vid olika tider under 
en dag i förskolan.  
 Denna kunskap om barns uppfattning om tid och rum kan hjälpa oss 
att förstå hur eller om deltidsbarnens oregelbundna närvaro påverkar 
deras kamratrelationer. En svensk studie visar (Törnqvist, 1984) att 
deltidsbarns olika närvarotider i förskolan inte har någon påverkan på 
deras kamrat- och vänskapsrelationer. De deltidsbarn som deltog i 
Törnqvists studie hade många gånger bättre tillgång till sina kamrater 
som vistades heltid på förskolan, än de heltidsbarn som ofta fick stå 
utan en vän när kamraten med oregelbundna tider var ledig (a.a.).   

Barns relationer i förskolan 

Resultaten från studier av barns relationer då forskare använt sociomet-
riska metoder har främst kategoriserat barnen som antingen acceptera-
de eller avvisade av sina kamrater. Resultat från amerikanska studier 
visar, som nämnts, att omkring 10 till 15 procent av barn i förskoleklass 
inte väljs som någons vän eller avvisas av de andra barnen på avdel-
ningen eller klassen. De avvisade barnen har i sin tur delats upp i ut-
stötta barn och ignorerade barn, där de utstötta barnen har valts bort av 
sina kamrater och de ignorerade barnen inte nämnts av någon i gruppen 
(Aboud & Mendelson, 1998). 
 En svensk studie har genomförts med sociometrisk metod av Sundell 
och Colbiörnsen (1999) bland förskole- och lågstadiebarn i Stockholm. 
Avsikten med studien var att undersöka kamratkontakterna i en större 
grupp barn i förskolan och grundskolans årskurs 2 för att se hur vanligt 
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det är att elever är bortvalda, vilka konsekvenser det får för eleverna 
samt vilket stöd bortvalda elever får. Studien visar att övervägande an-
talet svenska förskolebarn (85 procent) känner samhörighet och tillhö-
righet med sina kamrater i förskolan eller i grundskolan. Samtidigt vi-
sade studien att 15 procent av förskolebarnen är avvisade av sina kam-
rater. Av de avvisade barnen visade sig sex procent ha allvarliga och 
långvariga kamratproblem.  Enligt forskarna (a.a.) är avvisning av kam-
rater ganska stabil över tid för gruppen bortvalda bråkiga barn. 
 En annan undersökning som har studerat barns gemenskap i försko-
lan och som inspirerat många forskare, inte minst i Norden, är Corsaros 
studier från 1981, 1985 och 1997 i amerikanska och italienska försko-
lor. 1981 studerade Corsaro barns interaktion under fri lek i en ameri-
kansk förskola. Meningen med studien var att utforska förskolans 
grundläggande struktur för kamratrelationer och vilka återkommande 
strategier barn använder för att upprätta och bevara kamratrelationer. 
Corsaro (a.a.) använde en etnografisk metod och var deltagande obser-
vatör bland barn i åldern tre till fem år i tre månader. Förutom att vara 
deltagande observatör videofilmade han barnens interaktioner i den fria 
leken under ytterligare tre månader.  
 Resultaten från studien visade att innebörden i vänskap för barn i 
förskolan är att göra saker tillsammans på ett visst sätt och inom ett 
visst område (Corsaro, 1981). Vänskap för förskolebarn innebär också 
att gemensamt försvara denna gemenskap mot andras intrång. Studien 
visade även att barnen mycket sällan var engagerade i ensamlek, utan 
använde mycket tid till att för det första leta efter social gemenskap 
genom att söka inträde i andras lek när de själva var sysslolösa och för 
det andra att skydda pågående samspel genom att avstyra att andra barn 
kom med i deras lekaktiviteter. Dessa två motsägelsefulla samspels-
mönster ger upphov till konflikter, eftersom barnen lär sig att deras 
aktiviteter lätt och ofta störs av andra, vilket leder till att de blir måna 
om att försvara detta område för att behålla det som de delar med 
andra. På samma gång avslöjar dessa konflikter ”… förskolans sociala 
ordning, solidaritet mellan kompisar och barns uppfattning om vänner 
och hur dessa bäst gagnar en” (a.a., s. 214).  
 Av de 128 observerade interaktionsepisoder som Corsaro (1981) 
bearbetade varade drygt hälften av dem mindre än fem minuter och en 
tredjedel mindre än tio minuter. Dessa korta interaktionsperioder hade 
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till följd att barnen fick lägga mycket tid på att söka inträde i andras lek 
eller värja det egna interaktionsreviret. När barnen sökte inträde i en 
grupp lyckades knappt hälften få inträde i leken redan vid första försö-
ket medan resten avvisades. De avvisade barnen gav inte upp utan fort-
satte att förhandla om inträde i gemenskapen och efter överläggningar 
fick hälften av dessa barn inträde medan resten, vart fjärde barn, avvi-
sades helt. Corsaro (a.a.) observerade också att det var olika barn från 
gång till gång som lyckades få inträde redan vid första försöket eller 
avvisades helt. Enbart fyra barn av 50 avvisades helt tre gånger vid 
första försök. Lika många barn (fyra) lyckades tre gånger få inträde 
redan vid första försöket. Det generella interaktionsmönstret mellan 
barnen var att de interagerade främst med ett fåtal kamrater. Enbart två 
barn visade avvikande relationsmönster i detta hänseende.  
 Barnen i Corsaros undersökning (1981) använde olika strategier för 
att avvisa sina kamrater från lek eller aktivitetsgemenskap som (ss. 
217–218, min översättning): 

Ett avgörande Nej, utan närmare förklaring: ”Nej!; Nej du får inte 
vara med”, eller ”Nej! Du kan inte leka med oss” 

Barnen hänvisade till nyckfulla regler som: ”Nej, du kan inte leka 
här för du är barfota”, eller ”du har röda strumpor” 

Framhållande av äganderätten: ”Nej du kan inte leka här, vi var här 
först”, eller ”Den kan du inte ha för den hade jag först” 

Hänvisning till begränsningar i rummet: ”Det finns inte plats till 
fler”. ”Detta rum är bara för flickor/pojkar”. ”Vi får bara vara tre i 
rummet” 

Förnekande av vänskap: ”Du får inte vara med för du är inte min/vår 
vän.”           

 
Barn är medvetna om att det sociala samspelet i förskolan är bräckligt 
och att det kan vara svårt att få inträde i andras lek på samma gång som 
det är störande att skydda den egna leken för nya medlemmar (Corsaro, 
1981). Denna medvetenhet leder till att barnen etablerar social kontakt 
med ett begränsat antal barn (mellan fyra och sju barn) som de leker 
regelbundet med för att trygga den egna grupptillhörigheten och mini-
mera avvisning från andras lekar (a.a.).   
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De ovan beskrivna studiernas olika metodval gör att barns sociala rela-
tioner belyses utifrån två skilda perspektiv. Den ena studien visar om-
fånget av bortvalda barn inom förskola i Sverige under vissa bestämda 
tidpunkter utan att den säger något om kvaliteten i relationerna, sam-
spelen eller meningsfullheten för valda respektive bortvalda barn. Den 
andra studien visar på faktorer som ligger bakom barns sociala relatio-
ner under en längre tid och variationerna i dessa relationer. Det som jag 
anser mig kunna läsa utifrån båda studierna är för det första att barns 
relationer varierar från en tid till annan. Barn som är bortvalda eller 
avvisade en dag behöver inte vara bortvalda eller avvisade från gemen-
skapen en annan dag. För det andra att ett antal barn (4–6 procent) har 
allvarliga problem med kamratrelationer.  

Relationers konsekvenser för barns utveckling och  växande 

Barns relationer färgas av både positiva och negativa erfarenheter som 
stimulerar eller hämmar deras utveckling. De gynnsamma konsekven-
serna för ett barn när det är accepterat av sina kamrater är först och 
främst känslan av gemenskap och tillhörighet med jämlika (Bukowski, 
Newcomb & Hartup, 1998). Denna känsla ger barnet ökat självförtro-
ende och styrka att testa och experimentera med objekt och subjekt i sin 
omgivning (Odelfors, 1996). Att vara accepterad bland sina kamrater 
innebär också för barnet att det har någon att leka med (Olofsson, 1992) 
och dela glädje och sorg med (Ehn, 1983; Johansson, 1999). Accepte-
rade barn kan söka stöd och hjälp bland sina kamrater och själva ställa 
upp och hjälpa andra (Johansson, 1999) som i sin tur ger barnen en 
känsla av att vara behövda och betydelsefulla. Barnen får bekräftat att 
de duger och deras känsla av självförverkligande bekräftas (Honneth, 
2003). Barn som avvisas eller känner sig utsatt i gruppen antas gå miste 
om de fördelar som goda kamratrelationer har (Sundell & Colbiörnsen, 
1999). Avvisade skolbarn visar sämre studieresultat än barn som har 
bra kamratrelationer (Asher & Renshaw, 1981; Sundell & Colbiörnsen, 
1999). Dessa barn mår även fysiskt sämre och är oftare sjuka och emo-
tionellt labilare samt känner sig oftare ensamma och sorgsna än accep-
terade barn (Saarni, 1999). 
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Den sociala kontextens betydelse för barns relationer 

Som tidigare beskrivits utvecklar alla barn en social förståelse, men 
skillnaden ligger i vad de skapar för sociala kunskaper och förståelse i 
olika kulturella miljöer (Dunn, 1997). Som tidigare nämnts skall miljön 
i förskolan kännetecknas av en levande social och kulturell värld, som 
stimulerar barnens initiativ och utvecklar deras sociala och kommuni-
kativa kompetens. Personalen skall skapa miljöer där barnen känner att 
det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker genom att uppmunt-
ra barnens nyfikenhet, företagsamhet, intressen samt stimulera deras 
vilja och lust att lära. Personalen skall även stödja barnens sociala ut-
veckling genom att skapa miljöer som befrämjar känslan av samhörig-
het och solidaritet (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 Studier har skildrat förskolans sociala miljö utifrån olika sociala 
klimat. I sin studie från 1991 beskriver Ekholm och Hedin det sociala 
klimatet på tolv förskolor och hur detta påverkar barnens beteende. I 
sin definition av begreppet klimat utgår författarna från ”att vuxnas 
beteende hör ihop med deras attityder/normer och intentioner kring 
verksamheten med barnen (oavsett vad som påverkar vad)” (a.a., s. 32). 
Den övergripande frågan som de ville belysa var vad som har störst 
betydelse för barns beteende i det sociala system de lever i. Studien 
visade att de medverkande förskolorna kunde delas in i tre olika upp-
fostringsklimat utifrån personalens beteende gällande samverkan, ini-
tiativtagande, inflytandemönster och aktivitet. I den första klimatgrup-
pen ”Framtidsinriktat klimat” (a.a., s.164) fanns fyra förskolor. Stäm-
ningen beskrivs som varm och glädjerik. De vuxnas beteende karaktäri-
serades av ett aktivt deltagande i barnens lek och andra aktiviteter som 
byggde på samtal, samarbete och att de vuxna hjälpte barnen. På dessa 
förskolor var det vanligast med gemensamt inflytande under både vux-
enstyrda som barnstyrda aktiviteter. Den andra gruppen bestod av tre 
förskolor och fick benämningen ”Nuinriktat klimat” (a.a., s. 166).  
Klimatet på dessa förskolor kännetecknades av att personalen var mer 
passiva än aktiva i samspel med barnen och inte deltog i deras fria lek. 
De vuxna pratade mer med varandra och tjatade mer på barnen och gav 
dem fler tillsägelser. Stämningen beskrivs som kylig och glädjelös. 
Barnen hade störst möjlighet till inflytande under den fria leken medan 
vuxna hade störst inflytelse på planerade aktiviteter. Den tredje klimat-
gruppen, ”Genomsnittligt klimat” (a.a., s. 167) bestod av fem förskolor. 
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De vuxnas beteende kännetecknades av samverkan med barnen och av 
att de gav barnen minst tillsägelser. Barnen hade inflytande enbart på 
egna aktiviteter (fri lek), medan de vuxna bestämde innehåll och ge-
nomförande över planerade aktiviteter. I fråga om personalens initiativ-
tagande, aktivitet och passivitet i samspel med barnen låg de mittemel-
lan de två övriga klimatgrupperna. 
 Studien (Ekholm & Hedin, 1991) visade också att det fanns ett sam-
band mellan dessa uppfostringsklimat och barnens beteende. Störst 
skillnad fanns mellan förskolor med framtidsinriktat klimat och försko-
lor med nutidsinriktat klimat. Barnen i förskolor med ”framtidsinriktat 
klimat” samverkade mer med varandra och tog ansvar för varandra ge-
nom att hjälpas åt, de hade färre konflikter och de diskuterade mer med 
varandra och avvisade varandra mindre än vad barnen på förskolor med 
”nuinriktat klimat” gjorde. Barnen på förskolor med ”framtidsinriktade 
klimat” deltog också mer aktivt i skötseln av förskolan och i beslut ge-
nom att lägga fram förslag till åtgärder. De var också mer målinriktade 
i sina aktiviteter än barnen på förskolor med ”nuinriktat klimat”. Bar-
nen på förskolor med ”genomsnittligt klimat” fann sig mittemellan des-
sa två. De samverkade mer med varandra och hade mindre konflikter 
än barnen på förskolor med ”nuinriktat klimat”. Som barnen på försko-
lor med ”nuinriktat klimat” deltog de inte i gemensam skötsel av för-
skolan eller påverkade verksamheten genom egna förslag. Likaså visa-
de de saknad på målinriktade aktiviteter i vuxnas frånvaro liksom bar-
nen på förskolor med ”nuinriktat klimat”. 
 En annan studie som belyser förskolans sociala miljö är Johanssons 
(2003) studie ”Möten för lärande” som beskriver bland annat den peda-
gogiska atmosfären på 30 småbarnsavdelningar. Atmosfär definieras 
som ”gemensamma och återkommande drag av attityder, förhållnings-
sätt och engagemang eller närvaro i barns livsvärldar, i de vuxnas sam-
spel med barnen” (a.a., s. 53). Resultaten bygger på observationer (vi-
deodokumentation), intervjuer och enkätsvar. Atmosfären i arbetslagen 
har tolkats med utgångspunkt i frågorna: ”Hur talar man om och till 
barn?”, ”I vilka sammanhang och på vad sätt är vuxna tillåtande re-
spektive begränsade i förhållande till barnens intentioner?”, ”Hur fram-
träder det engagemang de vuxna visar sitt arbete och barnen? och ”I 
vilken utsträckning och på vad sätt deltar de vuxna i och möter barns 
världar?” (a.a., s. 54). Analyserna av materialet utifrån de ovan be-



 

 59 

skrivna frågorna visar på tre övergripande variationer av atmosfär inom 
arbetslagen, men även att det förekommer variation inom arbetslagen 
och mellan arbetslagen inom respektive grupp. De tre övergripande 
variationerna är samspelande, instabil och kontrollerande atmosfär. 
Övervägande del av arbetslagen uttrycker en samspelande pedagogisk 
atmosfär som utmärks av de vuxnas närhet i barnens värld, lyhördhet 
för deras initiativ och avsikter och tillåtande av överskridande av grän-
ser. Några arbetslag kännetecknas av, vad Johansson kallar instabil 
atmosfär, som karakteriseras av en närhet och ett visst emotionellt av-
stånd till barnen, ett tillkämpat lugn, bland annat i stressade situationer 
och en obalans och motsägelse i olika situationer. Få arbetslag känne-
tecknas av kontrollerande atmosfär, det vill säga vuxnas strävan efter 
kontroll av barnen, som kan leda till en maktkamp som kan tas sig ut-
tryck som irritation eller uppgivenhet, speciellt mot barn som avviker 
från ett förväntat beteende.  
 I en jämförelse mellan egna och Ekholm och Hedins (1991) resultat 
finner Johansson (2003) vissa likheter, främst mellan Ekholms och He-
dins framtidsinriktade klimat och det hon själv definierar som samspe-
lande pedagogisk atmosfär. I båda grupperna tycks personalen ha ut-
vecklat ”gemensamma ’barnfokuserade’ strategier” (a.a., s. 75), som 
kännetecknas av att de vuxna samtalar och samarbetar med barnen, att 
barn och vuxna har gemensamt inflytande över planerad verksamhet 
och lek samt att stämningen uppfattas som varm och glädjerik. 
   I sin förståelse av samspelande pedagogisk atmosfär vänder Jo-
hansson (2003) sig till filosofen och pedagogen Otto Bollnows (1989 i 
Johansson, 2003) definition av pedagogisk atmosfär, nämligen ”de 
känslomässiga förutsättningar och kvalitéer som är viktiga för barns 
lärande” (Bollnow, 1989 i Johansson, 2003, s. 79). Det som Johansson 
(a.a.) lyfter fram som betydelsefulla aspekter för skapandet av en peda-
gogisk atmosfär är de vuxnas ”tilltro till barnet, sensitivitet för barnets 
erfarenheter och livsvärld … en konstruktiv bild av barnet, … engage-
mang och humor” (a.a., s. 79).  
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Barns förutsättningar för att etablera och 
bibehålla goda kamratrelationer 
Ett flertal studier har genomförts för att förklara varför det är så enkelt 
för vissa barn och svårt för andra att etablera och bevara en god relation 
till sina jämnåriga kamrater. Det är främst grupperna avvisade och ig-
norerade barn som har identifierats ha svårigheter med kamratrelatio-
ner. Studier visar att ignorerade barn, det vill säga barn som inte väljs 
som någons vän, uppfattas av gruppkamraterna som blyga och ointres-
serade av vad som pågår i gruppen, medan avvisade barn uppfattas som 
aggressiva och bråkiga både i ord och handling och sällan prosociala i 
samspel med kamraterna. De uppfattas också som lättretade (Coie, 
1985).   
 En av förklaringarna till att avvisade barn har svårt att etablera och 
bevara kamratrelationer kan vara att de får ett rykte om sig eller att de 
tillskrivs egenskaper (se ovan) som inte är till deras fördel och som 
följer med dem mellan avdelningar eller klasser över tid och påverkar 
andras syn på dem (Coie, 1985). Det kan vara svårt att bryta den onda 
cirkeln som sådana rykten skapar. Att det uppstår ett rykte som följer 
med barnet grundar sig i någonting. En studie genomförd av Coie och 
Kupersmidt (i Coie, 1985) visar att avvisade barn även blir avvisade i 
grupper, som inte känner till deras så kallade rykten. Studien genom-
fördes i konstruerad miljö där forskarna förde ihop ett barn som var 
avvisat bland sina kamrater med tre andra barn som var accepterade av 
sina gruppkamrater10.  Inga av barnen kände varandra. Barnen träffades 
vid sex lektillfällen som varade under en timme. Efter varje lektillfälle 
tillfrågades barnen enskilt vad de tyckte om de andra barnen i lekgrup-
pen. Redan efter tre tillfällen visade resultaten ett tydligt samband med 
barnens status i den egna klassen. Resultat från denna studie tyder på 
att avvisning av impopulära barn är relativt stabil, även när ryktesfak-
torn har eliminerats. Samma studie visade däremot att de barn som var 
ignorerade i den egna gruppen hade lätt för att etablera kontakt i den 
nya tillfälliga gruppen och i flera fall uppfattades de som populära. 
Denna ändring bör i första hand tillskrivas den sociala kontexten bar-
nen befinner sig i (Coie, 1985).  

                                                 
10 Avvisning eller accepterande utifrån sociometriska kriterier. 
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Men vad gör då dessa avvisade barn mer precist som de accepterade 
barnen inte gör eller vad gör de accepterade barnen som de avvisade 
inte gör? För att få svar på dessa frågor har forskare bland annat stude-
rat sambandet mellan kamratrelationer, barns beteende och kommuni-
kationsfärdigheter i speciella sociala situationer. Studierna kan gruppe-
ras i fyra huvudgrupper; nykomlingsstudier, barns entré i en grupp, 
barns reaktioner när de hamnar i konflikt och barns reaktioner på sina 
kamraters sårbarhet. Dessa studier har ett stort pedagogiskt värde för 
planering av verksamheten för det enskilda barnet liksom för hela 
gruppen (Asher & Rose, 1997). Det som utmärker respektive grupp 
beskrivs i följande avsnitt. 

Nykomlingsstudier 

Nykomlingsstudier beskriver barns beteenden när de kommer nya till 
en grupp. Washburn (1932 i Putallaz & Gottman, 1981) studerade barn 
under inskolning i en förskola. Hon fann en regelbundenhet i anpass-
ningsprocessen till den nya situationen. Till en början visade barnen ett 
hämmat beteende som släppte efter ett tag. Tiden som barnen visade 
detta hämmade beteende varierade mellan barn någon minut, någon 
timme och någon dag. När hämningen hade släppt visade barnen ett 
alert men passivt observerande för att därefter övergå till ett aktivt un-
dersökande av omgivningen eller enstaka objekt. Till sist kom vokalise-
ring, det vill säga, barnet använde sin röst för att kommunicera med den 
nya världen. McGrew (1972 i Putallaz & Gottman, 1981) genomförde 
en liknande studie 1972 bland tolv nya förskolebarn och kom fram till 
motsvarande resultat. I början av inskolningen visade barnen ett häm-
mat och blygt beteende. De visade vad han kallar för automanipulation, 
som innebär att barnen sög på tummen, lekte med sitt hår eller sina klä-
der. Barnen stod också orörliga i början. När hämningen släppte visade 
barnen en passiv undersökning av miljön eller de andra barnen från den 
plats där de stod eller satt, och undvek att visa beteenden, som kunde 
väcka de andras uppmärksamhet. Barnen hade en återhållsam hållning 
med armarna hängande längs sidorna tätt intill kroppen, ansikte och 
ögon sänkta. Deras rörelser var tysta och långsamma. Barnen uppfatta-
des ha svårigheter med att kommunicera verbalt, de talade i låg ton och 
svarade helst på frågor genom att nicka eller skaka på huvudet eller 
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genom att lämna rummet för att undvika konfrontation. Hur lång tid det 
tog innan de började kommunicera med de andra barnen och lärarna 
varierade mellan barnen. Det ansågs att ju längre barnen stannade kvar i 
detta avvaktande beteende desto mer försvårades deras inträde i gemen-
skapen med andra barn (a.a.).   

Entréstudier 

Det hämmade, blyga och tillbakadragna beteende, ”hovering”11 som 
vissa barn visar, när de möter ett nytt barn eller en ny grupp jämnåriga 
har Gottman (1977, i Putallaz & Gottman, 1981, s. 129) observerat hos 
lågt accepterade barn bland jämnåriga kamrater i förskola och skola. 
För att bättre förstå detta tillbakadragna beteende genomförde han ett 
flertal entréstudier både i naturlig skolmiljö och i konstruerad.  
 I en studie som Putallaz och Gottman genomförde 1979 (Putallaz 
m.fl., 1981) undersöktes barns entré i en grupp jämnåriga som höll på 
med en bestämd aktivitet. Barnen, 60 lågstadiebarn, kategoriserades 
med en sociometrisk metod som antingen populära eller impopulära 
bland sina kamrater. Resultaten visade att interaktionen mellan paren 
populära barn kännetecknades av större överenskommelse, innan det 
tredje barnet gjorde entré, än mellan impopulära barn.  De impopulära 
barnens osämja tenderade att fortsätta och att öka i intensitet när det 
tredje barnet gjorde entré. Skillnaden mellan grupperna förklarades 
med att de populära barnen hade mer utvecklade kommunikationsfär-
digheter än de impopulära barnen. Barnen i båda grupperna kunde kon-
statera när de ansåg att den andre partnern gjorde fel i spelet eller visa 
att de inte var överens med partnerns handlingar; ”Nej! Så får du inte 
göra” (a.a., s. 134). De impopulära barnen erbjöd inga alternativa hand-
lingar medan de populära barnen kom med förslag på alternativa hand-
lingar eller förklarade regler eller vad de menade både i ord och i hand-
ling som: ”Nej! Du skall inte börja med det här kortet, utan du börjar 
med det här och sedan tar du det andra” (a.a., s. 134). Samspelet mellan 
de populära barnen var mer tillåtande och accepterande, medan samspe-
let mellan de impopulära barnen kännetecknades av kontroll och mot-
sägelse. 

                                                 
11 Engelskt uttryck för ett passivt handlingssätt 
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Resultaten visade också att det var stor skillnad i strategier som de po-
pulära barnen använde när de gjorde entré jämfört med de impopulära 
barnen. Det gick bäst för de populära barnen att göra entré i en grupp 
som bestod av två populära barn. Det tog dem mindre tid och färre för-
sök att få inträde än för de impopulära barnen, även i en grupp beståen-
de av två impopulära barn. Populära barns strategi var först och främst 
riktad mot att bli accepterade oberoende av vilken grupp de gjorde en-
tré i. Lyckades de inte få inträde i spelet var deras andra strategi i grup-
pen populära barn att minimera ignorering, men att maximera ignore-
ring i den impopulära gruppen. När de populära barnen gjorde entré 
stannade de upp en liten stund och gick sedan fram till paret för att visa 
sitt intresse för det pågående spelet. De försökte komma in i gemenska-
pen utifrån gruppens förutsättningar genom att ta del av den pågående 
diskussionen eller komma med positiva kommentarer på spelarnas 
handlingar. När de impopulära barnen gjorde entré stannade de en läng-
re stund innan de gick fram till paret. De visade inget större intresse för 
det pågående spelet eller spelarna utan försökte väcka deras uppmärk-
samhet genom att rikta deras intresse mot sig själva. 

Barns reaktioner på kamrater i konfliktsituationer 

Studier kring barns reaktioner på konflikter som de har med sina kam-
rater visar att accepterade barn är allmänt skickligare på att påpeka och 
förhandla fram alternativa lösningar, som turtagande och att dela med 
sig, jämfört med barn som är mindre accepterade. Denna förhandlings-
kompetens är mycket beroende av barnets språkliga förmåga (Arnqvist, 
1993; Hopmeyer & Asher, 1997 i Asher & Rose, 1997).  
 Studier visar också att accepterade barn är skickligare på att visa 
empati och ta den andras perspektiv och visa ett altruistiskt beteende än 
avvisade barn (Hopmeyer & Asher, 1997 i Asher & Rose, 1997).  

Vänskap mellan förskolebarn  
Filosofer har i årtusenden försökt att förklara orsaken till, förutsättning-
ar för och konsekvenser av mänskliga relationer och vänskap är inget 
undantag därpå.  Aristoteles, har i sin skrift Den Nikomachiska etiken 
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(1967 års utgåva) kategoriserat vänskap i tre huvudgrupper. I grupp ett 
finns vänner som gagnar den egna nyttan och i grupp två finns vänner 
för nöje och njutning.  Båda dessa grupper är självcentrerade, i den be-
märkelsen att de inte förutsätter en känsla av ömsesidighet och att rela-
tionen varar så länge den ene av parterna får det förväntade ut av rela-
tionen. Den tredje gruppen är den fullbordade vänskapen som uppstår 
mellan meningsfränder och goda män, vilken alltid är ömsesidig och 
innebär att den förutsätter att båda parter känner lika inför varandra 
(a.a.). Trots att det har förflutit mer än 2300 år sedan Aristoteles skrev 
sin tes om de mänskliga dygderna fortsätter de att fascinera och inspire-
ra eftervärlden, bland andra relationsforskare, både när det gäller att 
definiera begreppet vänskap samt till närmare studier av vänskapsban-
dens olika kvaliteter (Bukowski & Sippola, 1998; Saarni, 1999).  

Kamrat eller vän 

I dagens forskningslitteratur som behandlar barns sociala utveckling 
och förståelse görs skillnad på barns kamrat- och vänskapsrelationer 
(Hartup, 1998). Kamrater och kamratskap definieras som en relation 
mellan individer som delar en gemenskap tillsammans. Det kan vara 
tillfälliga gemensamma intressen som förenar kamrater eller en kam-
ratgrupp. I en förskola är det naturligt att det uppstår olika kamratrela-
tioner och kamratskap bland barn som vistas på samma avdelning (Cor-
saro, 1985, 1997). 
 Vänskap definieras som en ömsesidig relation som måste uppfylla 
tre grundläggande sociala behov: kompanjonskap, intimitet och affek-
tion (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998). Denna definition bygger 
på intervjuer med vuxna och barn, som verbalt kan ge uttryck för sin 
uppfattning om vänskapens förutsättningar generellt och om sina vän-
ner i synnerhet (Asher & Rose, 1997; Selman & Hickey Schultz, 1990; 
Youniss, 1980). Definitionen bygger också på observationer av små-
barns interaktioner och intervjuer med deras föräldrar och lärare (Ho-
wes, 1998).  
 Utifrån dessa studier drar jag slutsatsen att vänskap mellan förskole-
barn kan likställas med vänskap mellan äldre barn och mellan vuxna, 
d.v.s. när kompanjonskap, intimitet och affektion präglar relationen 
mellan två eller flera individer. Med ömsesidighet menas att båda parter 
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som ingår i ett vänskapsförhållande måste känna likadant för varandra 
och inför varandra, det inkluderar respekt för varandras beteenden, vil-
jan att lösa konflikter och känslan av att vänskapens sociala vinster 
gagnar båda parter (Asher & Rose, 1997).   
 Relationsforskare har under flera år beskrivit fördelarna med vän-
skapsband och är överens om att den grundläggande fördelen med vän-
skapsband är kompanjonskapet (Howes, 1998). Med kompanjonskap 
menas att båda parter föredrar att spendera tid i varandras sällskap i 
större utsträckning än med andra personer. Det innebär att barn gör ett 
val av vilka de vill vara tillsammans med. Barn söker varandra för 
gemensam lek eller andra aktiviteter både inom förskolan och på hem-
maplan. Ett av de mest förekommande svaren när barn tillfrågas om 
varför de är vän med någon är att de leker tillsammans. Flertalet studier 
förklarar att det är likheter i ålder, intressen, kön, etnicitet, kognitiva, 
sociala färdigheter och temperament som attraherar barn till varandra 
och som ligger bakom deras (och för den delen vuxnas) val av en kom-
panjon (Bukowski, Newcomb & Hartup, 1998).  
 Det andra grundläggande kriteriet som vänskap måste uppfylla är 
intimitet, som innebär att barn känner förtroende att berätta sina inners-
ta tankar och visa sin sårbarhet lika mycket som sin styrka inför var-
andra. Detta i sin tur skapar ett engagemang och involvering i var-
andras liv, som leder till en känslomässig bindning mellan dessa indivi-
der. 
 Det tredje grundläggande kriteriet som vänskap måste uppfylla är 
affektion, som i detta sammanhang innebär, att barnen lär sig att förstå, 
benämna och styra sina egna känslor samt förstå och reagera på andras 
känslor (Parker & Gottman, 1989).  
 En annan förutsättning som anses viktig för vänskapens bevarande 
är att ha roligt tillsammans, att retas med varandra och skratta med var-
andra åt samma saker, till skillnad från att skratta åt varandra. 

Det unika med en vän 

Vad är då den stora skillnaden mellan kamratskap och vänskap annat än 
att vänskap bygger på en ömsesidighet som kamratskap inte behöver 
göra? Vad forskarna menar är att vänskap i sig skapar en belönande 
kontext för barns utveckling och växande. Många av bidragen barn får 
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eller vinsterna barn gör i samspel med sina vänner gör även barn i rela-
tion med kamrater i allmänhet, men skillnaden ligger främst i upplevel-
sens intensitet i leken och i samvaron allmänt (Asher & Rose, 1997).  
 En annan viktig faktor som vänskap antas bidra med är barns ut-
veckling av en pålitlig vänskap eller allians med ett annat barn. Vän-
skap eller allians mellan barn yttrar sig till exempel i förutsägbarheten 
att de är varandras kompanjoner. Barn som har vänner kan räkna med 
att hon eller han har ögon att möta på morgonen, någon att sitta bredvid 
vid samlingen och lässtunden, leka med under den fria leken, sitta 
bredvid i matsalen, någon att planera morgondagen med eller att ringa 
till på helgerna (Asher & Rose, 1997).  
 Att ha en pålitlig förbundsförvant eller en allierad innebär också 
garanti för stöd när problem uppstår. Vänner ställer upp för varandra 
och är lojala stödjare för att dela problem och hemligheter med. Hjälp 
och stöd är en viktig faktor i alla vänskapsrelationer. Barn behöver 
ständig hjälp med att lösa vardagliga utmaningar, till exempel läxor, 
när man slår sig, känner sig ensam och övergiven och är rädd för något. 
Barn som har nära vänner kan räkna med att få denna hjälp för att möta 
dessa vardagliga utmaningar, medan barn som inte har vänner ofta 
lämnas för sig själva med sina problem. 
 Så gott som alla barn upplever någon gång osäkerhet i sin egen iden-
titet. Vänner hjälper barn att handskas med denna otrygghet och bidrar 
till att barn utvecklar en positiv självkänsla, en känsla av att de duger 
och att de är kompetenta (Allen, 1981). Processen för utveckling av 
positiv självkänsla i relation med jämlika kan observeras direkt i hand-
lingar, till exempel när ett barn ger sin vän beröm och visar intresse och 
förståelse för vännens handlingar, bekymmer eller problem. Ett annat 
bidrag till barns känsla av själv, men som inte är lika tydligt som direkt 
beröm eller bekräftelse, är den sociala kontext som vänskap mellan två 
barn skapar, där barnet får möjlighet att göra sociala jämförelser. Vän-
ner är ofta lika varandra och genom att jämföra egna och vännens vär-
deringar får barnet bekräftat att hennes värderingar stämmer överens 
med vännens som hon respekterar. Att jämföra egna värderingar och 
normer med någon som barnet respekterar och värdesätter tros ha större 
påverkan än när barnet jämför sig självt med någon det inte har respekt 
eller förtroende för (a.a.). 
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Ännu en viktig vinst som barn gör och som ingår i en vänskapsrelation 
är att de får möjlighet att dela sina innersta tankar med någon som de 
respekterar och tycker om och som de vet att respekterar och tycker om 
henne eller honom. Barnet får tillgång till ett bollplank (sounding 
board) som hjälper det att väga och mäta olika lösningar när problem 
uppstår (Hartup, 1998). Att ett barn delar med sig av sina innersta käns-
lor och tankar har även positiv verkan på vännens känsla av själv, efter-
som denne i sin tur får bekräftat att han eller hon är förtroendefull och 
att hans eller hennes synpunkter och råd bemöts med respekt och/eller 
värdesätts. Dessa studier överensstämmer med Honneths tankar om 
moraliskt erkännande.  
 Det har tidigare framförts argument, att förmågan att dela med sig av 
sina innersta tankar (intimitet) och att ge emotionellt stöd samt bekräf-
telse (prosociala beteenden) utvecklas först vid omkring åtta års ålder 
eller senare. Nyare forskning visar att barn är mycket små när de kan 
söka emotionellt stöd hos jämngamla kamrater, som i sin tur har för-
mågan till att svara på detta och ge ett annat barn en positiv förstärk-
ning om att det duger (Dunn, 1997; Howes, 1998; Stern, 1991). Små 
barn reagerar på sina vänners gråt genom att försöka trösta dem anting-
en själva eller genom att hämta någon som kan ge dem tröst (Johans-
son, 1999).   
 Det pågår i dag omfattande forskning kring interaktionen mellan 
småbarn i förskolan. Resultaten indikerar att barn redan på en små-
barnsavdelning visar många tecken på en början till utveckling av vän-
skap till ett specifikt annat barn, ett annat barn som det föredrar framför 
andra barn att leka med eller vistas nära intill (Howes, 1998; Odelfors, 
1996). Dessa barn visar anknytningsbeteende som Ainsworth (1990) 
har definierats som en fysisk och psykisk närkontakt mellan två perso-
ner som bekräftar varandra genom fysisk beröring, benämning av den 
andres namn, ett leende och ögonkontakt. Småbarn i förskolan håller 
sig nära sina vänner och använder deras namn oftare än andra barns 
namn. De tittar oftare på sina vänner än andra barn, härmar sina vänner 
(flirekonsert eller group-glee) och frågar efter dem när de är borta samt 
reagerar mer på deras känslomässiga reaktioner som skratt och gråt än 
andra barns känslouttryck (Løkken, 1989).  
 Barn, ungdomar och vuxna ger olika uttryck för vad vänskap betyder 
för dem och vilka uttrycksformer den tar. En fyraåring kan uttrycka det 
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som Kalle är min bäste vän för jag tycker om honom, jag tycker om 
Kalle för han är min bäste vän. Tonåringen menar att jag berättar allt 
för min vän och min vän berättar allt för mig (Rubin, 1981).  
 Förutsättningarna för att bygga upp och bevara vänskap antas vara 
desamma oberoende av ålder, men tillvägagångssättet och uttrycksfor-
merna skiljer sig beroende på om det är små barn eller om det är vuxna 
personer. Små barn är beroende av vuxnas hjälp för att etablera och 
vårda sina vänskapsband något som äldre barn och vuxna oftast klarar 
av själva (Howes, 1998).   

Vänskapsbandens olika kvaliteter  

I dag börjar forskning kring barns vänskap använda nya infallsvinklar 
där fokus sätts på frågeställningar kring vänskapsbandens kvalitet och 
hur vänskap bland annat påverkar barns studieframgångar och livskva-
litet. Asher och Rose (1997) har tagit fram en lista på vänskapens socia-
la och emotionella förutsättningar som de menar är av stor betydelse för 
barns kognitiva utveckling. Listan bygger på en sammanställning av de 
senare årens forskningsresultat och är fritt översatt från Asher och Rose 
(1997, s. 205): 

Barn måste förstå och respektera jämställdhetens andemening som är 
vänskapens grundförutsättning. 

Barn måste ha förmågan att hjälpa när deras vän är i behov av stöd. 

Barn måste vara pålitliga partners.  

Barn måste ha förmågan att bemästra osämja och lösa (och i möjli-
gaste mån förebygga) svåra konflikter.  

Barn måste förstå att vänskap är en del av ett större socialt nätverk 
av kamrater i förskolan eller skolan, och vara beredda att bemöta 
problem både inom som utanför gruppen.  

Barn måste kunna uppfatta vänskap som relationer som inte är bund-
na till en specifik kontext, och ha sociala färdigheter för att kunna 
initiera kontakt utanför den miljö de först mötte sin vän i eller där de 
i vanliga fall brukar interagera. 

Barn måste ha färdigheter som gör att de upplevs av andra som roli-
ga, kreativa och påhittiga och som man njuter av att vara tillsammans 
med.   
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Barn måste ha förmågan att dela med sig av sina innersta tankar.  

Barn måste kunna uttrycka ömhet, omtanke, beundran och känslor i 
sina rätta sammanhang. 

Barn måste kunna förlåta. 

Vänskapens pedagogiska konsekvenser 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning visar att vänskap mellan 
barn anses stimulera deras utveckling både kognitivt och socio-
emotionellt. Studier är samstämmiga om att barn som är accepterade av 
sina kamrater i större utsträckning uppfattas visa prosocialt beteende 
gentemot andra barn, som vänlighet, samarbetsvilja och hjälpsamhet 
(Putallaz & Gottman, 1981). De accepterade barnen uppfattas också 
visa en större känsla för humor, vara mer kreativa och påhittiga än 
mindre accepterade barn samt visa bättre skol- och idrottsprestationer 
(de äldre barnen) än mindre accepterade barn. De mindre accepterade 
barnen uppfattas i större utsträckning visa ett aggressivt och destruktivt 
beteende, eller ett tillbakadraget beteende jämfört med accepterade barn 
(a.a.). Oberoende om det är barns socio-emotionella färdigheter som 
skapar grunden för deras vänskapsrelationer eller om det är barns vän-
skapsrelationer som ökar deras socio-emotionella färdigheter ser jag att 
de pedagogiska konsekvenserna är att förskolan och skolan måste vara 
måna om att skapa miljöer som gynnar barns vänskapsrelationer.  

Sammanfattning 

Studier är samstämmiga om att den grundläggande strukturen för barns 
samspel i förskolan är att barnen söker varandras sällskap och strävar 
efter att få vara aktiva deltagare i kamratgruppens lek och andra aktivi-
teter (Strandell, 1994; Odelfors, 1996). I största allmänhet är barn 
skickliga på att samspela med en eller flera kamrater under kortare eller 
längre perioder (Corsaro, 1981; Olofsson, 1992), men för att ha en 
trygg plats i gemenskapen utvecklar barn närmare relationer, som vän-
skap, till ett fåtal andra barn som de leker och arbetar med regelbundet 
(Corsaro, 1985; Sandell, 1999).  
 Barns interaktioner och relationer i förskolan har flera dimensioner 
men det är främst de två ovannämnda dimensionerna som är framträ-
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dande, d.v.s. barns kamratanpassning å ena sidan och barns vänskap å 
andra. Med kamratanpassning menas barns förmåga att ingå i samspel 
med andra barn samt att de är accepterade av gruppen som helhet 
(Aboud m.fl., 1998). Kamrater och kamratskap definieras som en rela-
tion mellan barn som delar en gemenskap tillsammans. Det kan vara 
tillfälliga gemensamma intressen som förenar två barn eller en barn-
grupp (Hopmeyer m.fl., 1997 i Asher m.fl., 1997). Med vänskapsband 
menas ett speciellt parförhållande mellan två eller flera barn som kän-
netecknas av ömsesidigt tycke för varandra, ömsesidig och uttalad för-
kärlek för varandra (Asher m.fl., 1998; Ladd m.fl., 1998). 
 Barn identifieras som vänner om de ömsesidigt och av fri vilja väljer 
varandra som kamrater. Denna ömsesidighet innebär ömsesidig respekt, 
viljan att lösa konflikter och känslan av att vänskapens sociala vinster 
gagnar båda två (Asher & Rose, 1997). Vänskap uppfyller tre grund-
läggande sociala behov: kompanjonskap, intimitet och affektion (Bu-
kowski, Newcomb & Hartup, 1998). Kompanjonskap ses som den 
grundläggande fördelen med vänskap och innebär att barnen föredrar 
att göra och uppleva saker tillsammans. Intimitet innebär att barn kän-
ner förtroende att berätta sina innersta tankar och visa sin sårbarhet lika 
mycket som sin styrka inför varandra. Att kunna visa sin styrka och 
svaghet inför en vän leder till ett engagemang och involvering i var-
andras liv och medverkar till en känslomässig bindning mellan barnen. 
Att kunna dela med sig av sina innersta tankar och känslor har även 
positiv verkan på vännens känsla av själv, eftersom denne i sin tur får 
bekräftat att han eller hon är förtroendefull och att dens synpunkter och 
rådgivning bemöts med respekt och värdesätts. Affektion innebär att 
barnen lär sig att förstå, benämna och styra sina egna känslor samt för-
stå och reagera på andras känslor (Bukowski, Newcomb & Hartup, 
1998; Parker m.fl., 1989). 
 Många av de fördelar eller vinster barn förmodas göra i samspel med 
sina vänner antas de även göra i relation med kamrater i allmänhet, men 
skillnaden ligger främst i upplevelsens intensitet i leken och i samva-
ron. Vänskap mellan barn bidrar också till att barnen utvecklar en pålit-
lig vänskap eller allians med ett eller flera andra barn som tillförsäkrar 
att de har ögon att möta på morgonen och dela dagens aktiviteter och 
upplevelser tillsammans med. Att ha en pålitlig förbundsförvant inne-
bär också att ha en vän som lojalt stödjer en när problem uppstår. En 
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vän bidrar också till barns utveckling av positiv självbild och självkäns-
la genom att bekräfta och belöna dets förehavanden, kunskaper och 
färdigheter (Asher & Rose, 1997; Allen, 1981; Hartup, 1998).    
 Det finns flera sätt att beskriva förskolebarns sociala interaktioner 
och relationer på en utifrån kamrat- och vänskapsrelationer. Studier 
från sociometriska undersökningar visar att barn i förskola och skola 
kategoriseras som antingen accepterade eller avvisade av sina kamra-
ter. Både nationella och internationella studier visar att omkring 10 till 
15 procent av förskole- och förskoleklassbarn inte väljs som någons 
vän eller avvisas av de andra barnen på avdelningen eller klassen. De 
barn som avvisas har delats upp i utstötta barn och ignorerade barn, där 
de utstötta barnen väljs bort av sina kamrater och de ignorerade barnen 
inte benämnts av någon i gruppen (Aboud m.fl., 1998; Sundell m.fl., 
1999). Av de avvisade barnen visade sig 6 procent ha allvarliga och 
långvariga kamratproblem.  Enligt forskarna (a.a.) är avvisning av kam-
rater ganska stabil över tid för gruppen bortvalda bråkiga barn. Motsat-
ta resultat framkommer för de ignorerade barnen, I flesta fall tilldelas 
de en ny socialtillhörighet vid byte av kamratgrupp eller vid upprepade 
mätningar (Coie, 1985). 
 Studier har också fokuserat på hur accepterade, avvisade och ignore-
rade barn uppfattas eller beskrivs av kamrater och lärare. Avvisade för-
skolebarn beskrivs som lättretade, aggressiva och bråkiga både i ord 
och handling och sällan visa prosocialt beteende i samspel med kamra-
terna, medan de ignorerade barnen beskrivs som blyga och ointressera-
de av sin omgivning (Coie, 1985). Accepterade barn beskrivs som om-
tänksamma, vänliga, hjälpsamma, och samarbetsvilliga. De beskrivs 
också som roliga och ha känsla för humor, kreativa och påhittiga i lek 
och aktiviteter (Putallaz m.fl., 1981).  Studier visar också att acceptera-
de barn är skickligare på att förhandla fram alternativa lösningar i kon-
fliktsituationer och visa empati och ta den andras perspektiv och visa 
altruistiskt beteende än avvisade barn (Asher m.fl., 1997). 
 Att vistas i förskolan innebär att barngruppen blir en viktig referens-
grupp för det enskilda barnet och som det strävar efter att känna ge-
menskap med (Dencik m.fl., 1992). På samma gång som barns olika 
samspelsmönster skapar förutsättningar för enighet i inspirerande lek 
och aktiviteter i kamratligt sällskap, som leder till ökad utveckling och 
lärande, ger denna samvaro upphov till kamp och konflikter mellan 
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barnen. Kamp och konflikter som bland annat beror på att barnen vill 
värna om sina rättigheter till andra barn, de saker de leker med och den 
plats de har valt att vistas i (Corsaro, 1981; Ivarsson, 2003; Johansson, 
1999). Det kan också uppstå kamp och konflikter mellan barnen kring 
val av lekteman och vilka som skall inneha de olika rollerna i detta lek-
drama samt hur dramat skall utvecklas (Löfdahl, 2002). De pedagogis-
ka konsekvenserna av denna enighet och kamp som kännetecknar bar-
nens samspel är bland annat betydelsen av att personalen synliggör den 
sociala ordning som råder på avdelningen, stöttar barnen i att lösa kon-
flikter som uppstår på så sätt att alla barnen blir vinnare och ingen för-
lorare (Berit Bae, 1996). Denna genomskinlighet kan också leda till att 
öka barnens medvetenhet om egen roll i och kamraters och vänners 
betydelse för gemenskapen, en medvetenhet som leder till ökad självin-
sikt och ökad solidaritet mellan kompisar (Utbildningsdepartementet, 
1998). 
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4 PROBLEMPRECISERING 

På senare tid har flertalet nationella studier haft fokus på barns sociala 
relationer utifrån ett fenomenologiskt och fenomenografiskt perspektiv 
(Klerfelt, 2002). Barns relationer har observerats på en eller några av-
delningar över en längre tid och deras interaktioner har studerats utifrån 
ett barnperspektiv (a.a.). Detta är mycket värdefulla studier som ökar 
vår förståelse för det enskilda barnets vardag i relation till förskolekam-
raterna. Dessa studier har inte i nämnvärd utsträckning fokuserat barns 
vänskapsrelationer eller utanförskap i sig. För en ökad förståelse för 
förskolan som en social arena för barns utveckling och lärande kan jag 
se att det brister i kunskap om barns uppfattning om samhörighet, utan-
förskap och ensamhet i förskolan. Jag kan också se att kunskap saknas 
om hur barns sociala egenskaper och färdigheter generellt uppfattas av 
pedagogerna. Föreliggande studie är ett komplement till tidigare studier 
gjorda inom förskolan eftersom den belyser både förekomsten och om-
fånget av barns gemenskap och utanförskap i kamratgruppen. Studien 
är även ett komplement till tidigare studier eftersom den ger en samlad 
bild av förskolepersonalens uppfattning om 353 barns sociala egenska-
per och färdigheter. Genom att göra en kvantitativ kartläggning av 
barns sociala relationer anser jag mig kunna ge ett bidrag till en nyanse-
rad bild av förskolan som en social arena för barns utveckling och 
lärande.   
 De teoretiska tankarna från Honneth (2003) och Dunn (1993, 1997), 
förskolans uppdrag enligt läroplanens (Lpfö-98) mål och värdegrund 
och tidigare forskning sammanställs i ruta 3.1 nedan. Denna samman-
ställning leder fram till studiens problemprecisering.  
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Ruta 3.1.  Sammanställning av studiens teoretiska underlag, förskolans uppdrag och 
tidigare forskning 

Barnets 
självrela-

tion 

Erkännan-
de innebär 

att: 

Förskolans 
uppdrag: 

Erkännande 
leder till att: 

Brist på 
erkännande 
innebär att: 

Brist på 
erkännande 
leder till att: 

Barns fy-
siska behov 
och egen-
omsorg 

Barnets 
egna fysis-
ka behov 
och egen-
omsorg har 
ett unikt 
värde för 
en annan 
person, 
t.ex. en 
kamrat 
eller en vän 

Förskolan 
har i upp-
drag att visa 
barnet om-
sorg och 
omvårdnad 
så att det 
bland annat 
utvecklar sin 
personlighet 

Barnet utveck-
lar en positiv 
självbild, ökad 
tillit och ökat 
självförtroende 
som ger det 
styrka att testa 
och experi-
mentera med 
objekt och 
subjekt i sin 
omgivning. 
Det leder ock-
så till ökad 
förståelse av 
andras känslor 

Barnet 
berövas 
tryggheten 
att åtnjuta 
fysiskt 
välbefin-
nande och 
möjlighe-
ten till 
egenom-
sorg 

Barnets 
tillit till de 
värden som 
hans eller 
hennes 
fysiska 
behov har i 
andras ögon 
skadas 

Moralisk 
pålitlighet 
och sociala 
framgångar 

Barnet 
erkänns ha 
samma 
moraliska 
tillräkne-
lighet som 
de andra 
barnen i 
gruppen 
och upple-
ver sociala 
framgångar 
i samspel 
med perso-
nal och 
övriga barn 

Barn skall 
tillägna sig 
samhällets 
etiska vär-
den och 
normer.  
Alla barn 
skall få 
erfara den 
tillfredsstäl-
lelse det ger 
att göra 
framsteg, 
övervinna 
svårigheter 
och att få 
uppleva sig 
vara en 
tillgång i 
gruppen  

Ökad självakt-
ning och själv-
förmåga. Detta 
i sin tur ökar 
barnets förmå-
ga att förstå 
andras avsikter 
och de sociala 
regler som 
gäller på för-
skolan.  
Ökad känsla 
av egenvärde 
som innebär 
att barnet 
utvecklar en 
trygg identitet, 
självständighet 
och tillit 

Barnets 
moraliska 
tillräkne-
lighet och 
omdömes-
förmåga 
missaktas. 
Barnet 
berövas 
beröm för 
sina socia-
la fram-
gångar. 
Barnet får 
känsla av 
förödmju-
kelse eller 
brist på 
respekt 

Barnets 
självaktning 
och känslan 
av att vara 
socialt 
betydelse-
full tar 
skada 
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Denna studie är en kartläggning av barns kamrat- och vänskapsrelatio-
ner i förskolan. Syftet med studien är att få ett underlag för att diskutera 
om förskolan är en miljö som verkar för alla barns möjligheter att skapa 
goda relationer med andra barn. Dessa möjligheter kan emellertid vara 
påverkade av strukturella bakgrundsfaktorer såsom kön, antal barn per 
avdelning, antal barn per helårstjänst, antal helårstjänster per avdel-
ning, och tid, d.v.s. barnens närvaro per dag på förskolan och barnens 
inskrivningstid på avdelningen. (Studien avser att belysa dessa bak-
grundsfaktorers betydelse för barns kamrat- och vänskapsrelationer.) 
 Förskolans uppdrag är bland annat att trygga att varje barn får möj-
lighet att uppfatta sig som en tillgång för gruppen (Utbildningsdepar-
tementet, 1998). Vidare måste en individ uppleva ett flerdimensionellt 
erkännande för att kunna utveckla en positiv relation till sig själv (Hon-
neth, 2003) och omsorg om andra (Dunn, 1997). Genom att studera 
barns val av kamrater och vänner får vi veta något om barns sociala 
relationer i förskolan. Min utgångspunkt är att majoriteten av inskrivna 
barn väljer och väljs som någons vän i förskolan, men att det också 
förekommer barn som inte väljs som någons kamrat. Om resultaten 
visar att det förekommer barn som inte väljs som någons vän kommer 
detta att studeras utifrån de ovan nämnda bakgrundsvariablerna. Föl-
jande frågor ställs för att få veta något om barns sociala relationer i 
förskolan: 
• Finns ett övergripande relationsmönster som är gemensamt för 

samtliga medverkande avdelningar? Det som jag söker särskilt svar 
på är:   

−   Hur många vänskapsrelationer, d.v.s. ömsesidiga val mellan två 
barn, förekommer i grupperna? 

− Finns det barn i grupperna som inte väljs som någons kamrat? 
− Finns samband mellan barnens sociala relationer och de olika 

avdelningarna, som till bakgrundsvariablerna antal barn per 
personal, antal barn per avdelning, barnens vistelsetid per dag, 
tid de varit inskrivna på förskolan samt till barnens ålder och 
kön? 

− Finns samband mellan barnens sociala relationer inom gruppen 
på respektive avdelning, som kan relateras till bakgrundsvariab-
lerna barnens vistelsetid per dag, tid de varit inskrivna på för-
skolan, deras ålder och kön? 
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Den andra huvudfrågan som ställs är på vilket sätt pedagogerna uppfat-
tar barnens sociala egenskaper och färdigheter. En av utgångspunkterna 
i denna studie är att barn är sociala aktörer som skapas av, samtidigt 
som de skapar den sociala miljön de vistas i (Vygotsky, 1978). Den 
sociala kontexten har också stor betydelse för barns utveckling av soci-
al förståelse. Från sin omgivning mottar barn, stundligen varje dag, 
signaler om vad som förväntas av dem (Dunn, 1997) och vilka krav 
som ställs på dem (Honneth, 2003).  
 För att studera om alla barn upplevs som socialt kompetenta av per-
sonalen används här de tillskrivna egenskaper och färdigheter som dis-
kursivt formulerats i tidigare forskning och i Lpfö-98. Jag vill emeller-
tid göra ett förtydligande gällande de tillskrivna sociala egenskaper och 
färdigheter som jag formulerat i ett skattningsschema, utifrån att dessa 
är just konstruerade och inte essentialistiska. Det är viktigt att framhålla 
att förskolepersonalen har kunskap och erfarenhet av hur barnen under 
stora delar av deras vardag interagerar med andra barn. Personalens 
kunskap om dessa barn är stor; de har sett dem i samspel med andra 
barn i olika leksituationer, konflikter, under vuxenstyrda aktiviteter och 
i förskolans olika miljöer. Personalen har också utbildning i att obser-
vera barnen och dokumentera vad som sker på förskolan. Det kan där-
för vara rimligt att be personalen skatta barnens egenskaper och färdig-
heter. 
 Dessa frågor ställs: 
• Hur uppfattas barnens sociala egenskaper och färdigheter av peda-

gogerna? Följande frågor är av särskilt intresse att studera:  

−   Finns samband mellan pedagogernas uppfattning om barnens 
egenskaper och färdigheter och bakgrundsvariablerna antal 
barn per helårstjänst, antal barn på avdelningen, tid barnen vis-
tas på förskolan per dag, tid barnen varit inskrivna på försko-
lan, barnens ålder och kön, samt skillnader mellan avdelningar-
na? 

   
Studiens tredje övergripande fråga är att söka svar på om det finns ett 
samband mellan pedagogernas skattning av barnens sociala egenskaper 
och färdigheter, och barnens uppfattningar om sina kamrat- och vän-
skapsrelationer i förskolan.  
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Genom att relatera pedagogernas uppfattning om barnens egenskaper 
och färdigheter till antal kamrat- och vänskapsval som riktas till barnen 
och av barnen kan samband mellan barns sociala relationer och perso-
nalens uppfattning om deras sociala egenskaper och färdigheter och om 
detta samband kan relateras till studiens bakgrundsvariabler studeras. 
Det kan noteras att barnens val görs i stunden och inte behöver vara 
stabila över tid, medan personalens skattningar bottnar i lång erfarenhet 
av barnen och av att bedöma barn. Följande fråga ställs: 
• Finns samband mellan pedagogernas uppfattning om barnens egen-

skaper och färdigheter och antal kamrat- och vänval som riktas av 
eller till barnen och till bakgrundsvariablerna? 

 
Operationell definition av begreppen kamrat och vän är att kamrat är 
den som barnet väljer och som barnet delar en gemenskap tillsammans 
med. Vän är ett barn som barnet väljer och som väljs av densamme, 
d.v.s. en ömsesidig relation mellan barn.  
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5 METOD OCH GENOMFÖ-
RANDE  

I den metoddiskussion som förts under flera decennier är en återkom-
mande fråga om det finns en distinkt skillnad mellan kvalitativa och 
kvantitativa data. Enligt Åsberg (2001) och Guvå och Hylander (2003) 
är diskussionen kring vilka metoder som används för att samla in data 
av mindre intresse och fokus bör läggas på den världssyn (ontologi) 
samt den kunskapssyn (epistemologi) som studien bygger på och som 
ligger som underlag för att beskriva och tolka det empiriska materialet. 
Åsberg (2001) anser det viktigast att metoderna för oss närmare en be-
skrivning av en verklighet. Denna verklighet kan gestaltas i både siffror 
och ord. Föreliggande studie bygger på kvantitativa data men är både 
av beskrivande och analyserande karaktär.  
 För att få svar på mina frågeställningar presenterade i föregående 
kapitel kommer jag att använda sociometrisk metod och pedagogers 
skattningar. Sociometriska resultat ses som indikatorer på relationer 
mellan individer och förklarar inte de processer som leder till vänskap 
eller ömsesidigt val mellan två eller fler individer. Metoden förklarar 
heller inte dynamiken i kamrat- och vänskapsrelationer, det vill säga 
vad som håller dem vid liv eller vad som får dem att upphöra (Hallinan, 
1981). Metodens begränsningar innebär att den bör kompletteras med 
andra metoder, såsom observationer, intervjuer eller skattningsscheman 
för tolkning av data och förklaring till varför vissa gruppmedlemmar 
ofta väljs av andra gruppmedlemmar, medan andra väljs sällan eller 
aldrig (Putallaz & Gottman, 1981). Att observera och intervjua ett 
mindre urval barn hade inte tjänat mitt syfte eftersom min intention är 
att göra en kartläggning av ett stort antal barns sociala relationer i för-
skolan och den sociala miljön de vistas i. Syftet är att få en så god hel-
hetsbild som möjligt av hur barns sociala egenskaper och färdigheter 
uppfattas av förskolans personal och undersöka om det finns ett sam-
band mellan denna uppfattning och barnens uppfattning om egna kam-
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rat- och vänskapsrelationer också avseende variation mellan avdelning-
ar. Valet blev därför pedagogskattning, som bygger på att förskolans 
personal skattar barnens sociala egenskaper och färdigheter utifrån ett 
antal givna påståenden.     
 I följande avsnitt beskrivs och motiveras grundligare val av metoder 
och studiens genomförande. 

Undersökningsgruppen och samarbetet med 
medverkande pedagoger 
Undersökningen omfattar förskolebarn i åldern tre till sju år. Inled-
ningsvis bestämdes följande urvalskriterier för förskolorna: 
• Förskolor som varierar i storlek, både vad gäller antal avdelningar, 

antal inskrivna barn per avdelning och antal personal  
• Att medverkande barn är i åldern mellan tre och sju år  
• Förskolor som finns i olika miljöer, det vill säga förskolor i stor-

stad, medelstor ort och liten ort och som samtidigt fångar familjers 
socioekonomiska variation och kulturell tillhörighet 

• Personalens frivillighet var av stor betydelse eftersom jag var bero-
ende av deras medverkan vid insamling av data. 

I undersökningen medverkade barn och personal från 18 avdelningar 
fördelade på nio förskolor12. Urvalet är inte slumpmässigt valt utan har 
gjorts utifrån ovanstående kriterier. En av förskolorna är förlagd till en 
storstadskommun, fem avdelningar ingår i denna förskola. Resterande 
åtta förskolor finns i en landsortskommun och utgör samtliga förskolor 
inom kommunen. Totalt ingår 353 barn i studien, 177 flickor och 176 
pojkar. Medverkande är också 50 pedagoger. Samtliga barn som ingick 
i studien var i åldern 2,6-7,1 år och var inskrivna på deltagande försko-
la mellan januari och oktober 1999. I tabell 5.1 ges en översikt över 
medverkande förskolor, antal avdelningar, antal barn och deras ålder, 
antal helårstjänster per avdelning samt antal barn per helårstjänst. 

                                                 
12 I texten används personal och pedagoger om vartannat i betydelsen personal oberoende om 
dessa är utbildade lärare eller inte. 



 

 81 

Tabell 5.1. Översikt över medverkande förskolor och barn 

  
Avdel-
ningar 

Total 
antal 
barn Flickor  Pojkar 

Barnens 
ålder 

Antal 
helårs-
tjänster 

Antal barn 
per helårs-
tjänst 

       Total Total            M 
  1 21 10 11  3,6 – 5,7 3,00 7,0 

   2 22 11 11  3,5 – 6,0 3,00 7,3 
  3 17 11  6  3,4 – 5,2 2,50 6,8 

   4 21   5 16  4,7 – 6,2 3,00 7,0 
  5 19   7 12  5,9 – 6,2 2,75 6,9 
  6 16   9   7  2,8 – 5,3 2,50 6,7 

    7 17   7 10  3,4 – 5,1 2,25 7,6 
   8 27 11 16  3,9 – 7,1 4,00 6,8 
   9 23 12 11  3,7 – 6,10 3,00 7,7 

10 25 13 12  3,10–6,10 3,50 7,1 
 11 21   9 12  3,6 – 6,2 3,00 7,0 
 12 23 11 12  3,3 – 6,3 3,25 7,1 

  13 15   9   6  5,4 – 6,2 2,25 6,7 
14 16   9   7  2,6 – 5,11 2,25 7,1 
15 15 12   3  2,9 – 6,0 2,25 6,7 
16 15   7   8  2,6 – 5,3 2,25 6,7 
17 17   9   8  3,10–6,3 2,25 7,6 

  18 23 15   8  6,10–7,1 3,25 7,1 
    353   177  176    50,00 7,0 
 

Avdelningarnas numrering är slumpmässig av hänsyn till deltagarna. 
Som översikten i tabell 5.1 visar förekommer variation mellan avdel-
ningarna i fråga om antal barn, antal helårstjänster, barnens ålder samt 
fördelningen mellan flickor och pojkar på respektive avdelning.  

Introduktion och samrådsmöten med medverkande personal 
Innan insamling av data påbörjades våren 1999 inbjöds samtliga med-
verkande personal till ett stormöte, där jag informerade om den tilltänk-
ta undersökningens syfte och val av metoder samt hur personalen skulle 
medverka i insamlingen av data. Samtliga medverkande har deltagit i 
undersökningen av fri vilja. Efter det första informationsmötet träffade 
jag personalen på respektive avdelning tre gånger samt en fjärde gång 
på ett stormöte för återkoppling.  
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Första avdelningsmötet 

På första avdelningsmötet diskuterade vi syftet med den sociometriska 
studien och skattningsschemat samt frågor kring sekretess.  
 Frågor som uppkom kring den sociometriska studien var bland andra 
formulering av frågeställningarna till barnen för att dessa skulle stäm-
ma med avdelningarnas vokabulär13. Skattningsschemats påståenden, 
dess formuleringar, innehåll och tolkning diskuterades. En stor del av 
tiden ägnade vi åt att diskutera det praktiska genomförandet, vem som 
skulle ansvara för insamling av data och övriga resursfrågor som tids-
ramar och arbetsbelastning.   
 Till sist ägnades tiden på detta första avdelningsmöte till att diskute-
ra sekretessfrågor kring deltagarnas rättigheter och hur barnens, perso-
nalens och förskolans anonymitet kunde säkras. I enlighet med Huma-
nistisk–samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar från 1996 
om forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning var jag noga 
med att underrätta personalen om undersökningens syfte och metoder 
på ett begripligt sätt, samt om att deras deltagande var frivilligt och att 
de kunde avbryta medverkan om de så önskade. Personalen fick vid 
flera tillfällen möjlighet att ställa frågor och samtala med mig kring 
funderingar gällande undersökningen. För att trygga barnens, persona-
lens och förskolans anonymitet utvecklades ett siffersystem för de en-
skilda förskolorna och deltagare därifrån. Personalen behöll namnen på 
deltagande barn och pedagoger. Själv fick jag barnens och pedagoger-
nas deltagarnummer, ålder och kön. Information skickades till föräld-
rarna om projektet och förfrågan om barnens medverkan innan berörd 
förskola godkändes som medverkande i projektet. Samtliga föräldrar 
skrev på godkännandet och jag fick inga förfrågningar från någon för-
älder.  

Andra avdelningsmötet 

På det andra avdelningsmötet fortsatte diskussionen kring genomföran-
det. Personalen hade nu ytterligare frågor och funderingar som vi 
gemensamt fann lösningar på. Efter dessa möten med avdelningsperso-

                                                 
13 Som begreppen ”fri lek inne” ”fri lek ute”, ”samling”, ”vän”, ”kompis”, ”bästis”. 
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nalen formulerades en skriftlig instruktion och handledning till perso-
nalen vid insamling av data (Bilaga 1).  
 Datainsamlingen pågick under senare delen av våren och in på sen-
hösten 1999. Någon eller några dagar innan barnen intervjuades ägna-
des samlingen på respektive avdelning åt att diskutera med barnen 
kring temat ”bästa vänner och bästisar” i syfte att ge barnen möjlighet 
att reflektera kring sina relationer till varandra.  

Tredje avdelningsmötet – uppsamling av insamlat material 

Efter det att personalen samlat in all data åkte jag ut till samtliga avdel-
ningar för att ta emot materialet och fick då möjlighet att tacka för hjäl-
pen och bestämma en återträff hösten 2000 för återkoppling. 

Stormöte – återkoppling till personalen 

Hösten 2000 kallade jag till tre informations- och samtalsmöten kring 
undersökningens framväxt och för att höra hur studien hade påverkat 
arbetet på avdelningarna. Mötena var på sen eftermiddag och uppslut-
ningen varierade från gång till gång. Tyvärr hade jag inte så mycket 
resultat att presentera vid den tidpunkten men fick höra att personalen 
tyckte att det var meningsfullt att delta i studien och många hade börjat 
arbeta med tema kring vänskap och kamratskap. 

Sociometrisk metod  
Sociometriska metoder används i första hand för att mäta interpersonel-
la relationer och attraktioner i grupper eller klasser bland annat i för-
skola och skola (Bjerstedt, 1963; Cillessen & Bukowski, 2000).  
 Den sociometriska metoden utvecklades under 1930-talet av Jacob 
Moreno (Cillessen & Bukowski, 2000; Hallinan, 1981; Renshaw, 
1981). Enligt Bukowski och Cillessen (1998) är Morenos metodiska 
bidrag i studier av interpersonella relationer i stor utsträckning hans 
beskrivning av sociala grupper som dynamiska och inte statiska enhe-
ter. Moreno identifierade styrkan inom en grupp som föränderlig över 
tid och att grupper består av mindre enheter, det vill säga av par eller 
triader. Detta har till följd att individer får olika erfarenheter av eller 
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med olika individer inom gruppen och över tid (a.a.). Metoden har ut-
vecklats på flera punkter sedan Morenos dagar. Det är främst frågetek-
niken samt bearbetning och tolkning av data som har utvecklats av oli-
ka forskare (Terry, 2000). Metoden används för att mäta barns status i 
en grupp utifrån popularitet (hur många som väljer ett barn) och impo-
pularitet (hur många som avvisar ett barn) bland kamraterna i gruppen 
(Hallinan, 1981). Metoden används också för att fånga upp de barn som 
står utanför gruppgemenskapen, ignorerade barn, det vill säga barn 
som ingen väljer (Asher & Renshaw, 1981; Hallinan, 1981) samt för att 
mäta barns kamratorientering genom att se hur många kamrater barnet 
självt väljer (Hallinan, 1981). Moreno använde begreppen sociometrisk 
stjärna för de barn som valdes av många andra barn, avvisade barn för 
de barn som avvisades av de andra barnen och socialt isolerade om de 
barn som ingen valde, varken utifrån positiva eller negativa kriterier 
(Bjerstedt, 1963).  
 Sociometrisk metod bygger på tre olika modeller där själva tillväga-
gångssättet främst skiljer dem åt. Den första och den mest använda mo-
dellen är Nomineringsmodellen, som bygger på att varje barn i gruppen 
väljer andra gruppmedlemmar utifrån givna kriterier. De mest använda 
kriterierna är Positiv nominering, då barnet nämner sin vän/sina vänner 
eller den kamrat eller kamrater som det föredrar till exempel att leka 
med, sitta hos, jobba med eller promenera med (Asher & Renshaw, 
1981). Ett annat kriterium som ofta används, speciellt bland äldre barn, 
är Negativ nominering. Barnet nämner det barn/de barn som det inte ser 
som sin kamrat eller vän eller som det inte vill leka med. Det anses 
känsligt att arbeta med negativ nominering och bland andra Bjerstedt 
(1963) och Hallinan (1981) avråder från att den metoden används bland 
förskolebarn, bland annat för att inte väcka fientliga känslor bland bar-
nen. I Nomineringsmodellen är det vanligt förekommande att barnens 
valmöjligheter begränsas till ett fast antal benämningar där tre val är 
vanligast, men det förekommer även att barnen får fritt antal val, då får 
de nämna så många kamrater som de vill (Terry, 2000). Den andra mo-
dellen kallas Rankingmodellen. I den tillfrågas barnen att rangordna 
övriga barn på avdelningen eller klassen utifrån samma kategorier som 
i nomineringsmodellen eller andra kategorier i enlighet med studiens 
syfte. Den tredje modellen Grupperingsmodellen är en kombination av 
ranking- och nomineringsmodellerna med fritt antal val. I denna modell 
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ombeds barnen att gruppera kamraterna i kategorier, t.ex. den bäste 
kamraten, kamrat och vet inte.  Därefter skall barnen rangordna indivi-
derna inom varje kategori (Hallinan, 1981). 
 I situationer när yngre barn tillfrågas att nämna till exempel sina 
kamrater, är det viktigt att tänka på att intervjuaren hjälper barnen att 
minnas. Detta kan till exempel göras med hjälp av ett klassfoto. Barnet 
studerar fotot tillsammans med intervjuaren som försäkrar sig om att 
barnet känner igen barnen på fotot och kan nämna dem med namn eller 
att det får peka på fotot under intervjun. Hallinan (1981) påpekar att det 
är viktigt att barnen får välja kamrater i olika situationer eftersom rela-
tioner kan vara situationsbundna, det vill säga ett barn kan jämt leka 
med vissa barn i uteleken och med andra barn i ateljén eller i den fria 
leken inne.  
 Upprepade undersökningar visar att sociometriska metoder har hög 
tillförlitlighet och giltighet i den bemärkelsen att resultaten mellan olika 
mättillfällen är stabila inom grupperna (Coie & Cillessen, 1993). Cil-
lessen, Bukowski och Haselager (2000) har identifierat fyra kategorier 
som möjligen kan förklara mätresultatens stabilitet över tid och mellan 
mättillfällen. Dessa kategorier tar utgångspunkt antingen i ett individ-
perspektiv med fokus på faktorer som barnets beteende, färdigheter och 
erfarenheter eller utifrån ett grupperspektiv genom att fokusera på fak-
torer som barnets sociala perception och gruppinteraktioner. Dessa fak-
torer kan, enligt författarna (a.a.), leda till att den sociometriska statu-
sen bevaras över tid i en grupp. De fyra kategorierna som författarna 
har identifierat som möjliga förklaringar till att barns sociala status be-
varas i gruppen är (a.a., ss. 84–8514): 

1.  Underliggande karaktärsdrag hos barnet. Barns beteende och socia-
la, kognitiva och emotionella färdigheter är relaterade till sociomet-
risk status i gruppen som innebär att om dessa individuella karaktärs-
drag är beständiga över tid leder det till att sociometrisk status också 
blir stabil.  

                                                 
14 Min översättning. 



 

 86 

 

2.  Sociala erfarenheter som barn gör är beroende av deras sociala sta-
tus i gruppen. Barn gör olika erfarenheter beroende på omgivningens 
respons på deras varande och agerande i gruppen. Detta leder bland 
annat till att barn bekräftas i sitt beteende och sina färdigheter. Popu-
lära barn som ofta interagerar med andra barn får regelbunden re-
spons på sin sociala kompetens som i sin tur leder till att de utvecklar 
dessa färdigheter ytterligare. Avvisade barn som saknar positiva kam-
ratrelationer eller känner sig ensamma går ofta miste om denna posi-
tiva respons från omgivningen.  

3.  Social perceptionsprocess inom kamratgruppen. Barn värderar den 
sociala situationen i gruppen utifrån tidigare erfarenheter av och för-
väntningar på sina gruppkamrater. Ett barn som förväntas visa vän-
lighet bemöts med vänlighet medan ett barn som förväntas visa ag-
gressivt beteende bemöts med avvaktan och osäkerhet. Studier visar 
att det är svårt att ändra eller påverka individers bedömning och för-
väntningar på andra vilket leder till bevarande av socialt beteende 
och social status i gruppen. 

4.  Barns självuppfattning. Vuxna använder olika strategier för att bevara 
och befästa bilden av den egna självuppfattningen, både beteende-
mässigt och genom att interagera med andra som ser dem som de 
själva ser sig.  

 
Med all sannolikhet använder barn olika strategier för att bevara och 
fästa bilden av sig själva, men enligt Cillessen, Bukowski och Hasela-
ger (2000) behövs fler studier för att tillstyrka detta antagande. Som de 
ovan beskrivna faktorerna indikerar är det med all sannolikhet ett kom-
plext samspel mellan både individuella faktorer och gruppfaktorer som 
bidrar till att barns status i kamratgruppen bevaras över tid.  

Kritiska tankar inför den sociometriska studien 

Eftersom sociometriska metoder har sina begränsningar (Cillessen & 
Bukowski, 2000) är det viktigt att reflektera över hur dessa begräns-
ningar kan komma att inverka på min studie. Jag har försökt ta hänsyn 
till de synpunkter som presenterades i föregående avsnitt och som 
sammanställs nedan:  
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•  För det första bör nämnas att data från en sociometrisk undersök-
ning begränsas till deskriptiva data vilket innebär att man inte får 
veta något om bakomliggande faktorer till de olika sociala mönstren 
som kan utläsas från data (Hallinan, 1981). Detta försvårar tolk-
ningen av resultaten. För att få underlag för tolkning av insamlade 
sociometriska data genomfördes en pedagogskattning av samtliga 
barn som ingår i studien. Resultaten från den sociometriska studien 
kommer att analyseras i relation till pedagogernas skattning av bar-
nen. Jag är medveten att jag hade kunnat välja andra kompletteran-
de metoder, som observationer i form av fältanteckningar eller vi-
deodokumentation och/eller intervjuer med ett mindre antal barn 
kring deras tankar om kamrat- och vänskap. Dessa metoder valdes 
inte bort utan är tänkta att användas i en kommande studie där bar-
nens egna perspektiv studeras. Den föreliggande studien är både de-
skriptiv och analyserande. Den deskriptiva delen ligger i att belysa 
barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och 
vänskapsrelationer. Den analyserande delen är att studera om det 
finns ett samband mellan pedagogernas uppfattning om barnens so-
ciala egenskaper och färdigheter och deras kamrat- och vänskapsre-
lationer.  

•  För det andra har jag ställt mig frågan om huruvida alla barnen som 
ingår i min studie är införstådda med vad de frågas om. Många av 
barnen är runt tre år gamla och det är inte säkert att alla barn har ett 
så utvecklat ordförråd eller begreppsförståelse för att förstå frågorna 
som de skall svara på (Hallinan, 1981). För att minimera detta har 
det varit viktigt att intervjuaren har använt de begrepp som används 
på avdelningen om fenomenet kamrat- och vänskap. Begreppet vän 
är ett värdeladdat begrepp och det är tveksamt om förskolebarn an-
vänder det i så stor utsträckning. Som ett komplement till begreppet 
”vän” och ”kamrat” användes begreppen ”bästis” och ”kompis” 
som personalen menar att barnen använder i större utsträckning om 
någon som de favoriserar att dela samvaro och leka med.  

•  För det tredje tas hänsyn till det antal val som varje barn får göra. 
Det mest förekommande är att barns valmöjligheter begränsas till 
tre val. Det finns vissa nackdelar med detta eftersom barn kan ha 
både färre eller fler än tre kamrater. Vissa barn anser sig ha en eller 
två kamrater och vänner och kommer då att tvingas välja någon 
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utanför kamrat- och vänskapskretsen för att fylla det önskade anta-
let. På samma sätt är det barn som anser sig har fler än tre kamrater 
som då tvingas välja bort någon av dem (Furman, 1998; Terry, 
2000).   

•  För det fjärde har jag reflekterat kring det faktum att det är lätt hänt 
att barn påverkas av olika faktorer när de väljer en kamrat eller lek-
kompis. Dessa faktorer kan delas upp i tre grupper: Individuella fak-
torer: Barnet är kamrat med någon för dagen eller det väljer ett barn 
som liknar det självt, till exempel avseenden kön eller ålder. Det 
kan också tänkas att barnet önskar vara kamrat med avdelningens 
store, starke, vackre, duktige och kunnige. Situationsbundna fakto-
rer: Barn i förskolan arbetar i olika grupper och kan därför välja 
olika kompisar beroende på den situation de tänker på när de väljer. 
Organisatoriska faktorer: Tillgång till andra barn och möjligheten 
till att etablera en kamrat- och vänskapsrelation har stor betydelse 
(Hallinan, 1981; Rubinstein Reich & Wesén, 1986). 

Genomförande av den sociometriska undersökningen 

Med hänsyn till de kritiska aspekterna av den sociometriska metoden, 
som beskrivits i tidigare avsnitt, bestämde jag mig för att i denna studie 
använda positiv nominering med obegränsat antal val för att undvika att 
sätta barn inför den svåra situationen att eventuellt behöva välja till 
eller välja bort en kamrat för att anpassa sig till ett förutbestämt antal 
kamrater och vänner.  
 Följande fyra frågor ställdes till barnen för att ge dem möjlighet att 
välja kamrater i olika sammanhang: 
1. Har du en bästa kompis på avdelningen? Svarade barnet ja på den 

frågan ombads det att nämna eller peka på fotot på sin eller sina bäs-
tisar.  

2. Vilka vill du leka med när vi har ”fri lek inne”?  
3. Vilka vill du leka med när vi är ute på gården?  
4. Vilka vill du sitta bredvid när vi har samling på avdelningen?  
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På varje avdelning fanns en pedagog som ansvarade för intervjuerna 
och skattningen av barnen i samarbete med barnets ansvarspersonal15. 
Intervjuerna gjordes under en veckas tid. På vissa avdelningar kunde 
intervjuerna göras på ett par tre dagar, och på andra avdelningar tog det 
upp till fem dagar. De barn som varit borta under intervjudagarna blev 
intervjuade när de kom tillbaka till förskolan.   

Bearbetning och analys av det sociometriska datamaterialet 

Bearbetning och analys av det sociometriska datamaterialet har gjorts i 
tre steg. Inledningsvis registrerades barnens svar på frågorna Har du en 
bästa kompis på avdelningen? Vilka är dina bästisar? avdelningsvis i 
en matris. Varje medverkande barn har fått en egen plats i denna matris 
i relation till de andra barnen på avdelningen. Varje barns val av kamra-
ter och vänner har sedan markerats vid de angivna kamraterna. Ett ex-
empel avseende en avdelning visas i tabell 5.2.  
 

                                                 
15 Ett vedertaget begrepp som betyder den personal som ansvarar för barnets föräldrakontakt 
och dokumenterar barnets utveckling. 
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Tabell 5.2.  Matrisen visar på den vågräta axeln barns val av kamrater och på den 
lodräta axeln vilka som väljs som kamrater. Siffror i fetstil visar ömsesi-
diga val mellan barnen (13 barn bildar 11 par i exemplet) 

Barn   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S:a 

  Kön  P P P F P P P P P P P F P F P P F P  

01 P 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

02 P 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

03 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

04 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

05 P 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

06 P 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

07 P 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

08 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

09 P 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

10 P 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

11 P 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

12 F 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

13 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

15 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

16 P 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

18 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

S:a  4 1 4 1 8 0 1 1 7 6 0 3 0 1 5 1 2 1 46 

 
Totalt 18 matriser har skapats. Matriserna har sedan analyserats på flera 
sätt enligt följande: 
• På den lodräta axeln anges hur många kamrater ett barn väljs av. 

Detta antal anses vara ett mått på barns tillhörighet. Det innebär att 
barn tillskrivs (passivt) en tillhörighet i gruppen genom att bli vald 
eller inte vald som någons kamrat på den egna avdelningen. Som 
exemplet i tabell 5.2 visar väljs 16 av de 18 barnen. Tabellen ger 
också exempel på variationen i antal val ett barn kan få (upp till åtta 
val i exemplet). 
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På matrisens lodräta axeln visas också de barn som har fått flest an-
tal val på respektive avdelning och som benämns ”populära” barn. 
De barn som definieras som ”populära” är de barn som ligger i den 
övre kvartilen. Detta beräkningssätt gör det möjligt att identifiera 
den övre fjärdedelen av barn som ”populära” på varje enskild av-
delning (Bjerstedt, 1963). Det innebär också att de ”populära” bar-
nen bli flest på stora avdelningar. I exemplet i tabell 5.2 identifieras 
fyra ”populära” barn.  
De 18 medverkande avdelningarna i denna studie har varierande an-
tal inskrivna barn, som leder till att mängden val skiljer sig mellan 
avdelningarna. Att identifiera de barn som får flest antal val per av-
delning ger mig dels en möjlighet att jämföra pedagogernas upp-
fattning om ”populära” barns egenskaper och färdigheter mellan 
olika avdelningar, dels en möjlighet att jämföra pedagogernas upp-
fattning om ”populära” barns egenskaper och färdigheter med övri-
ga barn inom respektive avdelning. 

• På den vågräta axeln har materialet analyserats utifrån frågan hur 
många kamrater barnet väljer. Detta antal är ett mått på barns sam-
hörighet och visar barnens aktiva val av kamrater. Att välja en kam-
rat tolkas här som tecken på barnens uppfattning om samhörighet. 
Att barn inte väljer en kamrat tolkas som tecken på barnens upp-
fattning om utanförskap på avdelningen. I exemplet i tabell 5.2 väl-
jer samtliga barn en eller flera kamrater. Det tolkas som att samtliga 
barn uppfattar sig ha samhörighet med sina kamrater på avdelning-
en. 

• Till sist har matrisen analyserats utifrån antal ömsesidiga val mellan 
kamrater. Detta antal är ett mått på vänskap. I exemplet i tabell 5.2 
definieras 13 barn av 18 som en vän och bildar totalt 11 vänskaps-
par. Dessa finns i fetstil i matrisen. 

 
Data har i samtliga fall analyserats utifrån antal val och bakgrundsvari-
ablerna; kön, avdelning, antal barn per avdelning, antal barn per hel-
årstjänst, antal helårstjänster per avdelning och tid, d.v.s. barnens när-
varo per dag på förskolan och barnens inskrivningstid på avdelningen). 
 Det sociometriska materialet har bearbetats statistiskt och sociogram 
har gjorts med dataprogrammet ”KrackPlot 3.0” (Krackhardt, Blythe & 
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McGrath, 1994). Programmet kan ta fram grafiska översikter av rela-
tionsmönstren inom respektive avdelning. Exempel på ett sociogram 
finns i Bilaga 2. 
 Resultaten från den sociometriska studien svarar på frågorna: Har du 
en kamrat? och Vem är din kamrat? Materialet från de övriga frågorna 
som ställdes till barnen redovisas inte i denna studie, först och främst 
för att barnens svar inte skiljer sig i någon större utsträckning från frå-
gorna som redovisas. Att skillnaden är marginell i barnens val av kam-
rater i de olika situationerna kan betyda att barnen ser förskolans socia-
la arena som en helhet oberoende av var de befinner sig i lokalerna eller 
vad de sysslar med för aktiviteter. Stöd för detta antagande finner jag 
hos Annica Löfdahl (2002) som i sin studie drar den slutsatsen att barn 
uppfattar leken som en helhet och i ett sammanhang, trots att hennes 
första observation fick henne att tro att barnens lek varierade korta 
stunder och att de ofta bytte lekkamrater och innehåll i leken. 

Skattningsschemat 
Pedagogskattning har jag använt för att belysa mina frågeställningar om 
pedagogernas uppfattning om barnens egenskaper och färdigheter samt 
för att undersöka om det finns ett samband mellan hur pedagogerna 
skattar barnens sociala egenskaper och färdigheter å ena sidan och bar-
nens kamrat- och vänskapsrelationer i förskolan å andra. Pedagogskatt-
ning är en deskriptiv undersökningsmetod och används oftast för att 
identifiera barn i svårigheter (Dodge, 1985). I denna studie vill jag för-
söka fånga personalens uppfattning om de egenskaper och färdigheter 
som enligt läroplanen och teoretiska utgångspunkter antas vara av be-
tydelse för sociala relationer i allmänhet och för att kunna ingå i kam-
rat- och vänskapsrelation i synnerhet.  
 Förutom att pedagogernas skattningar ger information om deras upp-
fattning om barnens sociala egenskaper och färdigheter ger de också 
information om den miljö de vistas i på förskolan. Med utgångspunkt i 
studiens teoretiska grundsyn utgör de vuxnas föreställningar en av flera 
viktiga förutsättningar för barnens sociala utveckling. Pedagogernas 
skattningar av barnen ses inte som objektiva mått på barnens sociala 
egenskaper och färdigheter. De säger något om pedagogernas förvänt-
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ningar på barnen. Skattningsschemat bygger på en attitydskala beståen-
de av 42 påståenden och som pedagogerna på respektive avdelning sva-
rade på för varje barn som ingick i studien (se Bilaga 3).  
 De egenskaper och färdigheter som barnet tillskrivs antas ha bety-
delse för deras förmåga at utveckla goda sociala relationer med andra 
barn. Ju mer socialt kompetent ett barn anses vara av personalen desto 
större möjlighet antas barnet ha att utveckla kamrat- och vänskapsrela-
tioner. Samtidigt speglar de tillskrivna egenskaperna och färdigheterna 
en förskolediskurs som personalen utifrån sin utbildning och erfarenhet 
är väl bekant med. Detta bekräftades då jag introducerade skattnings-
schemat för personalen på de i studien ingående förskolorna. 

Konstruktionen av skattningsschemat 

Vid konstruktionen av skattningsschemat har jag inspirerats av bland 
andra Hägglund (1984) och Katz och McClellans (1997) skattnings-
scheman. De har också gett mig vägledning i hur frågorna kunde for-
muleras och hur skattningsschemat kunde utformas. Skattningsschemat 
tar sin utgångspunkt i Lpfö-98:s diskursiva formuleringar om barns 
egenskaper och färdigheter, men i konstruktionen av påståenden har jag 
också använt väsentliga begrepp från Honneths (2003) moralfilosofiska 
antaganden och Dunns (1997) teori om barns utveckling av social för-
ståelse. Några av de mer betydelsefulla begreppen i forskning om sam-
band mellan barns egenskaper och deras sociala relationer används 
också i denna studie. 
 Inledningsvis konstruerades de övergripande kategorierna Barns 
sociala egenskaper och Barns sociala färdigheter. Inom respektive 
övergripande kategori formades sedan underordnade kategorier som 
anses vara av betydelse för barns kamrat- och vänskapsrelationer och 
som var relevanta för denna studie. I detta arbete står Barns sociala 
egenskaper för hur personalen uppfattar barnens karaktäristiska person-
lighetsdrag och Barns sociala färdigheter står för hur personalen upp-
fattar barnens beteende i förskolan. I kategorin Barns sociala egenska-
per ingick de underordnade kategorierna; självständig handlingsförmå-
ga, självförtroende (självbild och självkänsla), vetgirighet (intresse och 
lust till lärande), barns sällskaplighet (barnens val att leka med andra 
barn eller vara ensamma) samt temperament.  



 

 94 

I den övergripande kategorin Barns sociala färdigheter ingick de un-
derordnade kategorierna kommunikationsfärdigheter, förmågan till lek 
och samspel samt empatisk handlingskompetens. 
 I processens andra steg formulerades påståenden (items) som förkla-
rar innebörden i kategorierna. Detta arbete ledde fram till 21 påståen-
den inom respektive överordnad kategori med svarsalternativ i en sju-
gradig skala från 1 ”nästan aldrig” till 7 ”nästan alltid”.  
 Nedan beskrivs innebörden i de underordnade kategorierna samt 
vilka påståenden som pedagogerna fick ta ställning till inom respektive 
underordnad kategori. Påståendenas numrering är densamma som num-
reringen i skattningsschemat som pedagogerna besvarade (se Bilaga 3).  

Barns sociala egenskaper 

1: Självständig handlingsförmåga 
Självständighet är en egenskap som förskolan skall sträva efter att varje 
barn utvecklar ”… och tillit till den egna förmågan” (Utbildningsdepar-
tementet, 1998, s. 12). Förskolans personal skall hjälpa barnen att ”… 
känna tilltro till den egna förmågan att tänka själva och handla ...” (a.a., 
s. 10).  
 Allt eftersom ett barn utvecklar en ny känsla av själv ökar dess be-
hov av att hävda sig inför andra betydelsefulla personer av omsorg om 
sig själv. Detta visar barnet bland annat genom att planera och genom-
föra egna mål. Barnets ökade egenomsorg leder också till ökat intresse 
och förståelse för andra, som har stor betydelse för deras relationer till 
andra barn och vuxna (Dunn, 1997). Studier visar att accepterade barn i 
större utsträckning uppfattas visa egenskaper som förutsätter självstän-
dighet, en större känsla för humor, och av att vara mer kreativa och 
påhittiga än mindre accepterade barn (Putallaz & Gottman, 1981).  
 Personalen fick ta ställning till sex påståenden för att beskriva sin 
uppfattning om barnens självständighet och handlingsförmåga:  
Påstående 2  Hon/han är inte påtagligt beroende av personalen.  
Påstående 6 Hon/han vill att pedagogerna sysselsätter sig med henne/honom. 
Påstående 8 Hon/han har lätt för att sysselsätta sig själv. 
Påstående 16  Hon/han håller ordning och reda på sina saker. 
Påstående 18 Hon/han går omkring i egna tankar. 
Påstående 19 Hon/han klarar sig bra på egen hand utan hjälp från vuxna. 
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2: Självförtroende (självbild och självkänsla) 

Enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skall barnen få stöd 
från personalen till att utveckla tillit och självförtroende.  
 Självförtroende kan sägas bestå av begreppen självbild och själv-
känsla. Självbild står för den bild eller den uppfattning som barn får om 
sig själva i det sociala samspelet, det vill säga egenskaper som barnen 
anser sig ha eller som omgivningen tillskriver dem. Självkänsla är bar-
nens värdering av dessa egenskaper (Dunn, 1997).  
 Följande tre påståenden, som antas beskriva barnens självförtroende, 
fick personalen ta ställning till:  
Påstående 3 Hon/han kommer till förskolan med glädje.  
Påstående 4 Hon/han gråter om de andra barnen bråkar eller retas. 
Påstående 14 Hon/han är blyg och försiktig inför de andra barnen. 

3: Vetgirighet (intresse och lust att lära) 

Förskolans personal skall ”… ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust 
att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan” (Utbildningsde-
partementet, 1998, s. 14) genom att barnen får uppleva ”… att det är 
roligt och meningsfullt att lära sig nya saker ” (a.a., s. 13). Barns ny-
fikenhet och lust till att lära sig nya saker tros leda till att barnen upp-
levs av andra barn som kreativa och påhittiga och som de attraheras av 
att vara tillsammans med (Asher & Rose, 1997). 
 Personalen fick ta ställning till nedanstående två påståenden vad 
gäller barnens intresse och lust att lära sig: 
Påstående 12 Hon/han är mycket nyfiken och ivrig att lära sig nya saker. 
Påstående 13 Hon/han kan hålla på med samma sak innan hon/han tröttnar på den. 

4: Sällskaplighet 
Förskolan har till uppgift att ”… erbjuda barnen en trygg miljö som 
samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Utbildningsdepar-
tementet, 1998, s. 9), och ”… barngruppen skall ses som en viktig och 
aktiv del i barns utveckling och lärande” (a.a., s. 10). 
 Det mest väsentliga för flertalet förskolebarn är att få delta i lek- och 
aktivitetsgemenskapen med sina kamrater (Odelfors, 1996), som gör att 
de söker sig till jämlika kamrater som av en naturlig kraft (Strandell, 
1994). Studier visar att påtvingad ensamhet och utanförskap i barndo-
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men har både ödesdigra konsekvenser för stunden men även långtgåen-
de konsekvenser som kan påverka individen i ungdomsåren och som 
vuxen (Asher & Renshaw, 1981; Dunn, 1993; Dunn, 1997; Mize & 
Ladd, 1990). Det är dock viktigt att skilja mellan frivillig ensamhet och 
påtvingad ensamhet. Med frivillig ensamhet menas barn som av egen 
vilja inte önskar ingå i gemenskapen och med påtvingad ensamhet me-
nas barn som avvisas av kamraterna när de söker sig till gemenskapen. 
Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter behöver barn ett flerdimen-
sionellt erkännande för att utveckla en positiv relation till sig själva, 
vilket förutsätter ett varierat samspel med andra barn (Honneth, 2003).   
 Tre påståenden tog personalen ställning till för att beskriva sin upp-
fattning om barnens sällskaplighet: 
Påstående 7 Hon/han leker ensam. 
Påstående 15 Hon/han vill helst vara för sig själv. 
Påstående 21 Hon/han föredrar lugna och stillsamma lekar framför häftiga och 

vilda. 

5: Temperament 

Trots att läroplanen inte diskuterar barns temperament har jag valt att 
konstruera påståenden där personalen tar ställning till barns tempera-
ment, eftersom tidigare studier har angett att temperament har stor be-
tydelse för barns upprätthållande av sociala relationer. 
 Barn som är mindre accepterade av andra barn uppfattas i större ut-
sträckning visa ett aggressivt och destruktivt beteende eller ett tillbaka-
draget beteende jämfört med accepterade barn (Putallaz & Gottman, 
1981).  
 Pedagogernas uppfattning om barnens varierande temperament visa-
des genom att de tog ställning till följande sju påståenden:  
Påstående 1 Hon/han är oftast glad och på gott humör. 
Påstående 5 Hon/han är livlig och rörlig. 
Påstående 9 Hon/han har ett häftigt humör. 
Påstående 10 Hon/han är djärv och orädd. 
Påstående 11 Hon/han är mycket envis och skall ha sin vilja igenom. 
Påstående 17 Hon/han tycker om att kela och gosa. 
Påstående 20 Hon/han är impulsiv och obetänksam. 
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Barns sociala färdigheter  

1: Kommunikationsfärdigheter 

Förskolan har till uppgift att sträva efter att varje barn ”utvecklar ett 
rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra 
och att uttrycka tankar” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13). För-
skolan har också till uppgift att se till att barnen ”utvecklar sin skapan-
de förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfa-
renheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama” (a.a., s. 13). 
 I samtal och lek med kamrater utvecklas barnets tänkande och kog-
nitiva processer sätts igång och införlivas. I dialog med kamraterna 
utbyter barnet idéer och tankar samt introduceras i nya möjliga tanke-
mönster som kan leda till reproduktion eller produktion av både tankar 
och idéer (Vygotsky, (1978). För att barnen skall kunna föra en me-
ningsfull dialog med andra barn och vuxna krävs goda språk- och 
kommunikationsfärdigheter. Dessa färdigheter krävs också för att barn 
skall kunna bemästra och lösa svåra konflikter med andra barn och 
vuxna (Arnqvist, 1991, 1993; Asher & Rose, 1997). Språk- och kom-
munikationsfärdigheter behövs även för att barn skall kunna resonera 
och argumentera med andra barn och vuxna om vad de vill genomföra 
och hur de vill genomföra dessa saker och ting (Arnqvist, 1993; Dunn, 
1997) och som ett led i att utveckla en positiv relation till sig själv 
(Honneth, 2003). På samma sätt krävs en god språkutveckling och goda 
kommunikationsfärdigheter för att ett barn skall kunna förstå omgiv-
ningens flerdimensionella erkännanden, eftersom ”… språk och lärande 
hänger oupplösligt samman liksom språk- och identitetsutveckling” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10).  
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För att ge en beskrivning av personalens uppfattning om barnens kom-
munikationsfärdigheter fick de ta ställning till följande påståenden: 
Påstående 2 Hon/han uttrycker tydliga önskemål och kan förklara sitt beteende 

och sin ståndpunkt. 
Påstående 3 Hon/han kan hävda sin rätt och sina behov utan att såra andra. 
Påstående 5 Hon/han uttrycker frustration och vrede utan att skada eller såra  
  andra barn eller vuxna.  
Påstående 7 Hon/han kan komma in i en pågående diskussion utifrån det ämne 

som diskuteras; kommer med relevanta tillägg i lek som pågår. 
Påstående 10 Hon/han kan förhandla och kompromissa med andra. 
Påstående 13 Hon/han föredrar att interagera på ett icke verbalt sätt genom mimik 

och kroppsspråk.  
Påstående 14 Hon/han kan ge och ta emot information på ett lämpligt sätt. 

2: Förmåga till lek och samspel 

I enlighet med Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9) är 

… Leken … viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk 
av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 
verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem …  

 
Socialt samspel, kamratskap och vänskapsrelationer upptar större delen 
av barnens vakna tid, både när det gäller faktiska handlingar och i tan-
ke- och fantasivärlden och ofta är dessa relationer en källa till barns 
tillfredsställelse och frustrationer (Rubin, 1981). De sociala förutsätt-
ningarna för att barns lek skall uppstå och utvecklas är att barnen har 
förmågan att visa varandra ömsesidig respekt, turas om att bestämma i 
leken och kan visa samförstånd om vad som skall lekas och hur leken 
skall föras vidare (Olofsson, 1992).  
 Studier visar att barn är medvetna om att det sociala samspelet i för-
skolan är bräckligt och att det kan vara svårt att få inträde i andras lek 
på samma gång som det är störande att skydda den egna leken för nya 
medlemmar. Denna medvetenhet gör att barnen etablerar social kontakt 
med ett begränsat antal barn (mellan fyra och sju barn) som de leker 
regelbundet med för att trygga den egna grupptillhörigheten och mini-
mera avvisning från andras lekar (Corsaro, 1981).  
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Personalen fick ta ställning till följande nio påståenden för att ge sin 
uppfattning om barnens förmåga till lek och samspel: 
Påstående 1 Hon/han visar ett positivt sätt när hon/han närmar sig andra barn. 
Påstående 6 Hon/han har lätt för att få inträde i en pågående lek eller ett arbete. 
Påstående 8 Hon/han har lätt för att vänta på sin tur. 
Påstående 15 Hon/han bemöter avvisning eller motstånd från andra barn på ett 

positivt sätt. 
Påstående 16 Hon/han har lätt för att få kamrater. 
Påstående 17 Hon/han har en positiv relation till ett eller flera barn och kan visa 

dessa att hon/han bryr sig om dem samt saknar dem i deras frånvaro. 
Påstående 18 Hon/han leker helst med andra barn. 
Påstående 20 Hon/han brukar vara den som bestämmer när hon/han leker med  
  andra barn. 
Påstående 21 Det händer att hon/han bråkar och retas med de andra barnen. 

3: Empatisk handlingsförmåga  

Enligt Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7) skall förskolan 
 … uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om in-
dividen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om 
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i männi-
skors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt 
få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall 
stödjas.  

   

Flertalet studier är samstämmiga om att barn som är accepterade av 
sina kamrater i större utsträckning uppfattas visa prosociala beteenden 
gentemot andra barn, till exempel vänlighet, samarbetsvilja och hjälp-
samhet (Putallaz & Gottman, 1981). På samma sätt som barn behöver 
ett flerdimensionellt erkännande av egna behov, av att uppfattas som 
moraliskt pålitlig individ och för sina kunskaper och färdigheter, behö-
ver barnet kunna visa andra barn uppskattning inom samma områden så 
att dessa kan utveckla en personlig identitet och positiv självrelation 
(Honneth, 2003).   
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Pedagogernas uppfattning om barnens empatiska handlingsförmåga 
fångades i följande fem påståenden: 
Påstående 4 Hon/han blir inte lätt skrämd när hon/han retas av andra barn.  
Påstående 9 Hon/han har lätt för att visa andra sitt intresse och engagemang.  
Påstående 11 Hon/han drar inte onödig uppmärksamhet mot sig själv.  
Påstående 12 Hon/han kan glädjas med andra barn. 
Påstående 19 Hon/han är hjälpsam mot vuxna och andra barn. 
 
Utifrån de ovanbeskrivna kategorierna och 42 påståenden genomfördes 
den andra delen av undersökningen.   

Genomförande av pedagogskattningen 

Skattningsschemat besvarades av personalen på medverkande förskolor 
genom att de markerade de alternativ som de ansåg bäst svarade mot 
deras uppfattning om barnen. I flesta fall skattade personalen sina an-
svarsbarn i samråd med den pedagog som tilldelats ansvaret för genom-
förandet av intervjuerna och skattningarna, men några undantag före-
kom. På någon avdelning skattade all personal gemensamt samtliga 
barns egenskaper och färdigheter. I vissa undantagsfall skattade perso-
nalen gemensamt ett eller några barn som de ansåg sig inte känna lika 
bra som sina ansvarsbarn. Det kunde röra sig om barn som var nya an-
svarsbarn på grund av nyinskolning eller att personalen var ny på av-
delningen. Skattningen av barnen gjordes under en veckas tid. 
 Eftersom personalen fick fria händer när de gjorde intervjuerna och 
skattningen, varierade turordningen mellan avdelningarna något i fråga 
om huruvida pedagogskattningen eller intervjuerna gjordes först.  

Bearbetning och analys av skattningsschemat        

Bearbetning av data från skattningsschemat inleddes med att samtliga 
svar kodades och matades in i SPSS. Skalstegen varierade mellan 1 och 
7, där 1 står för svaret ”nästan aldrig” och 7 står för svaret ”nästan all-
tid”. Skalan är alltså en sjugradig ordinalskala. Trots att skalstegen inte 
är ekvidistanta tillåter jag mig att beräkna medelvärden, standardavvi-
kelser samt göra faktoranalyser, som brukligt är inom samhälls- och 
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beteendevetenskaperna. Det betyder också att tolkning och analys av de 
statistiska resultaten görs med försiktighet. 
 Sambandet mellan de underordnade kategorierna å ena sidan och 
personalens svar på skattningsschemat å andra studerades. Inför dessa 
sambandsstudier bildades med stöd i faktoranalys summavariabler 
rörande Barns sociala egenskaper och Barns sociala färdigheter (Ped-
hazur & Pedhazur Schmelkin, 1991). Faktoranalys är en metod som 
syftar till att reducera de ursprungliga manifesta variablerna (påståen-
den) till ett mindre antal faktorer. Analysen resulterade i att av de 21 
påståendena inom kategorin sociala egenskaper, som inledningsvis 
indelats i fem underordnade kategorier, laddade 18 påståenden i fem 
faktorer med eigenvalue mer än 1 (Bilaga 4a). Av de 21 påståendena 
inom kategorin sociala färdigheter, som inledningsvis delats in i tre 
underordnade kategorier, laddade 19 påståenden i fyra faktorer med 
eigenvalue mer än 1 (Bilaga 4b).  
 Vid analys och benämning av faktorerna har utgångspunkt dels ta-
gits i det påstående som har högst laddning i faktorn och dels i den tota-
la bild som påståendena ger i relation till de teoretiska utgångspunkter-
na (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991). I följande text redogörs 
för resultaten av faktoranalysen. Numreringen av faktorerna går från 1 
till 8, med början i sociala egenskaper (1–5) och med fortsättning i 
sociala färdigheter (6–8). (Se tabellerna 5.3 och 5.4 i bilagorna 4a och 
4b). 

Barnens sociala egenskaper 

Av de 21 påståendena inom kategorin Barns sociala egenskaper ladda-
de 18 påståenden i fem faktorer som förklarade 46 procent av variansen 
i faktorn. Av de ursprungliga fem underordnade kategorierna inom den 
överordnade kategorin har samtliga mer eller mindre delats upp eller 
slagits ihop med andra underordnade kategorier. Detta har haft till följd 
att några av de underordnade kategorierna har försvunnit medan andra 
har tillkommit. De fem faktorerna inom kategorin Barns sociala egen-
skaper beskrivs nedan:  

- Självsäker är främst uppbyggd av påståenden från den underordna-
de kategorin Temperament, men även från kategorierna Självförtro-
ende och Sällskaplighet. Faktorn omfattar påståenden som ger en 
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bild av ett livligt barn som reagerar på sin omgivning med djärvhet 
och impulsivitet.  

- Ensam beskriver barns egenskaper som att föredra ensamlek. 

- Vetgirig ger en samlad bild av ett självständigt och nyfiket barn 
som kan koncentrera sig på sina uppgifter och mål.  

- Glad har fångat temperamentsegenskapen glad. 

- Temperamentegenskaper beskriver hur ett barn reagerar på sin om-
givning som Lynnig, det vill säga ett envist barn med häftigt humör 
har samlats i den femte faktorn. 

   
En sammanställning av faktoranalysen och reliabiliteten inom respekti-
ve faktor uttryckt i Cronbachs Alpha, presenteras i tabell 5.5. 
 
Tabell 5.5. Resultat av faktoranalysen, omfattande påståenden i skattningsschemat 

inom kategorin Barns sociala egenskaper 

1: Självsäker (α=0,790)                  

Påstående  Underordnad  Laddning 
  kategori 

10 Hon/han är djärv och orädd Temperament    0,80 
20 Hon/han är impulsiv och obetänksam Temperament  0,60 
14 Hon/han är blyg och försiktig inför de Självförtroende  - 0,50
 andra barnen (neg. laddning)   
  5 Hon/han är livlig och rörlig Temperament   0,54 
21 Hon/han föredrar lugna och stillsamma  Sällskaplighet   - 0,53 
 lekar framför häftiga och vilda (neg. laddning)    

 
2: Ensam (α=0,763)                 

Påstående Underordnad  Laddning 
  kategori 

  7 Hon/han föredrar att leka ensam Sällskaplighet   0,74 
15 Hon/han vill helst vara för sig själv Sällskaplighet   0,69 
18 Hon/han går omkring i egna tankar Självständighet   0,69 
 
3: Glad (α=0,768)               

Påstående Underordnad   Laddning 
  kategori 

  1 Hon/han är oftast glad och på gott humör Temperament   0,79 
  3 Hon/han kommer till förskolan med glädje Självförtroende   0,68 
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Tabell 5.5. (forts.)  Resultat av faktoranalysen, omfattande påståenden i skattnings-
schemat inom kategorin Barns sociala egenskaper 

4: Vetgirig (α=0,670)                 

Påstående Underordnad  Laddning 
  kategori     

13 Hon/han kan hålla på med samma  Vetgirig     0,66
 sak innan hon/han tröttnar  
12 Hon/han är mycket nyfiken och ivrig  Vetgirig      0,58
 att lära sig nya saker 
19 Hon/han klarar sig på egen hand utan  Självständighet    0,51
 hjälp från vuxna  
16 Hon/han håller ordning på sina saker Självständighet    0,48 
  8 Hon/han har lätt för att sysselsätta sig själv Självständighet    0,42 
 
5: Lynnig (α=0,663)     

Påstående Underordnad  Laddning 
  kategori 

  9 Hon/han har ett häftigt humör Temperament    0,60 
  4 Hon/han gråter om de andra  Självförtroende    0,58
 barnen bråkar eller retas  
11 Hon/han är mycket envis och  Temperament    0,58
 skall ha sin vilja igenom  

 

Barns sociala färdigheter 

Av de 21 påståendena inom den överordnade kategorin Barnets sociala 
färdigheter laddade 19 påståenden i tre faktorer som tillsammans för-
klarade 54 procent av variansen i faktorn. Nedan beskrivs de tre fakto-
rerna inom den överordnade kategorin Barns sociala färdigheter:  

- Prosociala färdigheter är uppbyggd av sex påståenden från de un-
derordnade kategorierna kommunikation och lekfärdigheter. Påstå-
endena ger en bild av ett barn som ser lika mycket till andras välbe-
finnande som till sitt eget bästa, genom att visa andra barn vänlighet 
och samarbetsvilja. 

- Lekfärdigheter beskriver ett lekkompetent barn som helst leker med 
andra barn och har god relation till ett eller flera andra barn.   

- Kommunikativa färdigheter beskriver ett verbalt och kommunika-
tivt barn som använder sina färdigheter i samspel med andra barn 
och vuxna. 
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En sammanställning av faktoranalysens resultat och reliabiliteten inom 
respektive faktor uttryckt i Cronbachs Alpha, presenteras i tabell 5.6. 
 
Tabell 5.6. Resultat av faktoranalys, omfattande påståenden i skattningsschemat 

inom kategorin Barns sociala färdigheter 

6: Prosociala färdigheter (α=0,864)                  

Påstående Underordnad    Laddning 
   kategori 

21 Hon/han kan ibland bråka eller Förmågan till lek     - 0,72 
retas med de andra barnen (neg. laddning) och samspel         

15 Hon/han bemöter avvisning  Förmågan till lek    0,66
 eller motstånd från andra barn  och samspel       
 på ett positivt sätt   
  3 Hon/han kan hävda sina rättigheter  Verbal      0,65
 och sina behov utan att såra andra kommunikations-        
  förmåga   
  8 Hon/han har lätt för att vänta på sin tur Förmågan till lek    0,63 
   och samspel 
  5 Hon/han kan uttrycka frustration  Verbal       0,60
 och vrede utan att såra eller skada  kommunikations-     
 andra barn och vuxna förmåga  
  1  Hon/han visar ett positivt sätt när Förmågan till lek    0,58
 hon/han närmar sig andra barn och samspel  
14 Hon/han kan ge och ta emot information Verbal      0,56 
 från andra på ett behagligt sätt kommunikations-        
  förmåga  

 
7: Lekfärdigheter (α=0,841)                 

Påstående Underordnad    Laddning 
   kategori 

  6 Hon/han har lätt för att få inträde  Förmågan till lek    0,76   
i en pågående lek eller arbete och samspel  

16 Hon/han har lätt för att få lekkamrater Förmågan till lek    0,76 
  och samspel  
18 Hon/han leker helst med andra barn Förmågan till lek    0,73  
  och samspel  
17 Hon/han har positiv relation till ett eller  Förmågan till lek    0,61

 flera andra barn och kan visa dessa att  och samspel     
 hon/han bryr sig om dem samt saknar          
 dem i deras frånvaro    
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Tabell 5.6. (forts.) Resultat av faktoranalys, omfattande påståenden i skattnings-
schemat inom kategorin Barns sociala färdigheter 

8: Kommunikativa färdigheter (α=0,825)             

Påstående Underordnad    Laddning 
   kategori 

  7 Hon/han kan komma in i en pågående  Verbal       0,79
 diskussion utifrån det ämne som  kommunikations-      
 diskuteras, kommer med relevanta  förmåga      
 tillägg i lek som pågår   
  2 Hon/han kan tydligt uttrycka sina  Verbal      0,75
 önskemål och kan förklara sitt kommunikations-      
 beteende och ståndpunkt förmåga  
10 Hon/han kan förmedla och  Verbal      0,62
 kompromissa med andra kommunikations-       
 förmåga  
20 Det brukar vara hon/han som  Förmåga till     0,51
 bestämmer när hon/han leker med  lek och samspel      
 andra barn   
  9 Hon/han har lätt för att visa andra Empatisk förmåga    0,44
 sitt intresse och engagemang   
 

Efter bearbetning av faktoranalysen bildades summavariabler. Vid bil-
dandet av dessa har påståenden med laddningar högre än 0,4 inklude-
rats. I vissa fall har det varit nödvändigt att koda om värden för att und-
vika negativa laddningar, d.v.s. 1 blir 7, 2 blir 6 o.s.v. (jämför tabell 5.5 
och 5.6.). För att kunna jämföra summavariablerna sinsemellan har jag 
adderat skattningarna för de olika påståendena som ingår i variabeln 
och dividerat med antalet påståenden.   
 Andra steget i bearbetningen av skattningsschemat var att beskriva 
faktorernas medelvärden och analysera dessa, dels i relation till bak-
grundsvariablerna och dels i relation till resultaten från den sociomet-
riska studien. I figur 5.7 beskrivs en sammanställning av arbetsproces-
sen från konstruktion av undersökningsinstrumenten till diskussion av 
resultaten. 
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Figur 5.7. Sammanställning av arbetsprocessen från konstruktion av 
undersökningsinstrument till diskussion 
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Validitet och reliabilitet 
I all forskning är validitet och reliabilitet viktiga begrepp att diskutera i 
samband med insamling, bearbetning och analys av data (Pedhazur & 
Pedhazur Schmelkin, 1991). Validitet bygger på samspelet mellan kri-
tiskt tänkande, teorier, kunskap om mätning, konstruktion och analys 
av data (a.a.) och handlar om värdering av hur väl vi mäter det vi vill 
mäta (Lisper & Lisper, 2005), medan reliabilitet beskriver mätningens 
precision (a.a.). För att säkra validiteten och reliabiliteten i denna studie 
har hänsyn tagits till de ovan beskrivna kriterierna genom hela arbets-
processen.  
  Skattningsschemats övergripande och underordnade kategorier är 
förankrade i förskolans läroplan, teoretiska resonemang och i tidigare 
forskning för att säkra ett logiskt inbördes förhållande, så kallad be-
greppsvalidering (Lisper & Lisper, 2005). För att säkra validiteten inom 
metoden har multipla indikatorer (påståenden) (Pedhazur & Pedhazur 
Schmelkin, 1991) använts för att belysa hur personalen uppfattar barns 
sociala egenskaper och sociala färdigheter. Validiteten säkrades ytterli-
gare genom faktoranalysen. Som tidigare förklarats innebär hög reliabi-
litet och god precision att upprepade mätningar ger samma resultat, i 
alla fall så små mätfel som möjligt (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 
1991). I denna studie gjordes ingen förstudie för att testa skattnings-
schemats reliabilitet. Anledningen var att jag utgick ifrån likvärdiga 
och tidigare använda skattningsscheman (Hägglund, 1984; Katz & 
McClellan, 1997). För att testa summavariablernas reliabilitet har ho-
mogenitetskoefficienten Cronbachs Alpha räknats fram. Enligt Guilford 
(1965) kan reliabiliteten för en summavariabel på 0,60 vara godtagbar, 
medan Löfgren (2006) förespråkar en något högre koefficient. I denna 
studie gäller att Cronbachs Alpha för summavariablerna är högre än 
0,65. 
 Att samla in data genom en sociometrisk undersökning och en peda-
gogskattning var ett medvetet val och tjänade avsikten att få en så god 
helhetsbild som möjligt av barns sociala relationer och förskolan som 
en sociala arena för barns utveckling och lärande. Personalen deltog i 
studien av fri vilja och fick ersättning av arbetsgivaren för den extra tid 
som medverkan krävde. Arbetsgivarens resonemang var att personalens 
medverkan var en del i kommunens kompetensutveckling av förskole-
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personalen. I enlighet med Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådets etiska principer (1996) försäkrades både barnen och perso-
nalen full anonymitet vilket bidrar till ökad tillförlitlighet i personalens 
skattning av barnen (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991).   
 På samtliga avdelningar fanns en förskollärarutbildad pedagog som 
tilldelats ansvaret för genomförandet av studien, i samråd med barnets 
ansvarspersonal, som hade god kännedom om barnet, som genomförde 
barnintervjuerna och skattningen av barnen. Med detta i tankarna bör 
intervjuerna och pedagogernas skattning ge en tillförlitlig bild av bar-
nens uppfattning om vilka de anser som sina kamrater och vänner och 
av pedagogernas uppfattningar om barnens egenskaper och färdigheter. 
Jag vill samtidigt understryka att det är pedagogernas uppfattningar och 
deras föreställningar om barnens egenskaper och färdigheter som mäts. 
På samma gång som pedagogernas utbildning och ansvarspersonalens 
kännedom om barnen är undersökningens styrka är det stora antalet 
medverkande personal en svaghet i bemärkelsen att det är många som 
intervjuar och skattar medverkande barn. Ord och begrepp har olika 
innebörd för olika personer i skilda miljöer (Pedhazur & Pedhazur 
Schmelkin, 1991). Studier visar (Wiechel, 1981) att det förekommer 
stora skillnader mellan olika yrkesgruppers skattning av barn. Denna 
skillnad antas bero på att olika yrkesgrupper fokuserar på områden som 
är för dem yrkesrelevanta. I mitt fall är samtliga intervjuare av barnen 
och bedömare av barnens sociala egenskaper och färdigheter förskole-
personal, som gemensamt har till uppgift att uppfylla läroplanens mål 
för förskolans verksamhet. Men en och samma yrkesgrupp består av 
individer, som i sina intryck och uppfattningar om barnen påverkas av 
olika faktorer i sin bedömning av dem. Dessa olika faktorer kan bland 
annat vara olika referensramar så som attityder och förväntningar på 
barn och till sin egen yrkesroll och uppdrag (a.a.). För att eliminera 
denna bias deltog personalen i gemensamma diskussioner tillsammans 
med mig kring innebörden i de olika påståendena samt om hur intervju-
erna och skattningen skulle genomföras.  
 Yttre validitet (Lisper & Lisper, 2005) handlar bland annat om att 
urvalet är representativt för populationen och därmed om att resultaten 
kan generaliseras. För att säkra den yttre validiteten är det viktigt att ha 
stort och varierat urval (a.a.). I mitt fall avstod jag ifrån ett slumpmäs-
sigt urval av praktiska skäl, främst tidsmässiga och ekonomiska. Urva-
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let i föreliggande studie är därför inte slumpmässigt, utan undersök-
ningen genomfördes som en totalundersökning i en kommun med 
tillägg av en förskola i en storstadskommun. Samtliga förskolor finns i 
södra Sverige. I undersökningen ingick både stora och små förskolor, 
stora och små avdelningar, där det fanns barn från olika sociala och 
kulturella miljöer. Antal flickor och pojkar är lika många och fördel-
ning mellan barnens ålder är procentuellt jämförbar med hur det såg ut i 
Sverige 1999 (Skolverket, 2001).  
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6 SOCIALA RELATIONER I 
FÖRSKOLAN 

Studiens resultat delas in i två kapitel, som båda innehåller såväl be-
skrivningar som analyser. Först redovisas resultaten av den sociomet-
riska undersökningen och därefter pedagogernas skattningar.   
 Det första kapitlet delas in fyra avsnitt: 
. Först en redovisning av hur många val ett enskilt barn har fått från 

sina kamrater. Att ha blivit vald som en kamrat antas tyda på att det 
enskilda barnet kan känna tillhörighet till sin grupp.  

. I gruppen av valda barn görs en särskild studie av de 25 procent barn 
som fått flest val på respektive avdelning. Dessa barn kommer i fort-
sättningen att benämnas ”populära” barn.  

. En redovisning av hur många val av kamrater det enskilda barnet 
har gjort. Att välja kamrater skulle kunna tyda på att det enskilda 
barnet känner samhörighet med sin grupp. 

. Till slut en redovisning av antal ömsesidiga val, d.v.s. val av vän-
ner. Sådana val antas tyda på en ömsesidighet och barn som väljer 
varandra kommer i den fortsatta framställningen att benämnas 
vänner. Alltså redovisas vänskap. 

 
  Tillhörighet         Samhörighet 

  Valda barn (313) Väljer en kamrat (338) 

 

 Väljer ej Kamrat Väljer  Vald Kamrat Väljs ej 
 15 barn 338 barn   313 barn 40 barn 
    

Utanförskap   Vän  Inte vald  
 
 7 barn som inte väljs och som inte väljer en kamrat 

Figur 6.1. Barnens val av kamrater och vänner tyder på tillhörighet, samhörighet 
och vänskap 
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Figur 6.1 visar de val som barnen har gjort i den sociometriska studien. 
De barn som har blivit valda av något annat barn visar att barnen har 
tillhörighet i gruppen. En fjärdedel av dessa valda barn definieras som 
”populära” barn. Om samma barn väljer varandra kalls de för vänner, 
om valet endast är riktat åt ett håll kallar jag dem kamrater. Om ett barn 
väljer ett annat barn har de en samhörighet med gruppen även om de 
inte själva blir valda. I denna studie benämns dessa barn de ”inte val-
da”. Om ett barn blir valt men själv inte väljer någon kamrat kallar jag 
det för ”utanförskap” i gruppen. Det finns ytterligare en dimension av 
de ovan presenterade kategorierna, den för barn som varken väljer eller 
väljs som en kamrat. I denna studie kallas de ”barn utan kamrater”. 

 Kontinuerligt ses tillhörighet, samhörighet och vänskap i relation till 
de bakgrundsfaktorer som redovisats tidigare. Bakgrundsfaktorer rela-
terade till de enskilda barnen är barnens kön, ålder, vistelsetid per dag 
samt hur länge barnen varit inskrivna i förskolan. Bakgrundsfaktorer 
som relateras till avdelningarna som organisatoriska enheter är antal 
barn på respektive avdelning samt personaltäthet. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av tillhörighet, samhörighet och vänskap.  
 

Tillhörighet 
Att känna tillhörighet innebär, som nämnts, att barnen har valts som en 
kamrat.  
 Av de 353 barn som ingår i studien väljs 313 barn (89 procent) som 
någons kamrat. Av de valda barnen är hälften pojkar och hälften flick-
or. Ingen könsskillnad finns således. De förmodas känna tillhörighet i 
sin grupp. Alltså skulle någon form av exkludering eller saknad av er-
kännande kunna föreligga för 11 procent av barnen med jämn könsför-
delning.  
 En fråga som ställs är huruvida avdelningar skiljer sig åt när det 
gäller barnens val av kamrater. För att undersöka detta har avdelningar-
na delats in i två grupper, sådana där alla barn blir valda, s.k. inklude-
rande avdelningar och sådana där vissa barn inte blir valda, s.k. exklu-
derande avdelningar. 



 

 113 

På fyra av de 18 avdelningarna väljs samtliga barn som kamrat av 
minst ett barn. På de inkluderande avdelningarna finns mellan 15 och 
21 barn inskrivna. Motsvarande för de exkluderande avdelningarna är 
mellan 15 och 27. Stor variation finns alltså på båda typerna av avdel-
ningar. Det är inte heller så att könsfördelningen är annorlunda på de 
två typerna av avdelningar. Stor variation i könsfördelningen finns på 
båda typerna av avdelningar. Detsamma gäller för barnens åldersför-
delning. 
 I genomsnitt finns sju inskrivna barn per heltidstjänst på avdelning-
arna. Viss variation finns, men den tyder inte på att inkluderande och 
exkluderande avdelningar skiljer sig åt på något systematiskt sätt. Det-
samma gäller den tid barnen varit inskrivna och hur länge barnen vistas 
på förskolan varje dag. 
 Vi finner alltså inga systematiska skillnader avseende bakgrundsva-
riabler i de båda typerna av avdelningar. 

Inkluderande och exkluderande avdelningar 

Som tidigare nämnts väljs samtliga barn på fyra avdelningar som kam-
rat. Alltså förekommer exkludering av barn på 14. Med exkludering 
menas att barnen inte väljs som någons kamrat. På vissa av dessa ex-
kluderande avdelningar är det ett barn som inte väljs som någons kam-
rat och på andra upp till fem barn. I genomsnitt väljs inte två barn per 
avdelning. I tabell 6.2 visas en sammanställning. 
 En närmare granskning av data visar att på två avdelningar är det 
förhållandevis många barn (5) som inte väljs som någons kamrat. Dessa 
barn finns på avdelningarna ”6” och ”8”. Om emellertid hänsyn tas till 
barnantal på avdelningarna har avdelning ”6” procentuellt sett flest 
”inte valda” barn vilket innebär att vart tredje barn exkluderas. På av-
delningarna ”8”, ”3” och ”4” är motsvarande andel vart femte barn.  
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Tabell 6.2. Antal och andel barn som väljs respektive inte väljs som kamrat 

Avdelning Antal barn  Andel barn Antal barn  Andel barn   
  som väljs  som väljs som inte väljs som inte väljs   
    %   %  
  1 21 100 0  0          

2 19  86 3 14    
  3 14  82 3 18 
  4 17  81 4 19 
   5 16  84 3 16 
   6 11  69 5 31 
   7 15  88 2 12 
   8 22  81 5 19 
   9 20  87 3 13 
 10 21  84 4 16 
 11 21 100 0  0 
 12 21  91 2   9 
 13 15 100 0   0 
 14 15  94 1   6 
 15 15 100 0   0 
 16 13  87 2 13 
 17 16  94 1   6 
 18 21  91 2   9 

Totalt 313 89  40 11 

 

Av de 40 barn som inte väljs som någons kamrat är 19 flickor och 21 
pojkar. På tre av de 14 exkluderande avdelningarna gäller uteslutningen 
endast flickor och på tre endast pojkar. Detta förhållande kan inte för-
klaras utifrån sammansättning i barngrupperna på respektive avdelning. 
God tillgång finns av kamrater av båda könen. På 3 av avdelningarna är 
det lika många pojkar som flickor som inte väljs som någons kamrat. 
En sammanställning finns i tabell 6.3. 
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Tabell 6.3. Antal valda flickor respektive pojkar per avdelning 

Avdelning Antal valda flickor Antal valda pojkar     
    

Inkluderande 10 av  10 11 av 11  
Avdelningar   9 av  9 12 av 12  
1, 11, 13, 15  9 av   9  6 av   6  
 12 av  12  3 av   3  

Exkluderande   8 av   9  7 av   7  
Avdelningar/Flickor  8 av   9  8 av   8  
14, 17, 3   8 av  11  6 av   6  

Exkluderande 11 av  11 10 av  12   
Avdelningar/Pojkar 12 av  12  8 av  11   
12, 9, 4   5 av   5 12 av  16   

Avdelningar   5 av   9  6 av   7   
där både flickor  10 av  11 12 av  16   
och pojkar  10 av  13 11 av  12   
exkluderas  10 av  11  9 av  11   
6, 8, 10, 2, 5   5 av   7 11 av  12   
7, 16, 18   6 av   7  9 av  10   
   6 av  7  7 av   8   
  14 av 15  7 av   8   

Totalt  158 av 177 155 av 176 

 
För att illustrera den sociala miljö som ett ”inte valt” barn kan befinna 
sig i på förskolan illustreras denna för 2 av de 4 exkluderande avdel-
ningarna där flest barn utesluts. 

Avdelning ”6” 

På avdelning ”6” finns 16 barn i åldern 2,8 – 5,3 år. Av dessa barn är 
nio flickor och sju pojkar. På avdelningen exkluderas (väljs inte) flest 
antal och störst andel barn i urvalet, totalt fem barn (31 procent), därav 
fyra flickor och en pojke. De barn som inte väljs har samtliga god möj-
lighet att väljas av kamrater av samma kön och i närliggande ålder (+/- 
tre månader). Antal barn per personal är 6,7 barn vilket ligger något 
under medeltalet i hela urvalet. Barnen vistas mellan fem och tio tim-
mar per dag och samtliga har varit inskrivna på avdelningen mer än ett 
halvår.  
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Avdelning ”8” 

På avdelning ”8” finns 27 barn i åldern 3,9 – 7,1 år. Av dessa är elva 
flickor och 16 pojkar. På avdelningen finns det flest antal och näst 
störst andel inte valda barn, totalt fem av barnen, därav fyra pojkar och 
en flicka. De barn som inte väljs har samtliga god möjlighet att väljas 
av kamrater av samma kön och i närliggande ålder förutom en pojke 
som är tolv månader äldre än de övriga äldsta barnen på avdelningen. 
Antal barn per personal är 6,8 vilket är något under medeltalet i hela 
urvalet. Barnen vistas mellan tre och tio timmar per dag och samtliga 
av barnen har varit inskrivna på avdelningen mellan en månad och två 
och ett halvt år. På avdelning ”8” finns ett barn som varit inskrivet en 
månad. Det barnet väljs som någons kamrat av tre andra barn. Sex av 
barnen har varit inskrivna på avdelningen i två månader. Två av dessa 
barn väljs inte som någons kamrat. Nio barn vistas mellan tre och fyra 
timmar per dag, fem av dessa barn väljs som någons kamrat.  

Barns popularitet 
I detta avsnitt beskrivs och diskuteras de 25 procent av barnen i det 
totala urvalet som väljs som någons kamrat eller vän, d.v.s. 91 barn, 
ungefär jämnt fördelade på pojkar och flickor. 
 En uppdelning av de ”populära” barnen som gjorts på avdelningarna 
visar att på vissa avdelningar väljs företrädesvis flickor och på andra 
pojkar. Tabell 6.4 illustrerar detta förhållande. 
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Tabell 6.4. Antal populära flickor och pojkar per avdelning 

 Avdelning Antal populära Antal populära    
  flickor  pojkar   

Avdelningar  3 3 av  11  1 av   6  
där populära 10 4 av  13 2 av  12 
flickor är i 13 2 av   9 1 av   6  
majoritet 15 5 av  12 0 av   3  
 18 4 av  15 1 av   8  
  1 3 av  10 4 av  11 
Avdelningar  2 1 av  11 4 av  11  
där populära  4 1 av   5 4 av  16  
pojkar är i   5 1 av   7 3 av  12  
majoritet  7 1 av   7 3 av  10 
 11 1 av   9 6 av  12  
 12 2 av  11 3 av  12 
 16 2 av   7 4 av   8  

Avdelningar  6 2 av   9 2 av   7  
där flickor och  8 3 av  11 3 av  16 
pojkar är lika  9 3 av  12 3 av  11 
populära 14 3 av   9 3 av   7  
 17 2 av   9 2 av   8   
Totalt  18 43 av 177 48 av 176   

 

Som tabell 6.4 visar förekommer avdelningar där populära flickor är i 
majoritet och på andra populära pojkar. Detta kan till viss del förklaras 
av att flickor respektive pojkar är i majoritet på en del av dessa avdel-
ningar. På andra avdelningar är skillnaden mellan antal flickor och poj-
kar marginell och kan därför inte förklara den könsskillnad i flickors 
respektive pojkars popularitet. Tydligast är denna skillnad på avdel-
ningarna 2, 10 och 11. Vidare visar tabellen att populära flickor är i 
majoritet på två av de fyra så kallade inkluderande avdelningarna (13 
och 15) och pojkar på de övriga två (1 och 11).     

Samhörighet 
Samhörighet har operationaliserats och mätts genom det antal val av 
kamrat eller vän ett enskilt barn gör. Närmare 95 procent av barnen 
väljer en kamrat, medan resten inte anser sig ha någon kamrat på sin 
förskoleavdelning. Vi återkommer till de senare barnen. I översikten i 
tabell 6.5 visas avdelningsvis det genomsnittliga antal val som barnen 
gjort. Som framgår är variationen stor mellan avdelningarna. 
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Tabell 6.5. Genomsnitt val av kamrat per avdelning 

Avdelning Genomsnitt antal Min. Max.      
  val av kamrat antal val antal val 

  6 1 0  3  
 14 2 0  6 
  1 3 1 12 
  7 3 0  4 
  3 3 0  4 
 10 3 0  4 
 15 3 2  5 
 16 3 1  5 
 13 3 1  7 
 18 3 0 11 
  9 4 0  7 
  2 4 3  4 
 12 4 0  4 
  4 4 2  4 
  8 4 2  4 
  5 4 2  5 
 11 4 1  7 
 17 5 2 17   
Totalt  3 0 17 

 

 Flickors och pojkars val av kamrater och vänner 

Av de 177 flickorna och de 176 pojkarna väljer lika många, 169 barn, 
minst en kamrat. Sammanlagt görs 519 val av flickorna och 485 av 
pojkarna. I första hand väljs kamrater av samma kön, 74 procent av 
flickornas val riktas mot flickor och 73 procent av pojkarnas mot poj-
kar. På vissa avdelningar väljer barnen relativt många kamrater bland 
motsatt kön (se tabell 6.6). Vidare visade en granskning att barnen före-
trädesvis riktar sina val mot jämngamla kamrater och endast i undan-
tagsfall mot äldre eller yngre barn. 
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Tabell 6.6. Barnens riktade kamratval  

Avd. Avdelningsvis Flickor  Flickor Flickor Pojkar Pojkar Pojkar 
 antal  antal väljer väljer väljer väljer väljer väljer 
 flickor pojkar enbart enbart både enbart enbart både  
   flicka pojke flicka/ pojke flicka  pojke/ 
     pojke   flicka 
  1 10 11 6 0 4 6 1 4  
 2 11 11   3  0  8 5 0 6 
 3 11  6   7  1  2 3 0 3 
 4  5 16   3  0  2  12 0 4 
 5  7 12   1  0  6 9 0   3 
 6  9  7   4  3  0 4 1 0 
 7  7 10   1  0  4 5 0 2 
 8 11 16   7  1  3 5 1  10 
 9 12 11   3  1  7 5 0 6 
10 13 12   9  1  2 8 0 3 
11  9 12   2  1  6 8 0 4 
12 11 12   4  1  6 5 2 4 
13  9  6   5  0  4 2 1 3 
14  9  7   4  1  3 0 1 6 
15 12  3 11  0  1 0 0 3  
16   7  8   3  0  4 2 1 5 
17  9  8   1  0  8 1 0 7 
18 15  8   12  0  3 7 0 1 

Totalt antal val 86 10 73 87 8  74 

 
Åtta flickor och sju pojkar väljer inte någon kamrat. De ger uttryck för 
”utanförskap” enligt den definition som används i avhandlingen. Dessa 
barn har varierande ålder, från tre till sju år och finns på sju av de 18 
avdelningarna. Det visar sig dock att åtta av de 15 barnen väljs som 
någons kamrat. Två av flickorna väljs av så många som fem andra barn 
och kan därför föras till gruppen ”populära” barn. I denna studie är det 
alltså sju ”barn utan kamrater”, d.v.s. barn som varken väljer eller väljs 
som kamrat. 
 De 40 barn som inte väljs som någons kamrat kan trots detta känna 
samhörighet med gruppen, utryckt i att de flesta väljer någon kamrat. 
15 av de 19 flickor som inte valdes gör själva sammanlagt 63 val av 
kamrat eller vän. Av de 21 inte valda pojkarna väljer 19 så många som 
56 andra barn som sina kamrater. Medan flickornas val främst riktas 
mot flickor, tre av fyra, riktas pojkarnas val mot pojkar, åtta val av tio. 
Barnens ålder har i sammanhanget ingen betydelse. 
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Barns vänskapsrelationer 
En vän är definierad genom den ömsesidighet som gäller vid valet. Ett 
barn ska välja och väljas av samma barn. Knappt tre fjärdedelar av bar-
nen ingår i en vänskapsrelation med ett eller flera barn. Ingen större 
skillnad finns mellan pojkar och flickor härvidlag. I det totala urvalet 
finns 215 vänskapspar, 90 mellan flickor och 92 mellan pojkar och allt-
så 33 mellan flicka och pojke. Barnen ingår i vänskapsrelationer främst 
med barn i samma ålder. 
 Skillnaderna mellan avdelningarna är stora när det gäller vänskaps-
relationer. I genomsnitt finns tolv vänskapspar per avdelning. Variatio-
nen är dock betydlig, mellan 3 och 20 par per avdelning finns (tabell 
6.7). En närmare granskning visar att par mellan flickor är i majoritet 
på sju avdelningar och mellan pojkar på sex.  
 
Tabell 6.7. Antal vänskapsrelationer per avdelning 

Avdelningsvis Vänskap Vänskap Vänskap Totalt antal  
antal  antal mellan mellan mellan flickor vänskapsrelationer 
flickor pojkar flickor pojkar och pojkar per avdelning 
 10 11   8   5  1 14 
 11 11   2   5  3 10 
 11    6   4   2  1   7  
  5 16   4  10  1 15 
  7 12   4   6  2 12 
  9  7  1   2  1   4 
  7 10   1   5  1   7 
 11 16   7   5  2 14 
 12 11   5  2  4 11 
 13 12   7  6  2 15 
  9 12   4  6  1 11 
 11 12   5  11  3 19 
  9  6  4  6  1 11 
  9  7  2  1  0   3 
 12  3 11  2  1 14 
  7  8   6  5  2 13 
  9  8   7  7  6 20 
 15  8   8  6  1 15 

Totalt vänskapspar    90  92 33 215  

 
I följande avsnitt görs en sammanfattning av tillhörighet, samhörighet 
och val av vänner. 
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Sammanfattning och slutsatser av den 
sociometriska studien 

Tillhörighet 

Av de 353 barn som ingår i studien ges 313 (89 procent) en tillhörighet 
genom att väljas som någons kamrat. På fyra avdelningar tillhör samtli-
ga barn denna grupp. På övriga 14 avdelningar har barn tillhörighet i 
varierande storlek. Avdelningarna finns på stora och små förskolor, i 
såväl tätort som landsort och i olika kommundelar.  
 Populära barn har definierats som den fjärdedel av barnen som fått 
flest val på sin avdelning. På vissa avdelningar ingår förhållandevis fler 
flickor i denna grupp på andra pojkar. De ”populära” barnen skiljer sig 
inte på det stora hela taget från övriga avseende de bakgrundsvariabler 
som använts i studien. Drygt vart nionde barn i urvalet väljs inte som 
någons kamrat. Skillnaderna mellan avdelningarna är stor. Speciellt 
fyra utmärker sig för att ha många barn som inte anses ha tillhörighet, 
enligt den definition som tidigare getts. På avdelning ”6” väljs inte vart 
tredje barn och på avdelningarna ”3”,”4” och ”8” vart femte barn.  
 Inga systematiska skillnader finns mellan inkluderande och exklude-
rande avdelningar avseende de bakgrundsvariabler som beaktats, näm-
ligen personaltäthet, barngruppernas storlek, barnens kön och ålder, 
deras dagliga vistelsetid på förskolan samt den tid de varit inskrivna 
där.  
 Av de 40 barn som inte väljs som någons kamrat väljer majoriteten 
en kamrat. Man skulle alltså om dessa barn som själva väljer kunna 
säga att de har samhörighet men inte tillhörighet. 
 Att resultaten avseende barnens tillhörighet inte kan förklaras med 
hjälp av de bakgrundsvariabler som använts, ger anledning till att söka 
andra förklaringar. Rådande klimat och atmosfär på avdelningen, bar-
nens sociala egenskaper och färdigheter, personalens förhållningssätt 
till barnen, arbetsformer och gällande regler på avdelningarna skulle 
kunna användas som förklaringar. Resonemang härom förs i en avslu-
tande diskussion. 
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Samhörighet 

Att barnen uppfattar sig ha en kamrat på förskolan har definierats som 
att de känner samhörighet med sin barngrupp. Den sociometriska studi-
en visar att 95 procent av barnen uppfattar samhörighet, d.v.s. de har 
valt minst en kamrat. Lika många pojkar som flickor känner samhörig-
het. De väljer oftast kamrater inom det egna könet och bland jämnåriga 
kamrater. 
 I genomsnitt väljer barnen tre kamrater på sin avdelning. Viss skill-
nad finns mellan avdelningar. Minst antal väljer barnen på avdelning 
”6” och störst väljs på avdelning ”17”. Inga skillnader avseende struk-
turella bakgrundsvariabler finns mellan dessa båda avdelningar.  
 Emellertid finns en skillnad mellan avdelningarna avseende valen 
inom och mellan könen. På vissa avdelningar görs förhållandevis 
många val inom kön, medan på andra väljer barnen kamrat över köns-
gränserna. 
 I urvalet finns alltså 5 procent barn (15 barn) som inte väljer någon 
kamrat, lika stor andel pojkar som flickor. Åldern bland dessa barn va-
rierar. Intressant att notera är att flertalet av de barn som inte valt kam-
rat blir valda av andra barn som kamrat. Med den vokabulär som an-
vänds skulle man säga att de har tillhörighet men inte samhörighet och 
ger uttryck för ”utanförskap” på den egna förskoleavdelningen. 

Vänskapsrelationer 

Knappt tre fjärdedelar av barnen ingår i vänskapsrelationer, d.v.s. de 
väljer varandra som vän. Flickor väljer företrädesvis flickor att vara vän 
med och pojkar väljer på motsvarande sätt pojkar. I 5 procent av vän-
skapsparen finns en pojke och en flicka. 
 Antalet vänskapspar varierar över avdelningarna mellan 3 och 20. 
Skillnaden beror inte på barngruppens storlek. På samtliga avdelningar 
finns barn som inte ingår i en vänskapsrelation även om de uppfattar 
såväl tillhörighet som samhörighet. 
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Slutsatser 

Den första slutsatsen som kan dras av den sociometriska studien är att 
majoriteten av barn som är inskrivna i de undersökta förskolorna ingår i 
en social gemenskap och uppfattar såväl tillhörighet som samhörighet.  
 En andra slutsats är att det finns omkring 50 barn i förskolorna som 
inte känner tillhörighet eller samhörighet, vilket innebär att flertalet 
avdelningar i någon mening brustit i att skapa en miljö där ”alla barn 
skall få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Utbildningsdeparte-
mentet, 1998, s. 9). 
 En tredje slutsats är att det enskilda barnets tillhörighet, samhörighet 
och vänskapsrelationer i första hand bestäms av barnens förskoleplacer-
ing, d.v.s. i vilken avdelning barnet finns. Dock kan inte de bakgrunds-
variabler, kopplade till strukturella förhållanden eller till det enskilda 
barnet förklara skillnaderna mellan avdelningar. 
 Fyra grundläggande relationsmönster har identifierats genom den 
sociometriska studien: 
. Avdelningar där samtliga barn väljs som kamrat eller vän, d.v.s. 

ges tillhörighet. 
. Avdelningar där samtliga barn väljer kamrat eller vän, d.v.s. där 

samhörighet råder. 
. Avdelningar där ett eller flera barn inte väljs som någons kamrat. 
. Avdelningar där ett eller flera barn inte anser sig ha en kamrat och 

kan sägas ge uttryck för ”utanförskap” i gruppen. 
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7 BARNENS SOCIALA EGEN-
SKAPER OCH FÄRDIGHE-
TER 

I detta kapitel presenteras resultaten från personalens skattningar. I den 
fortsatta framställningen använder jag tre ord från den sjugradiga ska-
lan (sällan, ibland och ofta) för att beskriva och levandegöra persona-
lens skattningar av barnen och deras sociala relationer. Nedanstående 
berättelse är en kort sammanställning av pedagogers skattning av Sara. 

Sara är en sex år gammal flicka som har vistats på förskolan i mer än 
fyra år. Hon väljs som kamrat av Stina. Själv väljer hon Susanne 
som sin kamrat. Pedagogerna uppfattar Sara som glad, livlig, djärv 
och sällan blyg. Hon vill sällan att pedagogerna sysselsätter sig med 
henne utan ofta uppfattas hon klara sig på egen hand och sysselsätta 
sig själv. Sara visar sällan häftigt humör eller impulsivt beteende, 
men uppfattas som envis ibland. Sara har oftast en positiv relation 
till ett eller flera barn och leker sällan ensam utan föredrar att leka 
med andra barn som accepterar henne och ofta erbjuder henne att 
delta i sina lekar. Hon har därmed oftast lätt för att få inträde i andras 
lekar och har ett positivt förhållningssätt mot de andra barnen och 
visar ofta sitt intresse för dem genom att glädjas med dem och hjälpa 
dem. Ibland är det hon som bestämmer i leken och ibland är det hon 
som bråkar och retas. Sara har lätt för att komma in i andras diskus-
sioner, ge och ta information, förhandla och kompromissa, uttrycka 
sina önskemål, hävda sin rätt och vänta på sin tur. Sara visar ny-
fikenhet och vilja att lära sig nya saker. Hon kan ibland hålla på 
länge med samma saker.  

  

Genom skattningsscheman besvaras studiens andra och tredje huvud-
frågor: Hur uppfattas barnens sociala egenskaper och färdigheter av 
pedagogerna? och Finns det ett samband mellan pedagogernas skatt-
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ning av barnens sociala egenskaper och färdigheter, och barnens upp-
fattningar om sina kamrat- och vänskapsrelationer i förskolan? 
 
Kapitel 7 delas in i tre avsnitt: 
• Först ges en redovisning av pedagogernas skattningar av samtliga 

barns sociala egenskaper och färdigheter avseende de åtta summa-
variabler som bildats med stöd i faktoranalysen. Summavariablerna 
självsäker, ensam, vetgirig, glad och lynnig beskriver pedagogernas 
uppfattningar om barnens sociala egenskaper. Resterande tre sum-
mavariabler prosociala färdigheter, lek och kommunikativa färdig-
heter beskriver pedagogernas uppfattning om barnens sociala fär-
digheter. Innebörden i de olika summavariablerna har tidigare pre-
senterats i metodavsnittet. Det skall tilläggas att begreppen summa-
variabel och variabel används om vart annat i bemärkelsen sum-
mavariabel. Detta för att texten ska vara läsvänligare.  
I detta avsnitt görs en särskild analys av pedagogernas uppfattning-
ar om barnens sociala egenskaper och färdigheter utifrån barnens 
kön och förskolans organisation. 

• En redovisning av resultaten från skattningarna kopplade till den 
sociometriska undersökningen finns i det andra avsnittet. De rela-
tioner som huvudsakligen kommer att analyseras och jämföras med 
pedagogernas skattningar är tillhörighet, samhörighet och vänskap 
(jämför figur 6.1). Analyserna görs kontinuerligt i relation till studi-
ens bakgrundsvariabler. 

• Kapitlet avslutas men en sammanfattning av de redovisade resulta-
ten och presentation av de slutsatser som kan dras av dessa resultat. 

353 ”glada barn”  
I detta avsitt besvaras frågan: Hur uppfattar pedagogerna förskolebar-
nets sociala egenskaper och färdigheter mot bakgrund av barnets ålder, 
kön och den avdelning som det vistas på? Förutom analyser och be-
skrivningar av pedagogernas uppfattningar om likheter och skillnader 
inom barngruppen, kommer fokus att vara på de individuella skillna-
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derna i pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och 
färdigheter avseende enskilda summavariabler. 

Bilden av Media  

Medelvärden för de åtta summavariablerna (se metodavsnittet) ger en 
bild av pedagogernas uppfattning om det ”genomsnittliga” förskolebar-
nets sociala egenskaper och färdigheter. Detta ”genomsnittliga försko-
lebarn” kallas Media i denna redovisning. Media uppfattas ibland som 
självsäker och vetgirig och sällan som ensam. Ibland uppfattas hon som 
lynnig. Medias sociala färdigheter uppfattas som kommunikativa och 
prosociala gentemot andra barn och vuxna. Hon visar goda lekfärdig-
heter. Högst medelvärde och minst spridning har summavariabeln glad, 
Media uppfattas ofta som glad. Sammanställning av summavariabler-
nas medelvärden och standardavvikelser för samtliga 353 barn visas i 
tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1. Pedagogernas skattning av samtliga barns sociala egenskaper och fär-

digheter16  

 Summavariabel M  sd  

Barnens Självsäker  4,3 1,1 
sociala Ensam  2,8 1,2 
egenskaper Vetgirig  4,9 1,1 
  Glad  6,1 0,9 
 Lynnig  3,6 1,4 
Barnens Prosociala färdigheter  4,7 1,2 
sociala  Lekfärdigheter  5,6 1,2 
färdigheter Kommunikativa färdigheter  4,5 1,3 
  

Beskrivningen av det ”genomsnittliga förskolebarnet” är enbart en 
språklig konstruktion av ett barn. Analyserna visar att denna beskriv-
ning stämmer in på pedagogers uppfattning om några av barnens socia-
la egenskaper och färdigheter, men att flertalet barn skiljer sig från 
denna beskrivning på flera sätt.  

                                                 
16 Skattningarna bygger på en sjugradig skala från 1 ”nästan aldrig” till 7 ”nästan 
alltid”. 
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För att illustrera variationen i pedagogernas uppfattning om barnen ges 
exempel på skattningar av fyra barn som ligger en standardavvikelse 
under respektive över medelvärdet på summavariablerna lynnig, kom-
munikativa och prosociala färdigheter. Två av barnen kommer från en 
avdelning, där störst andel barn inte väljs som någons kamrat (exklude-
rande avdelning) och två barn kommer från en avdelning där samtliga 
barn väljs som någons kamrat (inkluderande avdelning). Samma peda-
gog har valts på respektive avdelning för att illustrera hur en och sam-
ma pedagog kan skatta olika barn.  

 

Tora – Glad och social 

Tora är en fyraårig flicka som sällan uppfattas som lynnig eller själv-
säker men ofta som vetgirig. Hon är ofta glad och visar goda lek- 
och prosociala färdigheter i samspel med andra barn och vuxna. 
Ibland visar hon goda kommunikativa färdigheter i samspel med 
andra.  

Tora uppfattas sällan som ensam, men enligt den sociometriska un-
dersökningen väljs Tora inte som någons kamrat. Själv väljer Tora 
två jämngamla flickor som sina kamrater. Tora är inte vald, trots det 
uppfattar hon samhörighet med sina kamrater på avdelning ”6”. 
 
Tor – Lynnig och självsäker 

Tor är en femårig pojke som ofta uppfattas som lynnig, d.v.s. med ett 
häftigt humör och visa envishet. Han uppfattas ofta som glad och vi-
sar goda kommunikativa färdigheter parade med självsäkerhet. Säl-
lan uppfattas han som vetgirig men ofta visa goda lek- och prosocia-
la färdigheter i samspel med andra barn och vuxna, trots att han 
ibland är ensam.  

Enligt den sociometriska undersökningen väljs Tor som en kamrat 
av en ett år äldre pojke. Tor i sin tur väljer inget annat barn som sin 
kamrat. Tor anses i denna studie vara ett barn som ges tillhörighet av 
kamraterna men som själv ger uttryck för utanförskap i sin grupp på 
avdelning ”6”. 

        
Freja – Lynnig och självsäker 

Freja är en sex år gammal flicka som ofta uppfattas som lynnig, med 
ett häftigt humör och envishet. Ofta ses hon som självsäker, som tar 
sig uttryck i livlighet, djärvhet och impulsivitet. Hon uppfattas som 
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vetgirig och visar nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. 
Ofta är Freja glad. Endast ibland visar hon goda lek- och kommuni-
kativa färdigheter. Hon visar sällan goda prosociala färdigheter och 
ibland uppfattas hon som ensam.  

Enligt den sociometriska undersökningen väljs Freja av en ett år 
yngre flicka och själv väljer hon fyra andra flickor som sina kamra-
ter. Dessa flickor är från två år yngre till jämngamla. Freja ingår i en 
vänskapsrelation med den ett år yngre flickan. I denna studie ses 
Freja både som en kamrat och en vän på avdelning ”11”.  

 
Frej – Glad och kommunikativ  

Frej är en femårig pojke som sällan uppfattas som lynnig. Han visar 
goda lek- och kommunikativa färdigheter. Han är ofta vetgirig, pro-
social och glad. Ibland ses Frej visa självsäkerhet och sällan ses han 
som ensam. 

Enligt den sociometriska undersökningen väljs Frej som någons 
kamrat av sex andra barn, därav fem pojkar och en flicka. Själv väl-
jer han fyra jämngamla pojkar som sina kamrater. Frej ingår i en 
vänskapsrelation med en jämngammal pojke. Frej kan sägas vara 
både en kamrat och en vän på avdelning ”11”.   

 
De ovanskrivna barnen får stå som representanter för den mångfald av 
bilder som pedagogernas skattningar ger av enskilda barn, och som 
ligger som underlag för det genomsnittliga barnet ”Media”. Denna 
sammanställning visar också att det finns barn som uppfattas ha likvär-
diga sociala egenskaper och färdigheter men trots det olika sociala rela-
tioner beroende på barnens förskoleplacering. 

Vetgiriga flickor – självsäkra pojkar  

När hela urvalet jämförs förekommer endast marginella skillnader (se 
tabell 7.2) i hur pedagogerna uppfattar flickors respektive pojkars soci-
ala egenskaper och färdigheter. Dessa skillnader visar sig främst i att 
flickorna uppfattas vara vetgirigare än pojkar. Flickorna uppfattas ock-
så ha bättre kommunikativa färdigheter och lekfärdigheter och oftare 
visa prosociala färdigheter än pojkarna. Pojkarna i sin tur uppfattas 
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vara självsäkrare än flickorna. Avseende summavariablerna lynnig, 
ensam och glad finns inga skillnader mellan könen. 
 I tabell 7.2 sammanställs summavariablernas medelvärde för flickor 
respektive pojkar. 
 
Tabell 7.2. Pedagogernas skattning av flickors respektive pojkars sociala egenska-

per och färdigheter 

 Summavariabel Medelvärden Medelvärden   
   för flickor för pojkar p 
Sociala Självsäker 4,1 4,5  0,01 
egenskaper Ensam 2,7 2,9  0,17 
 Vetgirig 5,0 4,7  0,00 
   Glad 6,2 6,1  0,68 
 Lynnig 3,7 3,7  0,83 

Sociala  Prosociala färdigheter 5,0 4,5  0,00 
färdigheter Lekfärdigheter 5,8 5,4  0,00 
 Kommunikativa färdigheter 4,9 4,2  0,00 
  
Det är med flickor och pojkar, liksom med barnen i hela materialet, 
viktigt att lyfta fram de individuella olikheterna inom respektive grupp, 
trots de signifikanta skillnaderna avseende fem av de åtta summavari-
ablerna. Det finns många flickor som skattas som många pojkar och 
många pojkar som skattas som många flickor. Beskrivningen av de fyra 
barnen i förra avsnittet exemplifierar detta. För att ge ytterligare exem-
pel beskrivs två barn från samma avdelning och som är skattade av 
samma pedagog. Namnet Nike har valts för båda barnen för att under-
stryka beskrivningarnas könsneutralitet i pedagogernas uppfattningar 
om barnen.  
 

Nike 1: En lynnig flicka som sällan visar prosociala färdigheter   

Nike är en sexårig flicka som ofta uppfattas som självsäker, det vill 
säga djärv, impulsiv och livlig. Hon är ofta lynnig, vilket tar sig ut-
tryck i envishet och häftigt humör, ändå uppfattas Nike ofta som 
glad. Sällan visar hon prosociala färdigheter i samspel med andra 
barn och ibland lek- och kommunikativa färdigheter. Hon uppfattas 
ofta som vetgirig och sällan ensam.  

Enligt den sociometriska undersökningen väljs Nike 1 som någons 
kamrat av en jämngammal flicka. Själv väljer hon tre flickor, som 
både är yngre och jämngamla som sina kamrater. Hon ingår i vän-
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skapsrelation med den jämngamla flickan. Hon ses både som en 
kamrat och en vän på sin avdelning. 

 

Nike 2: En glad pojke som ofta visar prosociala färdigheter 

Nike är en sexårig pojke som uppfattas vara glad och vetgirig. Han 
ses ofta som självsäker och visa prosociala och kommunikativa fär-
digheter. Han uppfattas sällan som lynnig och ensam och visar ofta 
goda lekfärdigheter i samspel med andra barn.  

Enligt den sociometriska undersökningen väljs Nike som någons 
kamrat av en jämngammal pojke. Han i sin tur väljer två andra barn, 
två jämngamla flickor. Nike 2 kan sägas vara en kamrat. Han ges 
tillhörighet i gruppen av två pojkar och han kan sägas uppfatta sam-
hörighet med de barn han väljer som sina kamrater.  

 
Pedagogernas skattning visar också att de ser en stegvis utveckling av 
barns sociala egenskaper och färdigheter från tre till sju år17. Detta kan 
ses i ljuset av vad Johansson (2003) nämner som pedagogers ”mog-
nadstänkande” (s. 225), d.v.s. pedagogernas skattningar visar att de 
uppfattar att barnens sociala egenskaper och färdigheter ökar med bar-
nens ökade ålder och mognad. En sammanställning av resultaten visar 
att det främst är åldersgrupperna treåringar och sjuåringar som skiljer 
sig åt. De yngsta barnen uppfattas i allmänhet som mindre kompetenta 
både med hänsyn till sociala egenskaper och till sociala färdigheter. 
Treåringarna uppfattas självsäkrare, som innebär att de ses som djärva-
re, livligare och mer impulsiva än de äldre barnen. Gruppen treåringar 
ses också som mindre vetgiriga och visar sällan goda kommunikativa 
och prosociala färdigheter. De uppfattas som lynnigare än de äldre 
barnen i undersökningen.  
 Dessa resultat kan tyckas ligga i sakens natur utifrån ett ”mognads-
tänkande”, men vid närmare analys av materialet framkom olikheter i 
hur pedagogerna skattade flickor respektive pojkar i åldersgruppen tre-
åringar. I fråga om deras sociala egenskaper uppfattas flickorna som 
lynnigare men vetgirigare än pojkarna. Pojkarna uppfattas som själv-
säkrare än flickorna. Flickorna i sin tur uppfattas vara mer socialt 

                                                 
17 En sammanställning av summavariablernas medelvärden fördelade på barnens ålder och kön 
finns i tabell 7.3 i Bilaga 5. 
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kompetenta vad gäller sociala färdigheter. Dessa skillnader kunde inte 
statistiskt säkerställas (på 5-procentsnivå), men ses som tendenser på 
att det finns skillnader i hur pedagogerna uppfattar treåriga pojkar och 
treåriga flickor. 
 Det som utmärker de äldsta barnen (27 sjuåringar) är skillnaden mel-
lan de sjuåriga pojkarna (13 pojkar) å ena sidan och de sjuåriga flickor-
na (14 flickor) och åldersgrupperna fyra- till sexåringar å andra. De 
sjuåriga pojkarna uppfattas som mindre vetgiriga och mer ensamma än 
de övriga barnen. De ses också som mindre glada samt ha sämre lek- 
och kommunikativa färdigheter. Däremot framkommer ingen skillnad 
mellan sjuåriga pojkar och sjuåriga flickor och barn i åldern fyra till sex 
år avseende variabeln prosociala färdigheter och egenskapen lynnig. 
Vid närmare granskning visade det sig att åtta av dessa sjuåriga pojkar 
är placerade på en skolförberedande avdelning för 6–7 åringar (försko-
leklass), medan de övriga fem pojkarna är spridda på olika avdelningar 
och är ensamma sjuåringar på sina avdelningar. Intressant att notera är 
att de sjuåriga pojkar som är ensamma på sin avdelning uppfattas som 
mindre vetgiriga, ensammare, mindre glada samt ha sämre lek- och 
kommunikativa färdigheter, jämfört med pojkar som har jämnåriga 
kamrater på avdelningen. Dessa fem sjuåriga pojkar finns i en av de två 
kommunerna och där flexibel skolstart hade införts vid undersökning-
ens genomförande. De har gått ett år längre på sin förskola jämfört med 
övriga jämngamla kamrater som fått börja i ”skolan”. Pojkarna är från 
sex månader till ett år äldre än övriga barn på sin avdelning. Fyra av 
pojkarna väljs som någons kamrat och samtliga fem väljer en kamrat. 
Tre av pojkarna ingår i en vänskapsrelation med ett eller flera andra 
barn som är mellan sex månader och två år yngre än de själva.     
 I följande avsnitt beskrivs de skillnader som framkommit i pedago-
gernas uppfattningar om barnens egenskaper och färdigheter på de skil-
da avdelningarna.  

Förskolan som social arena  

Resultaten visar att det finns skillnader i hur barnen skattas på de olika 
avdelningarna18. Skillnaden mellan avdelningarna avser variablerna 

                                                 
18 Summavariablernas medelvärden per avdelning finns i tabell 7.4 i Bilaga 6. 
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ensam, vetgirig, glad och lekfärdigheter. En avdelning (”8”) utmärker 
sig avseende variabeln glad. Barnen där skattas som gladast i hela ma-
terialet. Samtliga 27 barn på avdelningen väljer en eller flera kamrater, 
men endast 22 barn väljs som någons kamrat. På avdelningen ingår 
över hälften av barnen i en vänskapsrelation, vilket är en något mindre 
andel jämfört med hela materialet.   
 Även om signifikanta skillnader enbart förekommer mellan enstaka 
avdelningar och avseende enskilda summavariabler finns en tendens 
som styrker antagandet om att barns placering i förskolan har betydelse 
för deras tillhörighet och samhörighet i kamratgruppen. Nedan ges ex-
empel från två olika avdelningar som illustrerar denna skillnad. 

Exkluderande avdelning  

Avdelning ”7” är en avdelning med 17 barn i åldern tre till sex år, 
varav sju flickor och tio pojkar. På avdelningen arbetar en kvinnlig 
och en manlig lärare och en kvinnlig barnskötare. Av dessa 17 barn 
väljer tolv ett eller flera andra barn som sina kamrater. Två av bar-
nen väljs inte som någons kamrat. Totalt riktar barnen 32 val mot 
varandra, i genomsnitt 2 val per barn. På avdelningen finns sju vän-
skapspar; ett mellan flickor, fem mellan pojkar och ett par mellan en 
flicka och en pojke. Barnen uppfattas ofta som självsäkra och lynni-
ga. Barnen ses sällan som ensamma och ofta som glada. Barngrup-
pen uppfattas ibland som vetgirig och ibland visa goda prosociala 
och kommunikativa färdigheter. De visar ofta goda lekfärdigheter.  

Avdelningens mest populära barn är en flicka och tre pojkar, samtli-
ga i fem årsåldern. I följande text ges en beskrivning av två av dessa 
populära barn, Alicia och Ali. Alicia är fem år gammal och väljs av 
fem andra barn, fyra flickor och en pojke, men själv väljer hon ingen 
som sin kamrat. Ali är fem år gammal och väljs av fem andra barn, 
fyra pojkar och en flicka. Själv väljer han tre pojkar som sina kamra-
ter och ingår i en vänskapsrelation med samtliga tre. Trots att Ali 
och Alicia tillhör de populära barnen så uppfattas de olika av peda-
gogen avseende samtliga variabler. I en jämförelse dem emellan 
uppfattas Alicia: 

. självsäkrare och lynnigare 

. med sämre lek- och kommunikativa färdigheter.  
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Ali i sin tur uppfattas som:  

. ensammare och vetgirigare 

. mer prosocial 

. med goda lek- och kommunikativa färdigheter 

. gladare.   
  
De båda barn som inte blev valda på avdelningen, en fyraårig flicka 
och en treårig pojke, vistas heltid på förskolan. En jämförelse av pe-
dagogernas skattning avseende barnens egenskaper och färdigheter 
visar att flickan uppfattas: 

. självsäkrare, vetgirigare och gladare än pojken. 
 
Pojken i sin tur uppfattas: 

. lynnigare men oftare visa prosociala, kommunikativa och lekfär-
digheter än flickan.  

 
Dessa två exempel visar att barn kan beskrivas av pedagogerna på olika 
sätt fast att de tillhör gruppen populära barn eller barn som inte blir 
valda.  

Inkluderande avdelning 

Avdelning ”11” är en avdelning med 21 barn i åldern tre till sex år, 
med nio flickor och tolv pojkar. På avdelningen arbetar två kvinnliga 
lärare och två kvinnliga barnskötare. Samtliga barn på avdelningen 
väljer ett eller flera andra barn som sina kamrater och samtliga barn 
väljs som någons kamrat. Totalt riktas 70 val mellan barnen vilket 
ger ett genomsnitt på 3,3 val per barn. På avdelningen finns elva 
vänskapspar, fyra par mellan flickor, sex mellan pojkar och ett par 
mellan en flicka och en pojke. Barnen i gruppen ses ibland som 
självsäkra och lynniga. De ses sällan som ensamma, istället uppfat-
tas de ofta som vetgiriga, glada och med goda prosociala färdighe-
ter och lekfärdigheter. De uppfattas ibland visa kommunikativa fär-
digheter.  

På avdelningen finns sju barn som väljs som en kamrat av mellan 
fem och sex andra barn. Här följer en beskrivning av två av dessa 
populära barn, Moa och Mohammed som båda är drygt fem år gam-
la. Båda barnen väljs av fem andra barn. Moa väljs av fem andra 
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flickor och själv väljer hon tre jämngamla barn, två flickor och en 
pojke som sina kamrater. Hon ingår i en vänskapsrelation med en av 
flickorna. Mohammed väljs av fyra jämngamla pojkar och en jämn-
gammal flicka. Själv väljer han fyra jämngamla pojkar som sina 
kamrater och ingår i en vänskapsrelation med tre av dem. Dessa två 
barn skattades av var sin pedagog. Gemensamt för dem är att de upp-
fattas: 

. nästan aldrig vara ensamma 

. ofta visa kommunikativa färdigheter och lekfärdigheter  

. nästan alltid som vetgiriga och glada. 
 
Jämfört med Moa ses Mohammed som: 

. något lynnigare och i mindre utsträckning visa prosociala färdighe-
ter. 

 
Beskrivningen av Moa och Mohammed är ett exempel som visar en 
något större samsyn mellan pedagogernas skattning av barnen på en 
inkluderande avdelning jämfört med skattning av barn på en exklude-
rande avdelning. Det gör det intressant att vidare analysera sambandet 
mellan pedagogernas skattning av barnens sociala egenskaper och fär-
digheter och barnens val av kamrater. 

Barns relationer och pedagogers uppfattningar 
Inledningsvis i föreliggande avsnitt beskrivs och jämförs medelvärden 
avseende de åtta summavariablerna för barn som har tillhörighet och 
samhörighet. Därefter redovisas pedagogernas uppfattningar om bar-
nens egenskaper och färdigheter utifrån hur avdelningarna är organise-
rade och utifrån barnens kön. 

 Som framkommit i redovisningen av den sociometriska studien i 
kapitel 6, har barnens tillhörighet och samhörighet delats in i några 
undergrupper (se figur 6.1). Indelningen görs för att få en utförligare 
analys av pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och 
färdigheter i jämförelse med barnens val av kamrater. Indelningen av 
barnen visas i detalj i tabell 7.5.   
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Tabell 7.5. Summavariablernas medelvärden i de olika kamratgrupperna 
Gruppen  Kam vänner Popu- Popu- Inte Utan- Barn Totalt p  
Barn/ rater (b)  lära lära valda för- utan  barn 
Summa- (a)   N 159  barn vänner barn skap kam- 353 
variabler N 56    (c) (d) (e) (f) rater M 
     N 6 N 88 N 33 N 6 (g) 
            N 7        
Självsäker 4,2 4,2 4,1 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3 0,95 
Ensam 3,1 2,8 2,4 2,3 3,1 4,0 3,3 2,8 0,00 
Vetgirig 4,6 4,9 4,9 5,2 4,4 4,4 4,4 4,9 0,00 
Glad 6,2 6,1 5,4 6,2 6,1 5,0 6,2 6,1 0,06  
Lynnig 3,7 3,5 5,1 3,3 3,8 4,3 3,6 3,6 0,05 
Prosocial 4,4 4,9 3,4 5,0 4,2 3,9 4,2 4,7 0,00 
Lekfärdigh. 5,1 5,6 5,8 6,1 5,0 4,1 4,6 5,6 0,00 
Kommunikativ 3,8 4,7 4,2 5,1 3,7 3,8 3,6 4,5 0,00 
(a) Kamrater är de 56 valda barn som inte har definierats som populära och som inte 

ingår i en vänskapsrelation. 
(b) Vänner kallas de 159 barn som ömsesidigt väljer varandra men som inte har defi-

nierats som populära. 
(c) Populära barn är de 6 barn som valts flest gånger på den egna avdelningen, men 

som inte ingår i en vänskapsrelation. 
(d) De 90 barn som ingår i en vänskapsrelation och som dessutom definieras som 

populära kallas populära vänner. 
(e) De 33 barn som väljer en kamrat men som inte väljs som någons kamrat benämns 

inte valda barn.  
(f) Några av de barn som har en tillhörighet i gruppen genom att väljas som någons 

kamrat kan själva uppfatta att de inte har en kamrat på avdelningen. Om dessa 
barn används begreppet ”utanförskap”.  

(g) Sju barn nämns som barn utan kamrater. Det är de barn som varken väljs som 
någons kamrat eller som väljer en kamrat. 

 
Som tabell 7.5 visar finns både likheter och skillnader i hur pedagoger-
na uppfattar barnens sociala egenskaper och färdigheter i de olika 
grupperna. Signifikanta skillnader, på 5-procentsnivå, finns mellan 
grupperna på summavariablerna ensam, vetgirig, prosociala färdighe-
ter, lekfärdigheter och på variabeln kommunikativa färdigheter.  

Barn som har en tillhörighet (väljs) 

De barn som har en tillhörighet i den egna förskolegruppen är de 313 
barn som har valts som någons kamrat. Av dessa har 94 barn definierats 
som populära och flertalet av dem (88) ingår i en vänskapsrelation och 
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kallas populära vänner. I gruppen barn med tillhörighet finns även de 6 
barn som ger uttryck för utanförskap, d.v.s. de barn som inte väljer nå-
gon kamrat. Övriga barn (56) benämns kamrater (se tabell 7.5). 
  
Barn som har tillhörighet uppfattas av personalen som: 
• ibland självsäkra, lynniga och ensamma 
• ofta som vetgiriga och glada 
• ofta visa goda prosociala färdigheter och lek- och kommunikativa 

färdigheter.  
 

Pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och färdighe-
ter varierar inom gruppen barn med tillhörighet. Denna variation moti-
verar en analys av pedagogernas uppfattningar om barnens sociala 
egenskaper och färdigheter utifrån antal val barnen fått av kamraterna. 
Jämförelsen mellan de barn som valts av en till två kamrater med de 
barn som valts av tre eller flera visar en signifikant skillnad avseende 
fyra av de åtta summavariablerna. De barn som valts av få kamrater 
uppfattas av pedagogerna som mer ensamma och mindre prosociala. 
De uppfattas också visa sämre lek- och kommunikativa färdigheter än 
de barn som väljs av flera barn. Barn som väljs av få respektive många 
kamrater finns på samtliga avdelningar och i alla åldrar och vistas mel-
lan två till 10 timmar per dag på förskolan.  
 Trots skillnader mellan barn som väljs av få kamrater jämfört med 
barn som väljs av många är det viktigt att poängtera variationen inom 
respektive grupp. För att illustrera dels variationen avseende pedago-
gernas uppfattning om barnens sociala egenskaper och färdigheter inom 
gruppen populära vänner och dels skillnaden mellan pedagogerna och 
barnens uppfattningar ges exempel på barnen Marika och Markus.  

De populära vännerna Marika och Markus 

Marika och Markus vistas på var sin avdelning men har det gemen-
samt att ingå i en vänskapsrelation och väljas av många andra barn. 
De är de enda barnen som skattas högt på summavariabeln ensam 
inom gruppen populära vänner (M=5,0 jämfört med gruppens 
M=2,3). De är dessutom de enda barnen på sina avdelningar som 
skattas så högt på denna summavariabel. Marika är på en avdelning 
där samtliga barn väljer en kamrat och 16 barn av 17 väljs som nå-
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gons kamrat. Markus är på en avdelning där samtliga barn väljer en 
kamrat och 22 barn av 27 väljs som en kamrat. Barnen uppfattas av 
pedagogerna som ofta ensamma. De föredrar att leka ensamma, vill 
vara för sig själv och går omkring i egna tankar. Både Marika och 
Markus är fyra år gamla. De väljs av sex andra barn var och själva 
väljer de tre respektive sju kamrater och ingår i en vänskapsrelation 
med några av dessa. Förutom att barnen ofta uppfattas som ensam-
ma, ses de ofta som självständiga och glada. Sällan uppfattas de som 
lynniga. Avseende de övriga summavariablerna uppfattas Marika: 
. ofta som vetgirig och prosocial  
. ofta visa lekfärdigheter och ibland visa kommunikativa färdigheter.  
 

Markus uppfattas däremot: 
. sällan som vetgirig och prosocial 
. sällan visa kommunikativa färdigheter och ibland lekfärdigheter.     

  
Marika och Markus är exempel på att det finns barn som uppfattas av 
pedagogerna som att de föredrar att leka ensamma, vara för sig själva 
och gå omkring i egna tankar på samma gång som de har goda kamrat- 
och vänskapsrelationer.  
 Analyserna av personalens uppfattning om de barn som har tillhö-
righet men som ger uttryck för utanförskap jämfört med gruppen popu-
lära vänner, visar samma skillnad som redovisats mellan grupperna 
barn som väljs av få respektive många kamrater. Det innebär att barn 
som ger uttryck för utanförskap uppfattas av personalen som mindre 
självsäkra, mer ensamma, mindre vetgiriga och mer sällan visa proso-
ciala färdigheter, lek- och kommunikativa färdigheter jämfört med 
gruppen populära vänner. Gruppen består av sex barn (en flicka och 
fem pojkar) och uppfattas som de minst självsäkra barnen i undersök-
ningen. Dessa sex barn finns på tre förskolor och fyra avdelningar. De 
är mellan fyra och sex år gamla och vistas mellan fem och tio timmar 
per dag på förskolan. Flickan väljs av två andra flickor som är lika 
gamla som hon själv (4 år). Tre av pojkarna väljs av ett år yngre pojkar, 
en av pojkarna väljs av en ett år yngre flicka och en pojke av en två är 
äldre flicka.  
 Dessa sex barn har det gemensamt att de ger uttryck för utanförskap 
genom att inte välja en kamrat. De uppfattas av pedagogerna som de 
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minst självsäkra av barnen i undersökningen och de väljs som en kam-
rat av ett eller flera andra barn. Resultaten ger anledning att reflektera 
kring olika förklaringar till barns uppfattning av utanförskap. Barnens 
osäkerhet kan vara en förklaring till att de inte väljer en kamrat, en an-
nan förklaring kan vara barnens egen önskan om självvald ensamhet. 
Resonemang härom förs i diskussionskapitlet.    

Barn som har en samhörighet (väljer) 

Som tidigare framkommit visar majoriteten av barnen (338) i under-
sökningen samhörighet genom att välja en eller flera kamrater på den 
egna avdelningen. Inom denna grupp finns de 40 barn som inte väljs 
som någons kamrat, det vill säga de inte valda barnen. 
 Analyserna av pedagogernas skattningar av barn som har en samhö-
righet visar att barnen uppfattas: 
• ibland som självsäkra, ensamma och lynniga  
• ofta som vetgiriga och glada och ofta visa prosociala färdigheter 
• ofta visa goda lek- och kommunikativa färdigheter.  
 
Variationen inom gruppen barn som har samhörighet är tydlig. Signifi-
kant skillnad (på 5-procents nivå) föreligger mellan de barn som väljer 
en till två kamrater och de som väljer tre eller flera kamrater avseenden 
sex av de åtta summavariablerna. De barn som väljer få kamrater upp-
fattas som mer ensamma, minde självsäkra, vetgiriga och glada än de 
som väljer flera kamrater. De barn som väljer tre eller fler kamrater 
uppfattas visa bättre lek- och kommunikativa färdigheter än de som 
väljer färre kamrater. Barn som har samhörighet med kamraterna men 
som själva inte väljs som någons kamrat skiljer sig från de barn som 
väljer fler än tre kamrater avseende samma summavariabler som de 
barn som väljer färre än tre kamrater.  
 I likhet med barn med tillhörighet är det viktigt att påpeka att trots 
signifikanta skillnader mellan barn som väljer få jämfört med de barn 
som väljer flera kamrater finns variation inom grupperna. En beskriv-
ning av fyra barn som tillhör grupperna inte valda barn respektive barn 
som väljs av flera kamrater och som dessutom ingår i en vänskapsrela-
tion får illustrera dels denna skillnad, dels likheterna dem emellan. 
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Barnen är i åldern tre till sex år och är placerade på fyra olika avdel-
ningar.  

Bodil och Björn – två inte valda barn  

Bodil och Björn väljs inte som någons kamrat och tillhör gruppen de 
inte valda barnen. Bodil är sex år gammal och vistas fyra timmar om 
dagen på sin förskola. Hon är ett av fyra barn på avdelningen som 
inte väljs. Björn är fyra år gammal och vistas sex timmar om dagen 
på sin förskola. Han är ett av tre barn som inte väljs på avdelningen. 
Båda barnen väljer fyra barn som sina kamrater.  

Den samlade bilden som pedagogernas skattning ger av barnen visar 
att båda uppfattas som sällan lynniga och som ofta glada och ofta 
visa prosociala färdigheter. Bodil uppfattas: 

. som ofta vetgirig och självsäker 

. som sällan ensam  

. med goda lek- och kommunikativa färdigheter.  

 

Björn uppfattas däremot: 

. som sällan vetgirig och självsäker 

. ofta ensam och glad 

. sällan visa kommunikativa färdigheter 

. ibland visa lekfärdigheter. 

Embla och Einar – två ” populära vänner” 

Embla och Einar är fem år gamla och vistas heltid på var sin försko-
la. Embla är på en exkluderande avdelning där två barn inte väljs och 
fyra barn inte väljer någon kamrat. Embla väljs av fyra andra flickor 
och själv väljer hon en jämngammal flicka som sin vän. Hon och 
hennes vän är de enda två flickorna på avdelningen som ingår i en 
vänskapsrelation. Einar är på en inkluderande avdelning. Han väljs 
av sex andra barn både flickor och pojkar, och själv väljer han en 
jämngammal vän. Pedagogernas skattning av barnen visar att de 
uppfattas som sällan ensamma. Båda två ses som ofta lynniga och 
sällan visa prosociala och kommunikativa färdigheter.  
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Jämfört med Embla uppfattas Einar som: 

. gladare 

. mindre självsäker men mer vetgirig  

. visa bättre lekfärdigheter. 

 

Pedagogernas skattning av de fyra barnen visar att det finns både likhe-
ter och skillnader i hur pedagogerna uppfattar barnens sociala egenska-
per och färdigheter oberoende av barnens sociala relationer. Exemplen 
visar också att det finns vissa skillnader i hur pedagogerna uppfattar 
barns sociala egenskaper och färdigheter på exkluderande avdelningar 
jämfört med på inkluderande avdelningar. Likheter och skillnader som 
möjligen kan medföra sociala fördelar för barn på inkluderande avdel-
ningar.  

 I följande avsnitt analyseras likheter och skillnader i pedagogernas 
uppfattning om barn som ingår i en vänskapsrelation med de barn som 
inte gör det. 

Kompetenta barn 

Analyserna av pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenska-
per och färdigheter visar signifikant skillnad (på 5-procentsnivå) mellan 
barn som ingår i en vänskapsrelation jämfört med dem som inte gör det. 
Skillnaden avser sex av de åtta summavariablerna (se tabell 7.6). De 
247 barnen som ingår i en vänskapsrelation uppfattas som de mest 
kompetenta barnen. Med kompetenta barn menas barn som uppfattas av 
pedagogerna som mestadels självsäkra, vetgiriga, glada och prosocia-
la. De uppfattas också visa goda lek- och kommunikativa färdigheter. 
Samtidigt uppfattas de som sällan lynniga eller ensamma.  
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Tabell 7.6. Jämförelse mellan barn som ingår i en vänskapsrelation jämfört med 
barn som inte gör det   

Summa- M för gruppen vänner M för gruppen kamrater p–värdet   
variabel Total Flickor  Pojkar Total Flickor Pojkar mellan  
        grupperna  
 N  247 124 123 99 51 48 

Självsäker 4,3 4,2 4,5 4,2 3,9 4,5 0,04 
Ensam 2,8 2,5 2,7 3,2 3,1 3,3 0,00 
Vetgirig 4,9 5,2 4,8 4,5 4,7 4,4 0,00 
Glad 6,1 6,2 6,1 6,0 6,1 6,0 0,85 
Lynnig 3,6 3,4 3,5 3,8 4,9 3,8 0,15 
Prosociala f. 4,7 5,1 4,7 4,2 4,6 3,9 0,00 
Lekfärdighet 5,5 5,9 5,7 4,9 5,3 4,8 0,00 
Kommunikativ 4,5 5,1 4,5 3,7 4,1 3,5 0,00  

 
Som tabell 7.6 visar uppfattas barn som ingår i en vänskapsrelation 
jämfört med gruppen kamrater: 
•   som mindre ensamma och i större utsträckning vilja leka med andra 

barn och i mindre utsträckning vara för sig själva 
• mer vetgiriga, som innebär att de uppfattas som mer nyfikna, klara 

sig bättre på egen hand och duktigare på att sysselsätta sig själva 
• mer kompetenta när det gäller sociala färdigheter. Deras medelvär-

den ligger omkring en halv till en skattningsenhet från medelvärden 
för gruppen ”vänlösa barn”. 
 

Det som också kännetecknar olikheterna mellan dessa två grupper är 
skillnaderna mellan flickor och pojkar. Flickor som ingår i en vän-
skapsrelation utmärker sig som de mest kompetenta av barnen. De upp-
fattas som för det mesta glada, vetgiriga och visa goda sociala färdig-
heter. Samtidigt uppfattas de som sällan lynniga och ensamma. Pojkar-
na inom gruppen kamrater är däremot de barn som uppfattas som minst 
kompetenta av barnen på flera summavariabler. De uppfattas som minst 
vetgiriga, minst prosociala och kommunikativa och uppfattas visa 
minst lekfärdigheter av barnen i denna jämförelse.  
 Resultaten kan tyda på att förskolan är mest gynnsam för barns soci-
ala utveckling om barnen ingår i en vänskapsrelation och särskilt om 
barnet är en flicka.  
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I nästa avsnitt analyseras pedagogernas skattning av flickor och pojkar 
på inkluderande respektive exkluderande avdelningar,   

Pedagogernas uppfattning om flickors och pojkars egenskaper 
och färdigheter på inkluderande respektive exkluderande 
avdelningar 

Som tidigare beskrivits finns i materialet fyra så kallade inkluderande 
avdelningar, där samtliga barn väljs som någons kamrat. På övriga 14 
avdelningar finns det mellan ett och fem barn som inte väljs som nå-
gons kamrat. På några av dessa exkluderande avdelningar är det enbart 
flickor som inte väljs som någons kamrat, på andra är det enbart pojkar 
och på övriga är det både flickor och pojkar som inte väljs som någons 
kamrat. I tabell 7.7 visas medelvärden för pedagogernas uppfattning om 
barnens egenskaper och färdigheter inom dessa fyra typer av avdel-
ningar.  
 
Tabell 7.7. Flickors och pojkars medelvärden avseende sociala egenskaper och 

färdigheter på inkluderande respektive exkluderande avdelningar 

Summavariabel Inkluderande Avdelningar Avdelningar Avdelningar  
  avdelningar där enbart där enbart där flickor   
   flickor pojkar och pojkar   
   inte väljs inte väljs inte väljs  
   F  P  F  P  F  P  F P  

Självsäker 3,7 4,5 4,3 4,9 4,1 4,9 4,3 4,5  
Ensam 2,8 2,8 2,8 2,5 2,2 2,5 2,7 2,9  
Vetgirig 5,1 4,7 5,0 4,6 5,0 4,6 5,0 4,8  
Glad 5,9 6,0 6,2 6,3 6,2 6,3 6,2 6,2  
Lynnig 3,4 3,5 4,0 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7  
Prosocial 4,9 4,5 4,6 4,3 5,2 4,7 5,0 4,4  
Lekfärdig 5,4 5,3 5,8 5,8 6,1 5,5 5,8 5,3  
Kommunikativ 4,9 4,0 4,7 4,4 4,9 4,2 4,9 4,2  

 
Ingen signifikant skillnad framkommer mellan gruppernas medelvär-
den. Vid en närmare granskning av de två avdelningar där flest antal 
barn inte väljs som någons kamrat (”6”) och flest antal barn ger uttryck 
för ”utanförskap” (”7”), framkommer flera skillnader mellan dessa två 
avdelningar å ena sidan och de fyra inkluderande avdelningarna å 
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andra, dels mellan barnens sociala relationer, dels mellan pedagogernas 
uppfattning om barnens sociala egenskaper och färdigheter. På avdel-
ning ”6” väljs inte fem barn (fyra flickor och en pojke) och fyra barn 
(två flickor och två pojkar) väljer ingen kamrat. På avdelning ”7” väljs 
inte fem barn (två flickor och tre pojkar) och två barn (en flicka och en 
pojke) väljer ingen kamrat. Skillnaden mellan pedagogernas uppfatt-
ning om barnens sociala egenskaper och färdigheter är att barnen på 
inkluderande avdelningar uppfattas som mer vetgiriga, mindre lynniga 
och mer prosociala än barnen på exkluderande avdelningar.                                                                  
 I en analys av skillnaderna mellan avdelningar där populära flickor 
respektive populära pojkar är i majoritet och avdelningar där flickor 
och pojkar är lika populära (se kapitel 6) framkommer ingen signifikant 
skillnad mellan pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenska-
per och färdigheter.  
 En analys av pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenska-
per och färdigheter inom respektive exkluderande avdelning visar två 
övergripande mönster. På sex avdelningar uppfattas de inte valda bar-
nen som gladare än kamraterna. På hälften av dessa glada avdelningar 
uppfattas de barn som inte väljs som mer lynniga och självsäkra än de 
valda kamraterna. På resterande åtta exkluderande avdelningar uppfat-
tas de inte valda barnen som mer ensamma och mindre glada än kamra-
terna. På hälften av dessa ensamma avdelningar uppfattas barn som 
inte väljs dessutom som mer lynniga och självsäkra och på de övriga 
fyra avdelningarna uppfattas de dessutom som mer vetgiriga än de val-
da kamraterna.  Gemensamt för samtliga avdelningar är att de inte val-
da barnen uppfattas som mindre kommunikativa, mer sällan visa lek- 
och prosociala färdigheter än kamraterna på samma avdelning.  

 Omkring hälften av de barn som inte väljs som någons kamrat upp-
fattas av pedagogerna som gladare än barnen på samma avdelning som 
väljs som någons kamrat. Vad denna motsägelsefulla uppfattning kan 
innebära för barnen är av intresse att studera vidare. 
 I följande avsnitt ges en sammanfattning av resultaten och slutsatser 
presenteras. 
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Sammanfattning och slutsatser  

Glada och kompetenta barn 

En sammanfattande analys visar att på de medverkande förskolorna 
finns 353 glada barn. Dessa glada barn finns på alla avdelningar obero-
ende av kön, ålder eller social samhörighet och tillhörighet.  
 Den övergripande bilden som vuxit fram är att det enligt personalen 
finns barn som har god självkontroll, som kan styra sina känsloyttringar 
samtidigt som dessa förmedlas till andra. Barns nyfikenhet uppfattas 
variera liksom deras prosociala färdigheter. Det finns barn som är 
språkligt kompetenta, som har gott ordförråd, kan ge språkligt uttryck 
för sina tankar och idéer och har förmåga att ta till sig andras tankar 
och idéer. Likaså finns det barn som är socialt kompetenta, som har lätt 
för att ingå i en ömsesidig relation med andra barn som de kan stötta 
vid behov, glädjas tillsammans med och som inspirerar till lek och 
andra aktiviteter. Mina slutsatser är att denna mångfald och variation 
gör det möjligt för barn att möta andra barn som är lika dem själva på 
ett sätt och olika på andra sätt, vilket ger stora möjligheter till ett dy-
namiskt samspel av givande och tagande, till utveckling och samläran-
de.  

Inkluderande och exkluderande avdelningar 

Studien visar emellertid på skillnader mellan olika avdelningar. Det 
finns avdelningar som kännetecknas av kamratskap i form av tillhörig-
het och samhörighet och andra som kännetecknas av utanförskap och 
ensamhet. Skillnaden mellan dessa inkluderande respektive exklude-
rande avdelningar ligger främst i att barnen på de avdelningar som 
kännetecknas av tillhörighet och samhörighet uppfattas av personalen 
som vetgirigare, gladare, med bättre prosociala och kommunikativa 
färdigheter och uppfattas också kunna leka bättre tillsammans än bar-
nen på de avdelningar som kännetecknas av utanförskap och ensamhet. 
De fem sjuåriga pojkarna som är placerade ensamma på varsin avdel-
ning är ett exempel på hur sårbara barn kan vara i den sociala miljön de 
vistas i. Slutsatsen är att barn på skilda avdelningar ges olika möjlighe-
ter till socialt samspel och social gemenskap med jämngamla kamrater. 
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Resultaten visar på tendenser att det finns avdelningar i materialet som 
mindre väl förvaltar sitt uppdrag att skapa en förskola för alla barn och 
tillvarata den mångfald egenskaper och färdigheter som finns i barn-
gruppen.  

Pedagogers uppfattning jämfört med barnens sociala relationer 

Signifikanta skillnader föreligger mellan pedagogernas uppfattning om 
barnens sociala egenskaper och färdigheter och barnens tillhörighet och 
samhörighet avseende fem av de åtta summavariablerna. Denna skill-
nad finns avseende egenskaperna ensam och vetgirig, samt lek- och 
prosociala färdigheter och kommunikativa färdigheter.  
 Största skillnaden mellan pedagogernas uppfattning om barnens 
egenskaper och färdigheter finns mellan barn som ingår i en vänskaps-
relation och barn som inte gör det.19 Dessa skillnader sammanställs i 
följande punkter och utgår ifrån pedagogernas uppfattning om barn som 
ingår i en vänskapsrelation jämfört med barn som inte ingår i en vän-
skapsrelation: 
1. Vänner ses som mindre ensamma och lynniga. Det innebär att pe-

dagogerna ser att de i större utsträckning föredrar att leka med 
andra barn och vara en aktiv del i barngruppen samt att de ses som 
mindre envisa och ha bättre humör. 

2. Vänner ses som mer vetgiriga, det innebär att de ses som mer ny-
fikna och kan hålla på länge med samma sak innan de tröttnar. De 
uppfattas också kunna klara sig bättre på egen hand, sysselsätta sig 
själva samt hålla reda på sina saker. 

3. Vänner uppfattas av pedagogerna som mer prosociala, det vill säga 
att de har lättare att hävda sin rätt och vänta på sin tur, att de bråkar 
och retas i mindre utsträckning med sina kamrater, och har lättare 
att ta motstånd på ett positivt sätt.  

4. Vänner uppfattas dessutom ha bättre lekfärdigheter. Det innebär att 
barnen uppfattas ha lättare att få kamrater, att de föredrar att leka 
med andra barn framför att leka ensamma och att de har lätt för att 
få inträde i pågående lek. Till sist innebär det att de ses i större ut-
sträckning ha en positiv relation till andra barn.  

                                                 
19 Se tabell 7.6. 
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Pedagogernas uppfattning om flickors och pojkars sociala egenskaper 
och färdigheter 

Skillnaderna mellan hur personalen uppfattar flickors och pojkars soci-
ala egenskaper och färdigheter är marginella när hela materialet analy-
seras. Denna skillnad visar sig främst i att flickorna uppfattas som vet-
girigare än pojkarna. Flickorna uppfattas också ha bättre kommunikati-
va och prosociala färdigheter. Pojkarna i sin tur ses som något ensam-
mare och självsäkrare än flickorna.  
 Analys av pedagogernas uppfattning om barnens sociala egenskaper 
och färdigheter utifrån barnens kön och i relation till barnens val av 
kamrater visar att den sammanfattade jämförelsen, dels mellan flickor 
och pojkar, dels mellan barn som ingår i en vänskapsrelation och barn 
som inte ingår i en vänskapsrelation förstärks ytterligare.  Populära 
flickor som ingår i en vänskapsrelation uppfattas som de mest kompe-
tenta av barnen. De skattas som minst ensamma och mest vetgiriga och 
visa de bästa sociala färdigheterna. Pojkar som inte ingår i en vän-
skapsrelation uppfattas som de minst kompetenta barnen avseende fler-
talet av summavariablerna. Undantag är dels populära pojkar som ingår 
i en vänskapsrelation som uppfattas som de mest självsäkra av barnen 
och dels flickor som inte ingår i en vänskapsrelation som uppfattas som 
mest lynniga.  
 Med tanke på att pedagogerna uppfattar de treåriga flickorna som 
mer lynniga och vetgiriga samt mindre självsäkra än treåriga pojkar 
verkar det som att detta könsrelaterade mönster redan är format när 
barnen är tre år. Slutsatsen som dras av resultaten är att förskolan är en 
social arena som bidrar till att forma barn inte enbart till individer utan 
också till kön enligt traditionella könsmönster.  
 

Valda och inte valda barns sociala egenskaper och färdigheter inom 
respektive avdelning   

Vid jämförelsen av pedagogernas skattning av barn som ges tillhörighet 
och inte valda barn inom respektive avdelning framkommer främst två 
bilder. Dels en bild av avdelningar där de inte valda barnen som grupp 
uppfattas som gladare än vad genomsnittet är för barn med tillhörighet. 
Dels en bild av avdelningar där de inte valda barnen uppfattas som mer 
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ensamma och mindre glada än genomsnittet för barn med tillhörighet. 
Jämförelsen visar även att på samtliga av de exkluderande avdelningar-
na uppfattas barn med tillhörighet som mer kommunikativa, prosociala 
och oftare visa lekfärdigheter jämfört med de inte valda barnen.  
 Att pedagogernas skattning visar att de uppfattar närmare hälften av 
de inte valda barnen som gladare än de valda barnen på samma avdel-
ning är resultat som behöver studeras närmare. 

Slutsatser 

Det föreligger ett samband mellan pedagogernas uppfattning om bar-
nens egenskaper och färdigheter och barnens sociala tillhörighet och 
samhörighet. Pedagogerna uppfattar barn utan vänner som mindre 
kompetenta avseende samtliga summavariabler jämfört med de barn 
som ingår i en vänskapsrelation. Skillnaden mellan pedagogernas upp-
fattning om de inte valda och de valda barnens egenskaper och färdig-
heter ökar i takt med de valda barnens popularitet. Mest kompetenta 
uppfattas de barn vara som definieras som populära vänner. Anledning-
en till detta antas vara att de egenskaper och färdigheter som personalen 
tillskriver barnen har betydelse för deras förmåga att utveckla goda 
relationer med andra barn. Ju mer socialt kompetent ett barn anses vara 
av personalen desto större möjlighet tros barnet ha att utveckla kamrat- 
och vänskapsrelationer. En viktig slutsats är att den dominerande för-
skolediskursen om det kompetenta barnet inte gäller alla barn. 
 Av resultaten förstärks slutsatserna om att det finns stora skillnader i 
hur barnens egenskaper och färdigheter uppfattas av pedagogerna på de 
enskilda avdelningarna. Dessa skillnader visar att på majoriteten avdel-
ningar finns gynnsamma uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter 
medan det på ett antal avdelningar är förutsättningarna mindre gynn-
samma i relation till förskolans uppdrag som finns uttryckt i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 1998).  
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8 DISKUSSION  

Syftet med denna studie är att kartlägga barns sociala relationer med 
fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer och personalens upp-
fattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter för att få ett 
underlag till att studera om förskolan är en miljö som verkar för alla 
barns möjligheter att skapa goda relationer med andra barn. 
 Studiens resultat visar att flertalet barn i undersökningen känner till-
hörighet och samhörighet med sina kamrater och att tre fjärdedelar av 
barnen ingår i vänskapsrelationer. Dessa resultat är förväntade om man 
ser till tidigare studier (Corsaro, 1981; Sundell m.fl., 1999). Trots detta 
överraskar de resultat som visar att vart nionde barn inte väljs som nå-
gons kamrat. Min förmodan vid studiens början var att omkring tre till 
fyra procent av barnen inte skulle väljas som någons kamrat och att 
samtliga barn skulle välja en kamrat. Det som inte var lika förväntat var 
att flickor och pojkar väljer lika många kamrater. Något som har över-
raskat mig är emellertid att studien inte visar någon skillnad mellan 
flickor och pojkar i frågan om antal vänskapsrelationer. Den gängse 
föreställningen om att pojkar leker i större grupper jämfört med flickor 
bekräftas inte av materialet.  
 Den sociometriska studien visar en stor skillnad mellan avdelningar-
na i fråga om antal kamratval per barn och antal vänskapsrelationer 
mellan flickor, pojkar och mellan flickor och pojkar. För mig var detta 
oväntat, dels den stora skillnaden i antal val mellan barnen och antal 
vänskapsrelationer på de olika avdelningarna, dels den könsskillnad 
som framkommer mellan avdelningarna vad gäller populära flickor och 
populära pojkar. Den skillnad som framkommer mellan avdelningar i 
frågan om barns sociala relationer har inte kunnat relateras till studiens 
bakgrundsvariabler.   
 Resultaten visar att det finns ett samband mellan hur barn uppfattar 
sina sociala relationer och hur pedagogerna uppfattar barnens sociala 
egenskaper och färdigheter. Dessa resultat var förväntade. Men det 
framkom mönster i pedagogernas skattningar av barnen som väcker 
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frågor. Bland dessa är att barnen skattas som lika glada oberoende av 
hur de skattas avseende övriga sociala egenskaper eller färdigheter. De 
skattas också som lika glada oberoende av om de väljs eller inte väljs 
som någons kamrat eller om de anser sig ha en kamrat eller vän på för-
skolan eller inte.  
 Resultat som också är förväntade är tendensen att flickor uppfattas 
som mer kompetenta avseende sociala färdigheter och uppfattas visa 
egenskaper som är mer gynnsamma för socialt samspel än pojkar (jäm-
för Davies, 2003; Tallberg Broman, 2002). Skillnaderna är inte stora 
men tendensen att barn socialiseras till traditionella könsmönster redan 
vid tre års ålder syns i materialet. 
 I tidigare kapitel har resultaten redovisats. I följande två avsnitt förs 
en övergripande diskussion av studiens resultat. Det är min strävan att 
knyta ihop resultaten från studiens två delar med varandra. De metoder 
som använts belyser två skilda perspektiv; ett barns perspektiv och ett 
vuxenperspektiv. Diskussionen grundar sig i studiens teoretiska ut-
gångspunkter och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med kritiska 
reflektioner och resonemang kring val av metod och genomförande 
samt tankar kring framtida forskning.  

Mångfaldens arenor för samspel och samlärande 
mellan kamrater och vänner       
Resultaten visar att förskolornas avdelningar består av en mångfald 
arenor för samspel och interaktion som kännetecknas av enighet och 
kamp om bland annat tillhörighet och samhörighet på det som Persson 
(1994) kallar den pedagogiska arenan i förskolan. Ihrskog (2006) visar i 
sin studie av barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen 
att de är glada och tillfreds med att vara med i ”det sociala projektet” 
(a.a., s. 88) men att samvaron och samspelet dem emellan inte alltid är 
smärtfria då barnen retas, blir osams, baktalar varandra, missförstår 
varandra, slåss och gråter. I likhet med Ihrskogs (a.a.) resultat visar 
pedagogernas skattning i föreliggande studie att förskolans sociala are-
na karaktäriseras av 353 glada barn som av pedagogerna uppfattas som 
självsäkra, sällan ensamma, ibland lynniga och ofta vetgiriga och med 
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goda sociala färdigheter. Majoriteten av barnen uppfattar sig ha samhö-
righet med (95 procent) och uppfattas tillhöra (89 procent) en kamrat-
kultur (jämför Corsaro, 1985) och knappt tre fjärdedelar av barnen in-
går i ömsesidiga vänskapsrelationer. Detta är den ljusa bilden av den 
sociala arenan i förskolan, i den finns glada barn som uppfattar sig ha 
en tillhörighet och samhörighet med andra barn. Det är en värld som 
tyder på ett omfattande moraliskt erkännande av barn och som bidrar 
till deras individuella utveckling genom varierande samspel och sam-
lärande med jämlikar (Williams, 2001).  
 Men i de bästa av världar finns även motsättningar eller mörkare 
bilder. Resultaten visar att en del av barnen inte väljs som någons kam-
rat vilket kan tolkas som att de exkluderas ifrån gemenskapen genom 
att inte ges tillhörighet. Mot denna bakgrund finns det anledning att 
fråga om dessa barn är berövade ett erkännande eller om de utsätts för 
en moralisk kränkning, enligt Honneths (2003) tankar. Resonemang 
härom utvecklas i följande avsnitt. Ett fåtal barn uppfattar sig inte ha 
någon kamrat eller vän på den egna avdelningen. För några av dessa 
barn kan det röra det sig om självvald ensamhet och det bör förskolan i 
så fall respektera, men det kan antas att för majoriteten av dessa barn 
som ger uttryck för utanförskap rör det sig om ofrivillig ensamhet. För-
skolan har ett stort ansvar att skapa en miljö där både inte valda barn 
och barn som ger uttryck för utanförskap får en aktiv del i gemenska-
pen i enlighet med förskolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 
1998). Andelen barn som känner brist på samhörighet och tillhörighet 
varierar inom avdelningar men främst mellan avdelningar som visar på 
en skillnad i barns förutsättningar att skapa sociala relationer på olika 
avdelningar.  
 Med reservation för att kamratrelationer är kortvariga i denna ålder 
(Rubin, 1981; Corsaro, 1981) och att enbart ett mättillfälle inte ger rätt-
visa åt barnens komplicerade kamratrelationer (Aboud m.fl., 1998; Cil-
lessen & Bukowski, 2000) ger dessa resultat ändå en indikation på att 
majoriteten av barn i förskolan känner samhörighet och ges en tillhö-
righet i förskolans kamratgrupper och att endast ett fåtal barn inte kän-
ner denna samhörighet eller ges denna tillhörighet. I följande kapitel 
diskuterar jag konsekvenserna av barns tillhörighet och samhörighet 
samt vilken betydelse barns uppfattning om utanförskap inom gruppen 
kan ha för deras utveckling och lärande med utgångspunkt i studiens 
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teoretiska grundtankar och tidigare studier. Jag kommer även att disku-
tera förskolans ansvar utifrån det lagstadgade uppdraget enligt ”Skolla-
gen” (Utbildningsdepartementet, 1997b) och Lpfö-98 (Utbildningsde-
partementet, 1998) om att trygga alla barns rätt till social inkludering 
och erkännande. 

Erkännande inom kamratkulturen 
Grundtanken i Honneths (2003) teori är att människan lever i ett plura-
listiskt samhälle och att individen upprättar relationer till andra barn 
och vuxna utifrån olika moraliska perspektiv som i sin tur ligger bakom 
deras drivkraft till handlande. Honneth (a.a.) identifierar främst tre mo-
raliska perspektiv som manar till handlande, ett personligt perspektiv, 
omgivningens perspektiv och ett existentiellt perspektiv. I följande av-
snitt diskuteras dessa. 

Barns personliga avsikter för handlande 

Den grundläggande drivkraften för barns handlande och upprättande av 
relationer till andra bygger på ett personligt perspektiv (Honneth, 
2003). Utifrån detta perspektiv antas barn rikta sig till andra personer, 
vuxna eller barn, som de uppfattar kan bemöta och relatera till deras 
personliga avsikter, känslor och behov av relationer. Studiens resultat 
tolkas med utgångspunkt i detta personliga perspektiv utifrån två di-
mensioner. Dels utifrån barn som väljer en kamrat (barn som uppfattar 
sig ha samhörighet med gruppen) och dels utifrån de barn som väljs 
som någons kamrat (barn som ges tillhörighet i gruppen). 

En kamrat att vända sig till och känna samhörighet med  

Större delen av barnen i undersökningen visar, genom att välja en kam-
rat, att de uppfattar sig ha en kamrat eller en vän som förmodas kunna 
eller vilja bemöta och relatera till deras avsikter, känslor och behov av 
relationer. Innebörden av att ha en kamrat eller vän som relaterar till 
ens känslor, bemöter ens behov av relationer och är införstådd med ens 
avsikter kan inte ses som tre isolerade fenomen utan måste ses som en 
sammanvävd enhet och i en social kontext.  
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Många forskare, Rubin (1981) bland andra, menar att barns sociala 
samspel, kamratskap och vänskapsrelationer upptar större delen av de-
ras vakna tid både när det gäller faktiska handlingar och tanke- och 
fantasivärlden. En stor del av barnens tid går även till att förstå den 
sociala värld de lever i och sin egen roll i den (Sommer, 1996). Det gör 
barn bland annat genom att hävda sig själva inför andra betydelsefulla 
personer, genom att driva igenom sin egen vilja och genom att försöka 
styra händelser och händelseförlopp i sin närmaste omgivning, det som 
Dunn (1997) kallar ”sense of cause” (s. 177). Barnens egenomsorg 
leder till deras utveckling av känsla av ett själv. Vad denna känsla av 
själv utvecklas till beror i stor utsträckning på samspelet med betydel-
sefulla kamrater och vänner (Strandell, 1994).   
 Ovanstående resonemang bekräftar ytterligare betydelsen av att barn 
har en eller flera kamrater eller vänner som förstår och responderar 
deltagande på deras avsikter, till exempel på idéer till lek eller andra 
aktiviteter. Resonemanget bekräftar också betydelsen av att barnen har 
en eller flera kamrater eller vänner som bemöter och relaterar till deras 
känsloyttringar på ett ändamålsenligt sätt, som de kan skratta och hitta 
på roliga saker tillsammans med och som kan ge tröst när livet känns 
skrämmande eller hotfullt eller när de känner sig sårbara och ledsna. En 
kamrat eller vän kan bekräfta en för den man är, vara en någon som 
barnet kan tänka på och längta till under stunder av ensamhet och nå-
gon att skapa en gemensam historia tillsammans med. Barn som har en 
kamrat eller en vän som bemöter det utifrån dessa grunder antas bidra 
till barnens utveckling av en positiv känsla av själv (Dunn, 1997) och 
en känsla av självförmåga och självinsikt som i sin tur leder till ökat 
intresse, förståelse och omsorg för andra (a.a.). Att 95 procent av bar-
nen i denna undersökning väljer en kamrat ses som ett tecken på att 
barn i förskolan, i mycket stor utsträckning uppfattar samhörighet och 
anser sig ha en kamrat eller en vän, som bidrar till deras utveckling av 
en positiv självbild och självkänsla.  
 De sociala egenskaper och färdigheter som personalen tillskriver 
barnen är över lag av varierande karaktär. Min tolkning av dessa resul-
tat är att denna mångfald och variation ger barnen möjlighet till att 
möta andra barn som kan vara både lika dem själva på ett sätt och olika 
på andra sätt och som ger dem förutsättningar till ett dynamiskt samspel 
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av givande och tagande, där de skapar kunskap och utvecklas i ett sam-
lärande med jämlikar (Williams, 2001). 
 Det finns undantag för denna generella bild. Undantaget gäller de 15 
barnen som inte väljer en kamrat, det vill säga de barn som ger uttryck 
för utanförskap. Pedagogernas skattning av dessa barn (se tabell 7.5) 
visar att de uppfattas av personalen ha sociala egenskaper och färdighe-
ter som är minst gynnsamma för sociala relationer. Särskilt gäller detta 
de barn som inte väljer en kamrat men väljs som någons kamrat. De 
uppfattas av pedagogerna som minst glada och mest ensamma i under-
sökningen och lynnigare än den totala gruppen barn. Sannolikheten är 
stor att flertalet av dessa barn skulle välja en kamrat vid ett annat tillfäl-
le, och att några av dessa barn har valt utanförskap av en eller annan 
orsak. Utifrån studiens teoretiska tankar kan en möjlig förklaring vara 
att dessa barn som ger uttryck för utanförskap inte har mött en me-
ningsfrände på den egna avdelningen som de anser kan förstå och rela-
tera till dess avsikter, känslor och behov av relationer. En annan möjlig 
förklaring kan vara att dessa barn saknar kunskap om hur man etablerar 
och bevarar en kamrat- eller en vänskapsrelation. Ihrskog (2006) visar i 
sin studie att vissa barn ville men inte kunde etablera relationer med 
andra barn på grund av bristande sociala färdigheter.    
 I föreliggande studie finns det inte underlag för att svara på frågan 
om vad barn i förskolan har för avsikter, känslor och behov som de 
söker respons på av sina kamrater, men jag ser det som en mycket in-
tressant fråga att studera vidare. Jag kan också se att förskolorna har en 
viktig och utmanande utvecklingsuppgift i form av samtal med barnen 
kring deras avsikter, känslor och behov av kamrater och andra, och för 
dem viktiga livsfrågor. Studier visar att det är i känsloladdade situatio-
ner som barn blir varse sina känslor och att få möjlighet att i reflekte-
rande samtal dela erfarenheter och upplevelser med sina lärare och de 
andra barnen när känslostormarna har lagt sig, är en av förutsättningar-
na för barnen att utveckla social och emotionell förståelse i meningsful-
la sammanhang (Dunn, 1997). Dessa samtal skulle kunna bidra till 
ökade insikter hos personalen om barnens komplicerade och varierande 
tankar, behov och längtan, men också till barns ökade förståelse av sig 
själv och av sina kamrater (a.a.). Mångfalden i barns tankar (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) kring sociala relationer skulle 
också kunna leda till nya metoder att möta barns olika behov av och 
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intresse för relationer och samvaro, som till exempel om barn som inte 
anser sig ha en vän på sin förskola. Att ägna en stund åt ”tankar för 
dagen” skulle dessutom kunna leda till att främja barnens insikter och 
öka deras förståelse för andra människor i ett globalt sammanhang 
(Bjerstedt, 1985; Stomfay-Stitz, 1995), vilket är förenligt med försko-
lans mål om att barnen bland annat skall grundlägga respekt och akt-
ning för varje människa oavsett bakgrund (Utbildningsdepartementet, 
1998). 

En kamrat som uppskattar och erkänner en  

Resultaten från den sociometriska undersökningen visar att majoriteten 
(89 procent) av barnen väljs som någons kamrat och ges därmed en 
tillhörighet i kamratgruppen. Analyserna visar att barnens val av kam-
rater och de vänskapspar som bildats varierar både mellan och inom 
avdelningarna. Innebörden i denna variation ses som en skillnad i bar-
nens erkännande av sina kamraters behov, moraliska pålitlighet och 
kunskaper. I materialet väljer till exempel flickor andra flickor i större 
utsträckning än de väljer pojkar och vise versa gäller för pojkarna. 
Flickorna skattas av personalen som mer socialt kompetenta i flera av-
seenden, men det är avseende egenskaperna vetgirig, lekfärdigheter, 
prosociala och kommunikativa färdigheter som flickorna utmärker sig 
(se tabell 7.2). Personalens sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de 
krav och förväntningar som de ställer på dem tros medverka, enligt 
tidigare forskning, till att forma barnens mening om vad som är kvinn-
ligt och manligt (Månsson, 2000, Tallberg Broman, 2002). När flickor 
väljer andra flickor och pojkar väljer andra pojkar erkänns och bekräf-
tas könens sociala egenskaper och färdigheter inom den egna kamrat-
kulturen. Förutsatt att flickor och pojkar uppfattar att de själva och 
andra barn av samma kön har eller visar sociala egenskaper och färdig-
heter i överensstämmelse med pedagogernas är sannolikheten stor att 
barn i förskolan fostras in i traditionella könsmönster (Hägglund & 
Öhrn, 1992), enligt vilka flickor betraktas allmänt som vetgiriga, mer 
kommunikativa, prosociala och duktigare på att leka än pojkarna. Vad 
personalen lägger i de olika begreppen är beroende av den diskursiva 
praktik som råder på respektive avdelning (Davies, 2003) men utifrån 
studiens resultat ses den inte gynnsam för synen på pojkars sociala 
egenskaper och färdigheter när denna jämförs med och sätts i relation 



 

 156 

till synen på flickors sociala egenskaper och färdigheter. Om förskolan 
skall kunna uppfylla läroplanens mål om att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller måste personalen utmana både det egna 
arbetssättet och förhållningssättet till flickor och pojkar och utveckla 
arbetsformer som gynnar båda könen (Tallberg Broman, 2002). 
 Omkring en fjärdedel av barnen på respektive avdelning har definie-
rats som populära kamrater. Denna grupp barn skiljer sig från de övriga 
barnen både avseende antal val och pedagogernas uppfattning om deras 
sociala egenskaper och färdigheter. Gruppen populära kamrater uppfat-
tas inte enbart som de bästa kamraterna av de övriga barnen, de uppfat-
tas också av pedagogerna som de mest kompetenta av barnen i under-
sökningen, i första hand gäller det de populära vännerna (se tabell 7.5). 
Konsekvenserna, som jag kan se det, är att de kompetenta barnen be-
kräftas i sin kompetens av både andra barn och vuxna vilket kan ytter-
ligare bidra till att de blir ännu mer kompetenta. Det är ju bra, både för 
deras egen räkning och för de andra barnen, för de blir positiva förebil-
der för dem. Jag kan dock se två farhågor i detta. Den första är att bar-
nens kompetens utnyttjas av verksamheten som till exempel frökens 
duktiga assistent eller att de tillskrivs någon annan duktighet som de 
inte känner sig bekväma med och som kan förhindra att de utvecklar 
intressen eller färdigheter som personalen inte ser en potential för eller 
ger utrymme för. Den andra farhågan med att de kompetenta barnen ses 
som förebilder är att de mindre kompetenta barnen jämförs öppet eller 
dolt med dessa ”duktiga” barn som kan leda till en ännu större skillnad 
dem emellan. En hierarkisk maktstruktur kan utvecklas som leds av en 
”elitgrupp” avseende sociala relationer över en grupp barn som spelar i 
andra division på den sociala arenan i förskolan. Här gäller det att pe-
dagogisk och yrkeskunnig personal ser det enskilda barnets kompetens 
som unik och som en resurs för hela gruppen utan att det enskilda bar-
net behöver konkurrera med andra barn.  
 I denna studie antas de barn som väljer många kamrater vara de barn 
som uppfattar ett flerdimensionellt erkännande genom att kamraterna 
bemöter och erkänner deras behov, moraliska pålitlighet och kunskaper 
som de tillskriver sig själva, ha de bästa förutsättningarna för att ut-
veckla en personlig identitet och positiv relation till sig själv (Honneth, 
2003). Ju fler kamrater som väljer ett barn desto fler antas bekräfta det-
ta barns personliga egenskaper och sociala färdigheter, som leder till en 
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förstärkt personlig identitet och en mer positiv självrelation. De barn 
som ger uttryck för eller uppfattas inte kunna beskriva sina behov, kun-
na visa sig som en moraliskt pålitlig person eller kunna formulera vilka 
kunskaper och färdigheter de vill tillskriva sig själva ser jag som en 
viktig pedagogisk utmaning att arbeta med i förskolan. 

Att inte väljas som någons kamrat 

Det finns en motsatt sida av erkännande som Honneth (2003) kallar 
moralisk överträdelse eller kränkning och som uppstår när individens 
självrelation (uppfattning om den egna förmågan och rätt till bekräftel-
se) negligeras eller försummas genom undanhållet eller förvägrat er-
kännande. Att så många som vart nionde barn inte väljs som någons 
vän kan tolkas som en kränkning av dessa barn eftersom barnen antas 
försummas eller att de undanhålls erkännande av sina kamrater. Den 
inverkan som denna försummelse kan ha på barns utveckling av per-
sonlig identitet och positiv självrelation är relaterad till deras medvetna 
förväntningar på sig själva och andra, det vill säga barns kvalitativa 
måttstock för det egna livet (a.a.). 
 Barnen som ingår i denna studie är i åldrarna tre till sju år och det 
finns skilda uppfattningar bland forskare om huruvida barn i denna ål-
der anses ha utvecklat en medveten och verbaliserad kvalitativ mått-
stock för det egna livet. Jag anser dock att jag får tillräckligt stöd från 
tidigare studier för att barn vid tre års ålder kan visa förståelse för vilka 
normer och värderingar som gäller i den egna närmiljön (Dunn, 1997; 
Ivarsson, 2003; Johansson, 1999; Viborg, 1984). Dessa studier visar att 
barn i åldern tre till sju år har utvecklat en social förståelse och bildat 
sig en uppfattning om vilka rättigheter som tillkommer dem samt vilka 
förmågor de besitter, som har till följd att de förstår när de själva som 
individer eller deras förehavanden är erkända av omgivningen. Jag an-
ser att denna färdighet ger barnen också förmågan att känna, vad Hon-
neth (2003) kallar moralisk kränkning, när de som individer eller deras 
förehavanden inte får omgivningens erkännande.  
 De sjuåriga pojkarna, som finns på olika avdelningar, är viktiga att 
diskutera i detta sammanhang. Flertalet av dessa pojkar kan ses som 
erkända av sina kamrater eftersom fyra av dem väljs som någons kam-
rat och tre av dem ingår i vänskapsrelationer på den egna avdelningen. 
Däremot kan det diskuteras om de är erkända för sina kunskaper av 
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förskolans och grundskolans personal eftersom de inte anses tillräckligt 
”skolmogna” till att börja i grundskolan tillsammans med sina jämn-
gamla kamrater. Dessa pojkar visar, enligt personalen, minst social 
kompetens fast de väljs av andra kamrater och ingår i vänskapsrelatio-
ner. Holmberg (2004) lyfter fram, i sin studie av grundskoleelever i 
svårigheter, att barn i åldersblandade grupper (som i förskolan) inte 
behöver skiljas från sina ”bästisar” fast de får ”stanna kvar” ett år (s. 
46), men också att stanna kvar ett år inte är någon garanti för att barnen 
uppnår en skolmognad utan kan till och med leda till en stagnerad ut-
veckling (a.a.).  
 Konsekvenserna som undanhållet erkännande har för barns utveck-
ling, både avseende deras individuella egenskaper och deras sociala 
färdigheter, är enligt Honneth (2003), relaterade till och beroende av 
vilka känslor, avsikter, egenskaper och färdigheter som barnen tillskri-
ver sig själva. Ett undanhållande av erkännande upplevs starkare ju mer 
barnen upplever sig ha rätt till eller förtjäna ett erkännande. Att undan-
hålla barn erkännande för de fysiska behov, den moraliska pålitlighet 
eller kunskaper och färdigheter som de anser sig ha, kan innebära att 
barnen berövas trygghet till sina egenskaper och färdigheter och att 
deras självförtroende och känsla av att vara en socialt betydelsefull in-
divid kan försvagas. 
 Att vart nionde barn i denna undersökning exkluderas ifrån gemen-
skapen genom att inte väljas som någons kamrat ser jag som en var-
ningssignal. Om dessa barn upplever en moralisk kränkning över en 
längre tid är sannolikheten stor att de utvecklar en negativ självrelation 
med försvagat självförtroende och minskad tillit till den egna förmågan.  
 I enlighet med förskolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 
1997b, 1998) måste förskolan ta de barn på allvar som upplever förväg-
rat eller undanhållande av erkännande oberoende av om det är kortva-
rigt eller under längre tid, inte enbart för att det strider mot förskolans 
uppdrag och FN:s konvention om barns rättigheter (1989), utan också 
för att många studier (Hartup, 1998; Asher & Renshaw, 1981; Bu-
kowski & Sippola, 1998; Ladd, 1989; Coie, 1985) visar att påtvingad 
ensamhet och utanförskap i barndomen ökar risken för barns ensamhet 
och utanförskap även i tonåren och i vuxen ålder. Dessa studier visar 
även att en ökad risk förekommer för undermåliga studieresultat och 
skolleda. Det finns också studier som visar att ett påtvingat utanförskap 
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och ensamhet ökar risken för emotionella svårigheter och kriminalitet i 
ungdomsåren och i vuxen ålder (a.a.).  
 Jag avstår från att använda begreppet mobbning, som enligt Olweus´ 
(1986) definition innebär att ett barn utsätts för en medveten kränkande 
handling över längre tid av en eller flera utövare. I vårt fall behöver det 
inte vara frågan om medvetna och systematiskt kränkande handlingar 
av barn utan snarare om en pedagogisk fråga för personalen och politi-
ker att diskutera och åtgärda. Det är personalens ansvar och uppgift, i 
enlighet med förskolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 1998), att 
skapa förutsättningar för ett demokratiskt tänkande hos barnen som 
grundar sig i de värden och etiska förhållningssätt som vårt samhälle 
vilar på. Här är det åter personalens uppgift och ansvar att se till att alla 
barn möts med respekt utifrån hennes eller hans personliga behov och 
egenskaper samt utifrån gällande sociala regler från personal och från 
kamrater. Studier visar (Eklundh, 2001) att personalen är medveten om 
sitt uppdrag och målmedvetet arbetar för att skapa de bästa förutsätt-
ningar för barnen, men att speciallösningar många gånger skapas kring 
enskilda barn för att minska trycket på att förändra de yttre förutsätt-
ningarna, men även den praktiska verkligheten (Lutz, 2006). Flera olika 
yttre faktorer såsom hög arbetsbelastning, bland annat på grund av öka-
de ansvarsområden som ligger utanför arbete i barngruppen, kan emel-
lertid försvåra att uppdraget uppnås. Här har arbetsledning och politiska 
beslutbefattare stor betydelse och ett stort ansvar (a.a.).  
 Det kan tyckas vara av intresse att studera hur stor andel barn i för-
skolan som upplever moralisk kränkning över längre tid och som ut-
vecklar en negativ relation till sig själva och sin omgivning.  
En ännu större och viktigare fråga att studera är dock hur förskolan kan 
skapa miljöer som främjar barns känsla av samhörighet och solidaritet, 
för inkludering och för tillvaratagande av samtliga barns individuella 
förmågor och kunskaper. Förskolan bör vara en miljö där samtliga 
barns behov bemöts med omsorg och kärlek och barnens moraliska 
pålitlighet blir en resurs för hela gruppen. 
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Barns handlande utifrån omgivningens krav och förväntningar 

Den andra drivkraften för barns handlande för att upprätta relationer till 
andra är den närmaste omgivningens förväntningar, förpliktelser och 
önskemål (Honneth, 2003).  
 Studien visar på tendenser att barns tillhörighet i gruppen och sam-
hörighet med kamraterna i första hand bestäms av barnens förskolepla-
cering och inte kan tillskrivas variabler som kön, barnens ålder, antal 
barn per avdelning, antal barn per personal eller omfattningen av den 
tid barnen vistas på förskolan. De relationsmönster som har kunnat ur-
skiljas och som kännetecknar de olika avdelningarna är främst att på 
vissa avdelningar inkluderas samtliga barn i gemenskapen medan de på 
andra avdelningar exkluderas i varierande utsträckning. På någon av-
delning exkluderas upp till vart tredje barn och på en avdelning uppfat-
tar vart fjärde barn sig inte ha en kamrat på sin förskoleavdelning. På 
vissa avdelningar är de populära flickorna i majoritet och på andra av-
delningar är det pojkar som är de mest populära. På vissa avdelningar 
uppfattar sig barnen ha många kamrater och på andra avdelningar upp-
fattar barnen att de har en eller två kamrater.  
 Studier visar att från tidig ålder är barn aktiva deltagare i diskursen 
kring sociala regler i den egna världen (Dunn, 1997) och att uppfost-
ringssituationer utgör en viktig kontext där moraliska signaler ges och 
mottas. Hemmet är barnets första och den mest långvariga sociala arena 
och förskolan är en av flera sociala arenor som barn vistas i idag utan-
för hemmet. Men till skillnad från knatteklubben eller simskolan vistas 
barnen i förskolan från tidig ålder och flera timmar om dagen. På dessa 
olika sociala arenor är intentionerna olika om vad barnen skall skapa 
för kunskaper som gör att barnen får förhålla sig till olika förväntning-
ar, förpliktelser och önskemål.  
 Pedagogernas skattning bygger på uppfattningar om barnens egen-
skaper och färdigheter och förmedlar den syn och förväntningar som de 
har på barnen vid skattningstillfället och utifrån de påståenden som de 
fick förhålla sig till. Jag är medveten om att personalen i sin skattning 
av barnen inte förmedlar en objektiv utan en subjektiv bild av barnens 
sociala egenskaper och färdigheter. En bild som dels färgas av person-
liga erfarenheter, attityder och intryck, dels av kulturella synsätt som 
karaktäriserar förskolans miljö (Dencik, 1999). I den sociala miljön i 
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förskolan är både barn och vuxna skapare av miljön på samma gång 
som de skapas av denna, eller som Dencik (1999) uttrycker det ”Blick-
en konstruerar sitt objekt … barnet är/blir det vi ser det som” (s. 93). 
Personalens uppfattningar om barnens egenskaper och färdigheter antas 
säga något om hur de ”ser” barnen. Personalens uppfattningar antas 
också säga något om vilka förväntningar de har på barnen och att bar-
nen i stor utsträckning lever upp till dessa förväntningar. Dessa proces-
ser av förväntningar och ageranden är dubbelt riktade. Barnens hand-
lingar och agerande i sociala situationer påverkar personalens uppfatt-
ningar om barnens egenskaper och färdigheter, samtidigt som persona-
lens uppfattningar påverkar barnens sociala relationer.  
 På samma sätt som barnen formas, formas personalen av de ögon 
som ser dem. Det kan vara barnens, kollegornas, arbetsledningens eller 
föräldrarnas ögon och förväntningar, men det kan också vara de krav 
som både statliga och kommunala styrdokument ställer på personalen 
eller som personalen ställer på sig själva. Resultaten i föreliggande stu-
die tyder på att det finns avdelningar som uppfyller målen om att bar-
nen utvecklar förståelse för de normer och värderingar som vårt sam-
hälle vilar på men att det finns flera avdelningar där det finns mer eller 
mindre stor diskrepans mellan statens intentioner och den praktiska 
verkligheten. Den hierarkiska maktstrukturen som framkommer i studi-
en mellan barn som har kamrater och vänner och de barn som inte har 
det i kombination med hur pedagogerna uppfattar barnens olika sociala 
egenskaper och färdigheter ger anledning att tro att många barn inte 
socialiseras i enlighet med samhällets intentioner om solidaritet och 
jämställdhet. Stöd för detta antagande får jag i Lamers studie från 1991, 
där hon kunde visa att det i förskolan finns otaliga uttalade och outtala-
de regler som medför medinlärning av både önskade och oönskade 
kunskaper och färdigheter. Jag antar att denna skillnad orsakas av olika 
pedagogiska metoder och att personalens barnsyn och pedagogiska 
grundsyn i den dagliga praktiken skiljer sig åt på de olika avdelningar-
na. Dessa skillnader i sin tur antas leda till att personalen signalerar 
olika förväntningar, förpliktelser och önskemål till barnen om vad som 
förväntas av dem. Stöd för detta antagande finns också att hämta i Ek-
holm och Hedins studie från 1991 om det sociala klimatet i förskolan 
och i Johansson studie från 2003 ”Möten för lärande”.  
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Den barnsyn som framhålls i föreliggande studie utgår ifrån att barnet 
betraktas som någon som existerar genom sina relationer till andra och 
alltid i en viss kontext (Dahlberg, Moss & Pence, 2003), en barnsyn 
som överensstämmer med Honneths tankar. Utifrån denna barnsyn och 
resonemanget om att barn är aktiva deltagare i diskursen kring sociala 
regler i den egna världen ser jag att en av de viktigaste pedagogiska 
konsekvenserna av studiens resultat är att förskolans personal reflekte-
rar över vilka synliga och dolda förväntningar och förpliktelser de anser 
finns på den egna avdelningen och huruvida dessa är förenliga med 
läroplanens och den egna förskolans mål och uppdrag. En viktig peda-
gogisk fråga borde vara att samtala med barnen om deras uppfattningar 
om tillåtna och förbjudna sociala regler och hur barnen ser sin egen roll 
i tolkning och efterlevnad av dessa. De pedagogiska konsekvenser av 
ett sådant arbetssätt överensstämmer med förskolans uppdrag att barn 
och vuxna i samspel, kommunikation och samexistens gemensamt ska-
par diskursen kring sociala regler i den egna världen, men att det är 
personalen som måste tydliggöra vilka värderingar som gäller i den 
dagliga verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1998). Både Ihrskog 
(2006) och Williams (2001) menar att barn behöver mycket stöd för att 
kamratsamverkan i grupp skall uppstå bland barn i grundskolan och 
förskoleklassen. Barn som var placerade på fritidshem var mycket nöj-
da med de vuxnas hjälp att få samarbetet att fungera (Ihrskog, 2006). 
 För att uppnå de ovanbeskrivna målen måste personalen ha ett lyss-
nande förhållningssätt (Dahlberg & Moss, 2005) samtidigt som barnen 
ges utrymme för att samtala om och medverka i utvecklingen av de 
gemensamma regler och normer som de förväntas förhålla sig till och 
leva upp till. En annan viktig förutsättning för att barnen utvecklar en 
förståelse för samhällets normer och värderingar är att personalen före-
går med gott exempel (Bae, 1996; Stomfay-Stitz, 1995).      

Ett existentiellt perspektiv på barns handlande 

Den tredje drivkraften för barns upprättande av relationer till andra är 
existentiell och grundar sig i att individers personliga bindningar är av 
central betydelse för deras varande (Honneth, 2003). Ett existentiellt 
perspektiv gör anspråk på eller rättfärdigar att barnen upprättar person-
liga bindningar till vissa barn och inte andra. Att så många som tre fjär-
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dedelar av barnen ingår i en vänskapsrelation kan ses som tecken på att 
barnen har utvecklat en pålitlig frändskap eller allians (Asher & Rose, 
1997) med ett eller flera andra barn inom den egna kamratgruppen i 
förskolan. Detta frändskap eller denna relation antas trygga barnens 
existens genom att vännen finns som garanterad lekkamrat och en vän 
att dela glädje och sorg med. En vän som det enskilda barnet kan be-
kräfta och bli bekräftad av (Allen, 1981) och som barnet kan dela sina 
innersta tankar med (Hartup, 1998). Att ha en vän tros ha en avgörande 
betydelse för barns livskvalité (Ihrskog, 2006).   
 Det borde vara en stor utmaning för förskolans verksamhet att se till 
att samtliga barn får möjlighet att etablera en ömsesidig relation till ett 
eller flera andra barn och som säkrar att de har ögon att möta på mor-
gonen som signalerar ”det är vi två, jag och du” och som barnet tar far-
väl av på eftermiddagen med vissheten om en säker lekkamrat dagen 
därpå. 

Sammanfattande reflektioner 

Mina sammanfattande reflektioner kring förskolans sociala arenor för 
samspel och samlärande mellan kamrater och vänner är att det råder ett 
ständigt spänningsförhållande å ena sidan mellan de tre moraliska per-
spektiven som driver barn till social handling och å andra sidan mellan 
perspektiven och erkännande. Dessa spänningsförhållanden antas in-
verka på barnen på olika sätt beroende på i vilken situation de befinner 
sig i, vilka känslor de upplever, vilka de ingår i en relation med, vilka 
förväntningar de själva har samt vilka förväntningar omgivningen har 
på dem. I detta spänningsförhållande ses barnen pendla mellan enighet 
och kamp, en enighet som kännetecknas av samhörighet och tillhörig-
het och kamp som går ut på att värna om sina rättigheter och att få ett 
erkännande för sina förmågor och kunskaper.   
 De pedagogiska konsekvenserna som ett sådant spänningsförhållan-
de ger upphov till är att personalen genom sin professionalitet och den 
pedagogiska verksamheten skapar miljöer där en dynamisk balans råder 
mellan kamp och enighet. Med dynamisk balans mellan kamp och 
enighet menar jag att barnen, i sin samvaro, får möjlighet och uppmunt-
ras till att möta varandras olikheter som gör att de måste kämpa för 
eller ge vika för egna synpunkter för att skapa samförstånd mellan sig 
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själva och dem de agerar mot. Inte som förlorare utan snarare som vin-
nare av ökad insikt och förståelse för olikheter (Piaget, 1965). I en så-
dan miljö tros barnen lära sig att fostra och vårda sina relationer till 
kamraterna och i förlängningen socialiseras de till demokratiska med-
borgare, som värnar om den värdegrund som vårt samhällsliv vilar på 
(Utbildningsdepartementet, 1998).   

Diskussion kring metodval och genomförande 
Arbetet med denna studie och avhandling har varit en lång process som 
tagit flera år. Under arbetes gång har min förståelse för studiens styrka 
och svagheter ständigt aktualiserats. Jag kan se att studiens styrka är att 
den omfattar många barn och har fokus på frågeställningar som ligger i 
tiden. Med det menar jag att fler och fler barn vistas fler och fler tim-
mar i förskolan i dag än tidigare. Vi lever i ett demokratiskt samhälle 
som på samma gång är mångkulturellt och segregerande och där tole-
rans gentemot olikheter minskar trots mångmiljonsatsningar på jämlik-
het och jämställdhet. Genom att studera barns sociala relationer med 
fokus på kamrat- och vänskapsrelationer, kan jag se att styrkan i barns 
samvaromönster belyses på samma gång som svagheterna träder fram. 
Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan och inom försko-
lor i hur de förmår skapa möjligheter för barn att knyta vänskapsband, 
främst den att det finns barn som inte ges tillhörighet i gemenskapen 
som antas leda till utanförskap och ensamhet.   
 Studiens svaghet är bland annat att jag som forskare inte hade till-
räcklig kontroll över skattningen av eller intervjuerna med barnen. Den 
sociometriska undersökningen belyser barnens perspektiv och innebär 
att jag får veta något om deras egen uppfattning om vilka de ser som 
sina kamrater och vänner. Att en del av barnen enbart är tre år gamla 
vid intervjutillfället visade sig inte vara något problem, dessa barn kun-
de svara på frågan om vilka de ser som sina kamrater och vänner i 
samma utsträckning som de äldre barnen i undersökningen.  
 Att så många som vart nionde barn inte väljs som någons kamrat och 
att fem barn av hundra inte anser sig ha en kamrat, kan till en del för-
klaras av att barns relationer är bräckliga och kamrat- och vänskapsrela-
tioner är inte något undantag. Vid val av kamrater vid intervjutillfället, 
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kan barnen ha påverkats av inre individuella faktorer, eller yttre situa-
tionsbundna- eller organisatoriska faktorer20. Men jag menar att större 
delen av barnen har valt en eller flera kamrater som bygger på deras 
syn på kamrat- och vänskap med just detta eller dessa barn. Stödet för 
mitt resonemang är dels de studier som visar att sociometriska resultat 
har god tillförlitlighet i bemärkelsen att resultaten är stabila mellan 
mättillfällen (Coie & Cillessen, 1993), dels att närmare tre fjärdedelar 
av barnen i föreliggande undersökning ingår i vänskapsrelationer, som 
indikerar en samsyn mellan barnen på vänskap. Utifrån detta resone-
mang anser jag att metoden och genomförandet har hög validitet och 
reliabilitet. Jag är medveten om att ett antal barn kan ha påverkats av de 
ovanstående faktorerna när de valde kamrater eller avstod ifrån att göra 
ett val, men jag menar att resultaten vid upprepad mätning skulle kunna 
ge likvärdiga resultat. En möjlig skillnad mellan mättillfällena skulle 
kunna vara att några barn som har instabila kamratrelationer byts ut 
mot andra barn som också har instabila kamrat- och vänskapsrelationer. 
Jag kan nu se att det hade varit av intresse att göra en uppföljande in-
tervju med barnen för att kunna jämföra resultaten mellan intervjutill-
fällena och för att öka studiens validitet och reliabilitet ytterligare. Ge-
nom uppföljande intervjuer hade jag möjligen fått underlag för att mer 
exakt identifiera de barn som har instabila relationer med kamraterna, 
samt rörligheten inom grupperna. Det kommer jag ha i åtanke om jag 
vid ett senare tillfälle använder sociometriska metoder. 
 Vid genomförandet av skattningen av barnens egenskaper och fär-
digheter stod jag inför valet att själv medverka tillsammans med bar-
nens ansvarspersonal eller avstå från medverkan. Genom att själv med-
verka fick jag begränsa antal medverkande förskolor. Jag valde därför 
att avstå från direkt medverkan för att kunna ta med samtliga åtta för-
skolor i landsortskommunen och en stor förskola i storstadskommunen. 
Det innebar att samtliga av personalen engagerades och att 18 pedago-
ger, en från varje avdelning, fick det övergripande ansvaret för genom-
förandet av både skattningen och intervjuerna tillsammans med barnens 
ansvarspersonal.  
 Jag har reflekterat över vilka vinster och vilka förluster som har 
gjorts genom att jag inte medverkade direkt i skattningen av barnen. 

                                                 
20 För närmare förklaring av begreppen hänvisar jag till metodavsnittet.  
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Vinsterna är att 353 barn från nio förskolor och 18 avdelningar med-
verkar. Tidsmässiga och kostnadsmässiga fördelar går inte att värdera. 
Jag är emellertid också en person som färgas av egna erfarenheter, vär-
deringar och intryck och som påverkas av den miljö jag lever i. Min 
medverkan hade också gett en subjektiv men mer jämförbar bild av 
barnen. Vems bild eller vilkas uppfattningar som är de ”sanna” är en 
fråga som jag inte kan svara på, men att personalen har svarat så san-
ningsenligt som möjligt utifrån egna uppfattningar är jag övertygad om. 
Skattningsschemats styrka, som jag ser det, är att personalens uppfatt-
ningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter också ger en bild 
av den sociala kontext och den diskursiva praktiken på respektive av-
delning som i sin tur säger något om vilka förväntningar som ställs på 
barnen.  
 Jag kände och känner stor tilltro till personalen som medverkade i 
undersökningen. För mig kännetecknades våra möten av personalens 
engagemang och vilja till medverkan i undersökningen och till att bidra 
till en ökad förståelse om barns sociala relationer i förskolan. Detta 
engagemang ser jag som en säkerhet för att personalen har fullföljt sitt 
uppdrag med största professionalitet som barnobservatörer.  
 Resultaten visar kanske en bild som jag som forskare kunde förvänta 
mig. Till exempel att populära kamrater uppfattas som mer kompetenta 
än barn som inte väljer eller väljs som kamrat och att flickor uppfattas 
som mer kompetenta än pojkar. Det som förvånar, enligt min mening, 
är andelen barn som inte väljs eller som inte väljer en kamrat. Jag kan 
också se det som ett pedagogiskt problem att flickor ses som mer kom-
petenta än pojkar. Det får mig till att tänka på vad som läggs i ordet 
kompetens och vem som har tolkningsföreträde i att definiera innebör-
den i begreppet kompetens och hur denna kompetens tar sig uttryck i 
den dagliga verksamheten.  
 Det som jag har lärt mig av denna studie och vad jag skulle göra 
annorlunda om jag gjorde om den är bland annat konstruktionen av 
skattningsschemat. I en upprepad undersökning skulle jag i större ut-
sträckning utgå ifrån barns syn på kamrat- och vänskap och inte nöja 
mig med teoretiska resonemang och tidigare forskning. Jag skulle 
komplettera pedagogernas uppfattning om barnen (Vad anser du som 
pedagog?) med att även omfatta ett barns perspektiv (Vad anser barnen 
själva?) samt med ett barnsperspektiv (Vad anser pedagogerna att bar-
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nen anser?). Dessa tre perspektiv skulle kunna sammanföras. Det skulle 
också vara av största intresse att få fram föräldrarnas uppfattning om 
deras barns kamrat- och vänskapsrelationer. För att skapa kunskap om 
barns uppfattning och förståelse om de egna sociala relationerna bland 
kamrater och vänner i förskolan är en videodokumentation att föredra. 
En videodokumentation fångar barnens relationer och samspel med 
kamraterna i sin helhet och kan dessutom ge möjligheter till samtal med 
enskilda barn eller grupp av barn kring det som dokumenterats (Evalds-
son, 2001).  Jag kan fortfarande tycka att det är intressant att göra en 
kvantitativ studie för att fånga mångfalden och variationen i barns rela-
tioner både inom och mellan olika avdelningar, men den skulle i så fall 
kombineras med kvalitativa data. Vad jag också skulle göra annorlunda 
är att utgå ifrån en helhetssyn på barnet där ingen skillnad görs på barns 
egenskaper och färdigheter.  
 Vad jag kan tänka nu i efterhand är att vi, jag och personalen, inte så 
ingående diskuterade barnens eget perspektiv på medverkan. Det togs 
för givet av mig och personalen att barnen deltog i undersökningen 
eftersom personalen och föräldrarna hade gett sitt samtycke. Jag kan 
tycka att jag brustit i respekt för barnens egen talan om att medverka 
eller inte medverka i undersökningen.  

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit till att lyfta frågor som i mångt och mycket 
kan tyckas politiskt inkorrekta, eftersom förskolans kvalitet ifrågasätts 
och det visas på skillnader mellan intention och praxis. Den över-
skridande kraften i undersökningen anser jag ligger i de frågeställningar 
som har väckts under resans gång och som innebär att resan har just 
börjat.  
 Syftet med denna studie är att få underlag för att diskutera om för-
skolan är miljö som verkar för alla barns möjligheter att skapa goda 
relationer med andra barn. Resultaten visar att så är inte fallet för alla 
barn. Eftersom den skillnad som framkommer mellan barns möjligheter 
att skapa goda relationer med andra barn har inte kunnat förklaras ut-
ifrån bakgrundsfaktorer som tid, antal barn per personal och antal barn 
per avdelning är det angeläget att studera vidare vad som kan förorsaka 
denna skillnad och hur denna skillnad kan bekämpas.  
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Den kartläggning som har gjorts i föreliggande studie kan jämföras 
med vad Holmberg (2005, s. 53) beskriver som ett ”flygfoto” som visar 
de stora konturerna, som i mitt fall är barns sociala relationer och peda-
gogers uppfattning om barns egenskaper och färdigheter. I ett flygfoto, 
eller en kartläggning som denna, suddas nyanserna ut och det enskilda 
barnets bild blir otydlig. Holmberg (a.a.) menar vidare att översiktsbil-
der, t.ex. som föreliggande kartläggning, behövs likaväl som de detalj-
rika bilderna för att utveckla skolan. Som ett ytterligare led i förståelsen 
av barns sociala relationer där de nyanserade bilderna zoomas in för att 
visa detaljrikedomen i barns samspel skulle barnens egen röst vara av 
största betydelse. 
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SUMMARY 

Introduction and aim 
The thesis is a survey of 353 preschool children’s social relations em-
phasizing their peer and friendship relations in particular. Peer relations 
are defined as relations between children who have something in com-
mon such as attending the same preschool, being in the same group 
there, or being of the same sex or age. Friendship, in turn, is defined as 
a mutual relationship between two children. The study also concerns 
the conceptions that some members of the preschool personnel have 
concerning the children’s social characteristics and social skills. Chil-
dren from a total of 18 preschool groups and the preschool personnel 
assigned to the groups participated in the study. The children were be-
tween three and seven years of age. 
 There were several reasons why a study providing insight into pre-
school children’s social relations was at interest and appeared worth-
while. One of the main reasons was that most of the social relations of 
children today take place in preschool surroundings. According to offi-
cial statistics (Skolverket, 2005) an average of about 78 percent of the 
population of children of age one to six years attend preschool. This 
implies the preschool to be one of the main arenas for children’s play, 
learning and development in the company of peers and friends. A sec-
ond reason for conducting the study was that both empirical studies and 
theories in this area proclaim the importance for children’s comprehen-
sive development that their peer and friendship relations have (Hartup, 
1998). A third reason for studying and analyzing children’s social rela-
tions is the official directive found in the national curriculum for the 
preschools, Lpfö-98, specifying that an environment is to be created 
suitable for all children in these ages (Utbildningsdepartementet, 1998).    
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The aim of the work presented contribute empirically to provide an 
answer to the question of whether the preschool represents a social en-
vironment that provides all children the opportunity of establishing 
good relations with other children. Undertaking a survey of children’s 
social relations there focused on the children’s peer and friendship rela-
tions and on the preschool teachers’ understanding of the children’s 
social characteristics and social skills provided the opportunity of 
studying the extent to which there are structural conditions such as 
gender, the number of children in a group, the number of children per 
teacher and the total time children spend in the preschool that can be 
seen as being related to the preschool’s official tasks of providing a 
good social environment for all the children there.  
 The study asks three main questions and several secondary ones: 
• Do comprehensive patterns of relations between the children exist 

and can these be seen in the preschools that participated? 
- How many friendship pairs (dyads) are there in the groups? 
- Are there children in the groups who are not chosen by any 

other children as peers? 
- Are possible variations in the children’s patterns of social rela-

tions in different groups related to the structural conditions in 
the preschools involved?  

- Are any possible differences between groups in the children’s 
patterns of social relations connected to the structural condi-
tions found in the respective preschools?  

 
• What conceptions do the preschool teachers have of the children’s 

social characteristics and social skills? 
- Are there differences in how the preschool teachers conceive 

of the children’s social characteristics and social skills? If so, 
are the differences related to the structural conditions that are 
present? 
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• Are there relationships of any sort between possible differences ei-
ther within a given group or between different groups in the views 
the teachers have concerning the children’s social characteristics 
and social skills on the one hand, and the number of peers the chil-
dren acquire on the other?   

Theoretical framework 
Reasons why the preschool is regarded as a place where all children 
should be able to establish good social relations with other children are 
based on a variety of assumptions made in three different discourses, 
those of moral theory, of developmental psychology and of the curricu-
lum for the Swedish preschools (Lpfö-98).   
 The central theoretical assumptions in the present study are derived 
from Honneth’s moral theory of recognition. Honneth (1995, 2003) 
argues that a person’s development is strongly influenced by the recog-
nition that others provide and that disrespect of a person’s needs and 
skills is harmful to her or his personal growth. Honneth argues that a 
person can be driven to relate to others by motives connected with three 
perspectives, first a personal perspective, secondly a perspective of the 
social surroundings and thirdly an existential perspective. In the pre-
sent study, this conception is one of the discourses that motivates map-
ping of children’s social relations in the preschool. It underlines the 
importance of both an individual sense of identity and a positive self-
relatedness for the development of all children having the opportunity 
to establish good relations with other persons, both other children and 
adults. Self-relatedness is defined as a person’s awareness of her or his 
skills and rights. According to Honneth, a person relate to oneself on 
three different levels, those of physical needs and desires, conscious-
ness of being a morally reliable person with good judgment and of the 
consciousness of possessing definite and valuable skills.  
 In this view, recognition and disrespect differ very much in the con-
sequences they can have for persons in their development of individual 
identity and relations to oneself and is always connected with the indi-
vidual’s awareness of her or his skills and rights. The general conse-
quences are shown in the box below.   
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Box 1.  General consequences for the individual of recognition and of disrespect 

Level of rela-
tion to oneself 

Recognition 
means 

Recognition 
leads to 

Moral disre-
spect means 

Moral disre-
spect leads to 

 
Level 1: 
 
Physical 
needs 

 
a person’s 
needs having a 
unique value 
for another 
person 

 
improved 
self-
confidence 
through the 
care and love 
of others 

 
the person’s 
being deprived 
of physical 
well-being 

 
the person’s 
belief in the 
values that his or 
her physical 
needs mean for 
others is weak-
ened  

 
Level 2: 
 
Moral reli-
ability  

 
a person’s 
being recog-
nized as hav-
ing the same 
values as oth-
ers do 

 
improved 
self-respect 

 
the person’s 
moral liabili-
ties and moral 
judgment 
being disre-
garded 

 
the person’s self-
respect is harmed  

 
Level 3: 
 
Knowledge 
and skills 

 

 
a person’s 
abilities con-
stituting a 
basic value in 
terms of soli-
darity with the 
group and 
loyalty toward 
it   

 
improved 
self-esteem  

 
the person or 
the group 
feeling hu-
miliation or a 
lack of respect 
for his or her 
knowledge and 
skills  
 

 
the feeling of 
being important 
for the group or 
for the society is 
harmed 
   

 
Studies of psychological development show that children, as young as 
three years of age have developed an understanding of the feelings and 
intentions of others and of the social norms and values in their social 
world. Children are regarded from the standpoint of their intentions and 
values as taking an active part in the construction of their social envi-
ronment through their interaction with others within their social world 
(Dunn, 1997). This is the idea behind children from the age of three 
upward being included in the study.  
 One of the fundamental tasks of the preschool is to help and enable 
children to acquire the shared values of society, such as “the inviolabil-
ity of human life, individual freedom and integrity, the equal value of 
all people, equality between the genders as well as solidarity with the 
weak and vulnerable” (Utbildningsdepartementet, 1998, p. 3) and to   
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experiencing themselves as valued members of the group. The pre-
school should also help children develop positive images of themselves 
as learning and creative individuals, and promote their confidence in 
their ability to think for themselves and their personal development in a 
variety of different ways, such as from an intellectual, linguistic, ethi-
cal, practical, and sensory and aesthetics standpoint (ibid.).  
 According to the curriculum Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 
1998), children assimilate ethical values and norms primarily through 
concrete experience. Thus to attain the goals and fulfill the tasks de-
scribed in the curriculum, the preschool is to provide children an oppor-
tunity to participate fully and to believe in their own ability. The pre-
school should also give children the opportunity to search for knowl-
edge and to develop it through play, social interaction, exploration and 
creativity, as well as through observation, discussion and reflection. 
The attitudes of adults are seen as influencing the child’s understanding 
of the rights and obligations that apply in a democratic society and re-
spect for these. The task of the preschool teacher is to serve as an im-
portant role model and to support the children in their development of 
trust and self-confidence (ibid.). The important tasks the preschool per-
sonnel have for the children’s lifelong learning is a clear reason for 
studying children’s social relations within the preschool.    

Method 

The basic methods used are those of sociometry and a teacher’s rating 
scale. The preschool teachers in each group that was participating were 
responsible for interviewing the children about their peer’s relation-
ships. The main questions for the children to answer were “Do you 
have a friend in the group?” and “Who is your friend?”. The answers 
were placed in sociomatrices, one for each group. 

 The rating scale consisted of 42 statements based on the discursive 
formulations about a child’s social characteristics and skills contained 
in the curriculum for the preschool, Lpfö-98, as well as on Honneth’s 
moral philosophical assumptions and of Dunn’s theory of children’s 
social development and understanding. The teachers recorded all their 
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statements regarding a given child on a 1–7 scale concerned with their 
understanding of the child’s social characteristics and skills. 

 The data from the rating scales, which were processed by factor 
analysis, resulted in two main categories. The one category, concerning 
the teachers’ understanding of the children’s Social characteristics 
consists of the variables self-confidence, lack of sociability, desire to 
learn, happy and moody. The other category concerning the teachers 
understanding of the child’s Social skills, consists of the variables pro-
social skills, playing skills and communicative skills.    

Results 

Various patterns in children’s social relations in the preschool 

The sociometric results reveal three main patterns in the children’s so-
cial relations. These patterns are termed belonging, solidarity and 
friendship, as shown in the following figure:  
 
  Social belonging Social solidarity 

  Chosen (313 children) Chooses (338 children) 

 

Does not choose  Peer Chooses  Chosen Peer Not chosen 
(15 children)       (40 children) 
    

Isolation   Friendship  Excluded 
 

7 children do not choose or are chosen as a peer 

Figure 2. Social relations 

 

The term social belonging denotes to what extent the child is given a 
role of inclusion or exclusion within the peer group through being re-
ferred to as a peer by one or more of the other children. The majority of 
the children in the study were found to be included in the peer group by 
being regarded by one or more of the children as being a peer. Ap-
proximately every ninth child was excluded through not being named 
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as someone’s peer. About 25 percent of the children were defined as 
being popular by being named as a peer by a number of other children. 
In the material as a whole no differences were found between the girls 
and the boys in the numbers of them who were included, excluded or 
popular. The main differences were those within and between the dif-
ferent groups, primarily in the numbers of children included and ex-
cluded respectively. There were groups in which all of the children 
were included and there were also groups in which one to five children 
were excluded. In some groups girls were in the majority and in others 
boys, were the as far a being  popular children is concerned.  
 Social solidarity indicates the children’s choice of a peer or of peers. 
It was found that the majority of the children were peer oriented as they 
considered themselves as having a peer or a friend in the preschool. It 
was also found that four percent of the children considered themselves 
to not have a peer in their preschool group, these children being termed 
isolates. No differences were evident between the boys and the girls in 
the numbers who were peer oriented. The largest differences in this 
respect were between the different groups. Both the girls and the boys 
chose peers primarily among peers who were of the same sex and were 
similar in age.  
 Friendship refers to two children being mutual in terms of each 
choosing the other as a friend. About three children out of four be-
longed to at least one dyad relationship of this sort. Friendship relations 
were mainly between children of the same age and sex.  
 The differences between the groups did not appear to be related to 
such structural variables as the children’s age, the time they had spent 
in the preschool, the number of children in the group or the number of 
personnel members working with the group in question.  
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Theteachers’ understanding of the children’s socialcharacter-
istics and skills 

353 ”happy children”  

The results of the rating scales portray to a large extent there being 353 
happy children altogether, this basic understanding applying to each of 
the groups, the children being seen as “happy” independent of their age, 
gender, social belonging or social solidarity. The teachers’ understand-
ing of the children’s social characteristics and skills indicate large dif-
ferences between the children in how they were understood on the vari-
ables as a whole. These differences indicate the preschool to be a social 
arena in which children can meet peers and friends who share similar 
interests and needs, at the same time as they can meet children who 
differ from them in both interests and needs, which forms the basis for 
a dynamic interaction of giving and taking. 
 The results also show considerable differences between the pre-
school teachers within the various groups in their understanding of the 
children’s social characteristics and skills. The children in groups char-
acterized by inclusion and peer orientation were understood as having 
more highly developed social characteristics and skills than children in 
preschool groups characterized to a considerable extent by exclusion 
and social isolation. My interpretation of these results is that there 
seem to be preschool groups in which the personnel fail to achieve the 
goal of providing excellent social surroundings for all the children, of 
variations in their social characteristics and of differences in their social 
skills being accepted to the benefit of the group as a whole.  
 Differences in how the personnel members understand the girls 
compared to the boys in terms of social characteristics and social skills 
appear to be small, showing mainly that the girls are understood as hav-
ing a stronger desire to learn, and also as having better communicative 
and prosocial skills than the boys. The boys, at the same time, are seen 
as being lonelier but as having greater self-confidence than the girls. 
The children in preschools appear to be socialized into traditional gen-
der patterns and gender roles from an early age.     
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The teachers’ understanding of the children’s social characteristics and 
social skills differed considerably and can be related to the children’s 
diverse social relations. The largest differences were in regard to the 
variables lonely, eager to learn, prosocial skills, playing skills and 
communication skills. 

The popular friends are the most socially competent 

The largest differences between the children in how the teachers under-
stand their social characteristics and social skills were those found be-
tween the two groups: popular friends21 and children without peers22. 
These differences can be summarized as follows: 
1. The “children without peers” appear to be lonelier and more moody 

than the “popular friends”.  
2. The “popular friends” are looked upon as being more eager to learn 

than the “children without peers”, which means they are being re-
garded as more curious and more independent. 

3. The “popular friends” are considered to be more prosocial than the 
“children without peers”, which implies they are showing greater 
social competence and interacting with other children more easily. 

4. The “popular friends” are considered to have better playing skills 
than the “children without friends”. This means that they are re-
garded as finding it easier to get playmates and preferring to play 
with other children rather than being alone.   

Conclusions to be drawn   

The majority of the preschool children appeared to gain social belong-
ing and experience social solidarity within their peer group and to be in 
a mutual friendship relationship with one or more of the other children 
from an early age.  

                                                 
21 The group popular friends consists of children shown to be popular through the number of   
mutual friendships they have. 
22 The group children without peers are children who do not understand that they have any peer 
within the group to which they belong. 
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The preschool groups in which there are children who do not gain so-
cial belonging (through not being seen by any of the other children as 
being peer of theirs) or who do not recognize having a peer, appeared 
not be fulfilling their task of providing an environment in which all 
children are able to “… experience themselves as valued members of 
the group” (Utbildningsdepartementet, 1998, p. 9).  
 The children’s social belonging and social solidarity was found to 
be related primarily to the group to which they belonged rather than to 
any structural variables. The differences between the various preschool 
groups regarding social belonging and social isolation could not be 
adequately explained in the study carried out here, but it should be of 
utmost interest to examine this further in a new study.   
 A relationship is clearly found between the teachers’ understanding 
of the children’s social characteristics and social skills on the one hand 
and the children’s status and their social belongings and social solidar-
ity on the other. The teachers understood children without peers or 
friends as being less competent in terms of most of the variables in-
volved than children who were regarded as a peer or a friend by one or 
more of the other children. The difference between the excluded and 
the included children in how the teachers understood their social char-
acteristics and social skills increased with an increase in the popularity 
of the included children. The children defined as being popular who 
also had a mutual friendship with one or more of the other children 
were seen as being the most competent of all the children. It appears 
that the characteristics and skills the teachers ascribed the children is 
related to the children’s ability to develop good relations with other 
children. The more socially competence a child is understood to show, 
the easier it appears to be for the child to develop peer and friendship 
relations. It can be concluded that a hierarchical structure develops in 
the peer group of the preschool and that this tends to produce a peer 
culture in which the socially competent children become more compe-
tent in comparison with the excluded children and least socially compe-
tent children. 
 The teachers’ understanding of the children’s social characteristics 
and social skills also appears to indicate what expectations the teachers 
have of the children and to result to a large extent in the children living 
up to these expectations. The processes of expectations and action here 



 

 179 

can be seen as bi-directional. The children’s actions and their perform-
ance in social situations affect the teachers’ understanding of the chil-
dren’s social characteristics and skills, at the same time as the teachers’ 
understanding of the children’s social characteristics and skills affect 
their social relations. The dominant discourse concerning the competent 
child clearly does not apply to all the children however.  
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Bilaga 1 
 

Handledning till pedagoger som medverkar i undersökningen ”Barns sociala 
relationer i förskolan”. 

 
Att tänka på inför skattningen av barnens sociala egenskaper och färdigheter.   
 

. Som vi har diskuterat på introduktionsmöten är det viktigt att den som skattar 
barnet har god kännedom om barnet i olika situationer. Det är att föredra att pe-
dagogen/personalen skattar sina ansvarsbarn. 

. Börja med att fylla i listan med barngruppens namn, deltagarnummer, kön och 
födelsedatum. På samma lista fyller du i hur många timmar barnet vistas på för-
skolan per dag samt hur länge barnet har vistats på förskolan. Denna lista sparar 
ni på avdelningen och tar en kopia till mig. Obs! Täck över barnens namn. Kopi-
an lägger ni i kuvertet tillsammans med de ifyllda skattningsschemana. 

. På skattningsunderlaget fyller ni i uppgifter om barnets deltagarnummer och 
deltagarnummer på den som skattar barnet.  

. Påståendenas innebörd har vi diskuterat på introduktionsmöten, men är du osäker 
på deras mening, vänta med skattningen tills jag kommer på uppföljningssamtal 
med ditt arbetslag, eller kontakta mig. 

. När ni har skattat era barn lägger ni skattningsschemat i medföljande kuvert som 
jag hämtar enligt överenskommelse med dig och ditt arbetslag.  

 

Att tänka på inför samtalet med barnen kring deras val av kamrater och vän-
ner 
 

. Som vi har diskuterat på introduktionsmöten är det viktigt att ni ägnar tid till att 
diskutera med era barn om vänskap och kamratskap innan ni samtalar med dem. 
Hur detta görs lämnas till respektive avdelning. Vi har diskuterat temaarbete 
kring vänskap och samtal kring vänskap i samlingen.  

. Inför samtalet förbered dig noga genom att; ha god tid på dig att samtala med 
barnet, välj tid som inte stör barnets andra aktiviteter, säkra dig om att barnet vill 
medverka, ha med gruppfoto av barngruppen och förvissa dig om att barnen kän-
ner igen sina kamrater.  

. I samtalssituationen se till att du kan sitta ostörd med barnet. Använd begrepp 
som är kända för barnet så som ”vän” alternativt ”bästis” eller ”bästa vän”. Ge 
barnen god tid att tänka efter innan de svarar på dina frågor. Barnen får nämna så 
många kamrater och vänner som de själva önskar. 

. Utgå ifrån de frågor du fått utskickade och notera barnens svar på blanketten. 

. Lägg det ifyllda formuläret i medföljande kuvert. 
 

Tack för din medverkan hälsar Fanny   
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Bilaga 2 
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   Bilaga 3 
Pedagogskattning av barns sociala egenskaper och sociala färdigheter 
Vi vill gärna att den pedagog/personal som bäst känner barnet tar ställning till följande 
påståenden i samråd med ansvarig pedagog. 
Markera med ett "X" i den kolumn som du tycker stämmer bäst 

Förskola_____________ Barnets 
deltagarnr._________ 

Pedagogens 
deltagarnr.___________ 

I: Sociala egenskaper: Hon/han Nästan
aldrig

Sällan
Ganska
sällan

Ibland
Ganska 
ofta

Ofta
Nästan
Alltid

1. är oftast glad och på gott humör               
2. år inte påtagligt beroende av 
personalen                

3. kommer till förskolan med 
glädje               

4. gråter om de andra barnen brå-
kar eller retas               

5. är livlig och rörlig               
6. vill att pedagogerna sysselsätter 
sig med henne/honom               

7. föredrar att leker ensam               
8. har lätt för att sysselsätta sig 
själv               

9. har ett häftigt humör               
10.är djärv och orädd               
11.är mycket envis och skall ha sin 
vilja igenom               

12. är mycket nyfiken och ivrigt 
att lära sig nya saker               

13. kan hålla på med samma sak 
innan hon/han tröttnar               

14. är blyg och försiktig inför de 
andra barnen               

15. vill helst vara för sig själv               
16. håller ordning och reda på sina 
saker               

17. tycker om att kela och gosa               
18. går omkring i egna tankar               
19. klarar sig bra på egen hand 
utan hjälp från vuxna               

20. är impulsiv och obetänksam               
21. föredrar lugna och stillsamma 
lekar framför häftiga och vilda               
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   Bilaga 3 
Pedagogskattning av barns sociala egenskaper och sociala färdigheter 
Vi vill gärna att den pedagog/personal som bäst känner barnet tar ställning till följande 
påståenden i samråd med ansvarig pedagog. 
Markera med ett "X" i den kolumn som du tycker stämmer bäst 

Förskola_____________ Barnets 
deltagarnr._________ 

Pedagogens 
deltagarnr.___________ 

I: Sociala egenskaper: Hon/han Nästan
aldrig

Sällan
Ganska
sällan

Ibland
Ganska 
ofta

Ofta
Nästan
Alltid

1. är oftast glad och på gott humör               
2. år inte påtagligt beroende av 
personalen                

3. kommer till förskolan med 
glädje               

4. gråter om de andra barnen brå-
kar eller retas               

5. är livlig och rörlig               
6. vill att pedagogerna sysselsätter 
sig med henne/honom               

7. föredrar att leker ensam               
8. har lätt för att sysselsätta sig 
själv               

9. har ett häftigt humör               
10.är djärv och orädd               
11.är mycket envis och skall ha sin 
vilja igenom               

12. är mycket nyfiken och ivrigt 
att lära sig nya saker               

13. kan hålla på med samma sak 
innan hon/han tröttnar               

14. är blyg och försiktig inför de 
andra barnen               

15. vill helst vara för sig själv               
16. håller ordning och reda på sina 
saker               

17. tycker om att kela och gosa               
18. går omkring i egna tankar               
19. klarar sig bra på egen hand 
utan hjälp från vuxna               

20. är impulsiv och obetänksam               
21. föredrar lugna och stillsamma 
lekar framför häftiga och vilda               
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II: Sociala egenskaper: Hon/han: Nästan 

aldrig 
Sällan 

Ganska 

sällan 
Ibland 

Ganska 

ofta 
Ofta 

Nästan 

alltid 

1. visar ett positivt sätt när hon/han 
närmar sig andra barn               
2. uttrycker tydligt sina önskemål 
och kan förklara sitt beteende och 
ståndpunkt               
3. kan hävda sina rättigheter och 
sina behov utan att såra andra               
4. blir inte lätt skrämd när hon/han 
retas av andra (negation)               
5. uttrycker frustration och vrede 
utan att skada eller såra andra barn 
eller vuxna                
6. har lätt för att få inträde i en 
pågående lek eller arbete               
7. kan komma in i en pågående 
diskussion utifrån det ämne som 
diskuteras och kommer med rele-
vanta tillägg i lek som pågår               
8. har lätt för att vänta på sin tur               
9. har lätt för att visa andra sitt 
intresse och engagemang;                
10. kan förmedla och kompromissa 
med andra               
11. drar inte onödig uppmärksam-
het mot sig självt (negation)               
12. kan glädjas med andra barn               
13. kan interagera på ett icke 
verbalt sätt genom mimik och 
kroppsspråk               
14. kan ge och ta emot information 
från andra på ett lämpligt sätt               
15. kan bemöta avvisning eller 
motstånd från andra barn på ett 
positivt sätt               
16. har lätt att få kamrater               
17. har positiv relation till ett eller 
flera barn och kan visa dessa att 
hon/han bryr sig om dem samt 
saknar dem i deras frånvaro               
18. leker helst med andra barn               
19. är hjälpsamt mot vuxna och 
andra barn               
20. brukar bestämma när hon/han 
leker med andra barn               
21. kan ibland bråka eller retas med 
de andra barnen               



 

 198 

Bilaga 4a 
 
Tabell 5.3. Resultat av faktoranalys, avseende Sociala egenskaper 

Faktor 1: Självsäker 
Påstående  Laddning 

Hon/han är djärv och orädd   0,80 
Hon/han är impulsiv och obetänksam  0,60 
Hon/han är blyg och försiktig inför de andra barnen  - 0,60 
Hon/han är livlig och rörlig  0,54 
Hon/han föredrar lugna och stillsamma lekar framför häftiga och vilda -  0,53 
Hon/han har ett häftigt humör   0,44 
Hon/han är mycket envis och skall ha sin vilja igenom  0,40 
 
Faktor 2: Ensam  
Påstående Laddning 

Hon/han föredrar att leka ensam  0,74 
Hon/han vill helst vara för sig själv  0,69 
Hon/han går omkring i egna tankar  0,69 
Hon/han är livlig och rörlig -  0,45 
Hon/han föredrar lugna och stillsamma lekar framför häftiga och vilda  0,39 
Hon/han vill att pedagogerna sysselsätter sig med henne/honom  0,31 
 
Faktor 3: Vetgirig                  
Påstående Laddning     

Hon/han kan hålla på med samma sak innan hon/han tröttnar  0,66 
Hon/han är mycket nyfiken och ivrig att lära sig nya saker  0,58 
Hon/han klarar sig på egen hand utan hjälp från vuxna  0,51 
Hon/han håller ordning på sina saker   0,48 
Hon/han har lätt för att sysselsätta sig själv   0,42 
Hon/han föredrar lugna och stillsamma lekar framför häftiga och vilda  0,31 
 

 
Faktor 4: Glad  
Påstående   Laddning 

Hon/han är oftast glad och på gott humör   0,79 
Hon/han kommer till förskolan med glädje   0,68 

 
Faktor 5: Lynnig  

Påstående   Laddning 

Hon/han har ett häftigt humör   0,60 
Hon/han gråter om de andra barnen bråkar eller retas  0,58 
Hon/han är mycket envis och skall ha sin vilja igenom   0,58 
Hon/han tycker om att kela och gosa   0,31 
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Bilaga 4b 
 
Tabell 5.4. Resultat av faktoranalys, avseende Barns sociala färdigheter 
 

Faktor 6: Prosociala färdigheter  
Påstående Laddning 

Hon/han kan ibland bråka eller retas med de andra barnen  - 0,72 
Hon/han bemöter avvisning motstånd från andra barn på ett positivt sätt  0,66 
Hon/han kan hävda sina rättigheter och sina behov utan att såra andra   0,65 
Hon/han har lätt för att vänta på sin tur      0,63 
Hon/han kan uttrycka frustration och vrede utan att såra eller skada          
 andra barn och vuxna      0,60 
Hon/han visar ett positivt sätt när hon/han närmar sig andra barn    0,58 
Hon/han kan ge och ta emot information från andra på ett behagligt sätt  0,56 
            

 
Faktor 7: Lekfärdigheter          
Påstående Laddning 

Hon/han har lätt för att få inträde i en pågående lek eller arbete      0,76 
Hon/han har lätt för att få lekkamrater       0,76 
Hon/han leker helst med andra barn       0,73  
Hon/han har positiv relation till ett eller flera andra barn och kan visa dessa att

 hon/han bryr sig om dem samt saknar dem i deras frånvaro      0,61 
 
Faktor 8: Kommunikativa färdigheter           
Påstående Laddning 

Hon/han kan komma in i en pågående diskussion utifrån det ämne som  diskute-
ras, kommer med relevanta tillägg i lek som pågår      0,79 
Hon/han kan tydligt uttrycka sina önskemål och kan förklara sitt       
 beteende och ståndpunkt        0,75 
Hon/han kan förmedla och kompromissa med andra       0,62 
Det brukar vara hon/han som bestämmer när hon/han leker med andra barn    0,51 
Hon/han har lätt för att visa andra sitt intresse och engagemang      0,44 
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  Bilaga 5   
 

   

 

Bar-
nens 
ålder 

Bar-
nens 
kön 

Själv-
säker 

 

 
En-
sam 

 
 

 Vet- 
girig 

 

 
Glad 

 
 
 

  
Lyn-
nig 

 
 

 
Pro-

sociala 
färdigh. 

 

  
Lek-

färdigh. 
 
 

  
Kommuni- 

kativa 
färdigh. 

 

 

3 F 4,6 2,8 4,1 6,1 5 4,1 6 4,4  

3 P 5,2 2,6 3,3 6,1 4 3,5 5,1 3  

3 FP 4,9 2,7 3,7 6,1 4,7 3,8 5,6 3,8  

4 F 4 2,7 4,9 6 3,8 4,9 5,8 4,5  

4 P 4,1 3,1 4,5 6,1 3,9 4,2 5,1 3,8  

4 FP 4,2 2,9 4,7 6,1 3,9 4,5 5,5 4,2  

5 F 4,4 2,6 5 6,3 3,9 4,7 5,8 5  

5 P 4,6 2,7 4,7 6,2 3,9 4,3 5,5 4,2  

5 FP 4,5 2,6 4,9 6 3,9 4,5 5,7 4,6  

6 F 4 2,7 5,4 6 3,3 5,2 5,6 5,1  

6 P 4,3 2,8 4,9 6,1 3,4 4,9 5,5 4,4  

6 FP 4,1 2,7 5,1 6,1 3,4 5 5,6 4,8  

7 F 4 2,7 4,9 6,2 3,5 5 6 5  

7 P 4,6 3,5 4,4 5,9 3,9 4,5 4,9 4,1  

7 FP 4,3 3,1 4,7 6 3,7 4,8 5,4 4,6  

Tabell 7.3.  Sammanställning av faktorernas medelvärden fördelade på barnens 
ålder och kön 
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                  Bilaga 6   
 

  

   

  Egenskaper Färdigheter 
Summa-
variabel /  
Avdelningar 

Själv- 
säker 

En-
sam 

Vet-
girig Glad Lyn-

nig 

Pro-
sociala 
färdigh. 

Lek 
Färdigh. 

Kommu-
nikativa 
färdigh. 

1 4,0 2,7 4,9 6,1 3,3 4,7 5,6 4,8 

2 4,4 2,4 5,2 6,6 3,9 4,9 6,2 4,7 

3 4,4 3,3 5,1 6,4 3,6 4,7 5,5 4,8 

4 3,9 3,5 4,6 5,6 3,5 5,0 5,6 4,6 

5 4,2 3,5 4,6 6,1 3,5 4,7 5,1 4,7 

6 4,5 3,6 4,6 5,8 4,5 4,2 5,3 4,4 

7 4,5 2,8 3,9 5,6 4,1 3,9 5,0 3,9 

8 4,8 2,3 5,2 6,7 3,2 5,1 5,8 4,8 

9 3,7 2,2 4,5 6,2 3,1 4,9 5,8 4,2 

10 4,2 2,6 5,2 6,6 3,1 4,9 5,4 4,3 

11 4,4 2,5 5,2 6,3 3,8 5,0 5,7 4,4 

12 4,7 2,5 5,3 6,4 3,6 4,8 5,9 4,7 

13 3,5 3,1 4,7 5,1 3,4 4,5 4,7 4,0 

14 4,2 2,7 4,5 5,9 4,2 4,0 5,5 4,2 

15 4,1 3,0 4,7 6,0 3,1 4,7 5,3 4,6 

16 4,2 2,8 5,3 5,8 3,9 4,2 5,3 4,0 

17 5,0 2,0 5,0 6,5 3,4 4,7 6,4 4,7 

18 4,3 2,8 4,9 6,0 3,4 5,0 5,7 4,9 

Total 4,3 2,8 4,9 6,1 3,6 4,7 5,6 4,5 

 

Tabell 7.4.  Skillnad mellan avdelningarna avseende pedagogernas uppfattning 
om barnens sociala egenskaper och färdigheter 





Doctoral Dissertations in Education
published by the Malmö School of Education

From the publication series Studia Psychologica et Paedagogica - Series Altera
Editors: Åke Bjerstedt & Horst Löfgren

17. Löfgren, Horst: The Measurement of Language Proficiency. 1972.

18. Bierschenk, Bernhard: Självkonfrontation via intern television i lärarutbildningen. 1972.

19. Gestrelius, Kurt: Job Analysis and Determination of Training Needs. 1972.

21. Larsson, Inger: Individualized Mathematics Teaching. 1973.

22. Fredriksson, Lennart: The Use of Self-Observation and Questionnaires in Job
Analysis.1974.

23. Idman, Pekka: Equality and Democracy: Studies of Teacher Training. 1974.

26. Holmberg, Ingrid: Effects of Some Trials to Improve Mathematics Teaching. 1975.

27. Lindsten, Carin: Hembygdskunskap i årskurs 3. 1975.

29. Nordén, Kerstin: Psychological Studies of Deaf Adolescents. 1975.

31. Jernryd, Elisabeth: ”Optimal auktoritets- och propagandaresistens”. 1976.

33. Wiechel, Lennart: Roller och rollspel. 1976.

34. Hedlund, Carl: Commissioned Army Officers. 1976.

37. Wetterström, Magnhild: Medinflytande i skolan. 1977.

42. Eneskär, Barbro: Children’s Language at Four and Six. 1978.

45. Leonardsson, Sigurd: Den franska grammatikens historia i Sverige. I. 1978.

46. Leonardsson, Sigurd: Histoire de la Grammaire Française en Suède. II. 1978.

48. Lindholm, Lena-Pia: Pupils’ Attitudes to Equality between the Sexes. 1980.

50. Carlström, Inge: Law and Justice Education. 1980.

53. Fritzell, Christer: Teaching, Science and Ideology. 1981.

56. Wiechel, Anita: Olika personalgruppers åsikter om barn i förskola och på lågstadium. 1981.

59. Gran, Birgitta: Från förskola till grundskola: Villkor för barns utveckling i åldrarna kring
skolstarten. 1982.

65. Annerblom, Marie-Louise: Att förändra könsroller. 1983.

66. Holmberg, Lena: Om en speciallärares vardag: Analys av en dagbok. 1983.

67. Skov, Poul: Værdinormer om skolen: Analyse af konfliktmuligheder og mulige udviklings-
linjer. 1983.

69. Carlsson, Gunborg: Teater för barn: Tre åldersgruppers upplevelser av professionell teater.
1984.

70. Welwert, Claes: Läsa eller lyssna? 1984.

71. Klasson, Maj: Högskolebibliotek i förändring. 1984.

76. Jönsson, Annelis: TV – ett hot eller en resurs for barn? 1985.

77. Berglund, Lars: Decentraliserat högstadium. 1985.

79. Hellström, Leif: Undervisningsmetodisk förändring i matematik: Villkor och möjligheter.
1985.

84. Bjurwill, Christer: Framtidsföreställningar. 1986.

85. Åkerberg, Hans: Livet som utmaning: Existentiell ångest hos svenska gymnasieelever.
1987.

87. Berglund, Brigitte: Pedagogiska dagböcker i lärarutbildningen. 1988.

 



88. Svensson, Bengt E.: Mot samlad skoldag. 1988.

89. Rosenqvist, Jerry: Särskolan i ett arbetsmarknadsperspektiv. 1988.

91. Varming, Ole: Holdninger til børn. 1988.

93. Löfqvist, Gert: The IEA Study of Written Composition in Sweden. 1990.
94. Digerfeldt, Gunvor: Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. 1990.

95. Ekstrand, Gudrun: Kulturens barn: Kontrastiva analyser av kulturmönster avseende för-
hållandet till barn och ungdom i Sverige och Orissa, Indien. 1990.

96. Rooke, Liselotte: Omvårdnad och omvårdnadsteoretiska strukturer. 1990.

99. Tallberg Broman, Ingegerd: När arbetet var lönen. 1991.

100. Derbring, Lena & Stölten, Charlotte: Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning
– vision och verklighet. 1992.

101. Nissen, Poul: Om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling. 1992.

102. Helldén, Gustav: Grundskoleelevers förståelse av ekologiska processer. 1992.

103. Tvingstedt, Anna-Lena: Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser.
1993.

104. Kühne, Brigitte: Biblioteket – skolans hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersö-
kande arbetssättet på grundskolan. 1993.

105. Svensson, Ann-Katrin: Tidig språkstimulering av barn. 1993.

106. Rubinstein Reich, Lena: Samling i förskolan. 1993.

108. Heiling, Kerstin: Döva barns utveckling i ett tidsperspektiv. 1993.

111. Henrysson, Lennart: Syo-kulturer i skolan. 1994.

113. Persson, Sven: Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg. 1994.

114. Klason, Satya Mehndiratta: The Quality of Social Relations and Some Aspects of Self-
Conception of a Group of Elderly People. 1994.

115. Persson, Bodil: När kvinnorna kom in i männens värld. Framväxten av ett kvinnligt
tekniskt yrke – Laboratorieassistent under perioden 1880–1941. 1994.

116. Morsing Berglund, Barbro: Förskolans program för sexåringar. 1994.

117. Gunnarsson, Bernt: En annorlunda skolverklighet. 1995.

119. Persson, Ann-Elise: Ungdomars åsikter om orsaker till, effekter av och åtgärder mot
vardagsvåldet. 1995.

122. Ursberg, Maria: Det möjliga mötet: En studie av fritidspedagogers förhållningssätt i
samspel med barngrupper inom skolbarnsomsorgen. 1996.

123. Willman, Ania: Hälsa är att leva: En teoretisk och empirisk analys av begreppet hälsa
med exempel från geriatrisk omvårdnad. 1996.

124. Hjorth, Marie-Louise: Barns tankar om lek: En undersökning av hur barn uppfattar
leken i förskolan. 1996.

128. Engström, Arne: Reflektivt tänkande i matematik: Om elevers konstruktioner av bråk.
1997.

130. Elmeroth, Elisabeth: Alla lika – alla olika: Skolsituationen för elever med båda föräld-
rarna födda utomlands. 1997.

133. Lepp, Margret: Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig
växt: En studie inom sjuksköterske- och vårdlärarutbildningen. 1998.

134. Viggósson, Haukur: I fjärran blir fjällen blå: En komparativ studie av isländska och
svenska grundskolor samt sex fallstudier om närhet som en förutsättning för pedago-
giskt ledarskap. 1998.



136. Vallberg Roth, Ann-Christine: Könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter. 1998.

138. Folkesson, Anne-Mari: Muntlig framställning i årskurs 5. 1998.

140. Olofsson, Sten-Sture: Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. 1998.

142. Karlsudd, Peter: Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg. 1999.

143. Eriksson, Keijo: På spaning efter livets mening: Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre
grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande. 1999.

144. Utas Carlsson, Karin: Violence Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace
Education in Grades 4-6. 1999.

145. Havung, Margareta: Anpassning till rådande ordning: En studie av manliga förskollärare 
i förskoleverksamhet. 2000.

146. Hamilton, Ingela: Leva med stroke - lära av erfarenheter. 2000.

147. Månsson, Annika: Möten som formar: Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger
och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. 2000.

148. Albinsson, Gunilla & Arnesson, Kerstin: Maktutövning ur ett organisations- och genus-
perspektiv: En studie vid tre vårdavdelningar. 2000.

149. Campart, Martina: Schooling Emotional Intelligence through Narrative and Dialogue:
Implications for the Education of Children and Adolescents. 2000.

150. Arvidsson, Barbro: Group Supervision in Nursing Care: A Longitudinal Study of
Psychiatric Nurses’ Experiences and Conceptions. 2000.

151. Sandén, Ingrid: Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd. 2000.

152. Lovén, Anders: Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare 
i grundskolan. 2000.

153. Ivarsson, Heléne: Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen. 2000.

154. Möller, Tore: Undervisa mot våld: Attityder, läromedel, arbetssätt. 2001.

155. Hartsmar, Nanny: Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext. 2001.

156. Jakobsson, Anders: Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp: En process-
studie. 2001.

157. Möllehed, Ebbe: Problemlösning i matematik: En studie av påverkansfaktorer i årskurserna
4-9. 2001.

158. Wetterholm, Hans: En bildpedagogisk studie: Lärare undervisar och elever gör bilder.
2001.

160. El-Zraigat, Ibrahim: Hearing-impaired Students in Jordan. 2002.

161. Nelson, Anders & Nilsson, Mattias: Det massiva barnrummet. 2002.

162. Damgren, Jan: Föräldrars val av fristående skolor. 2002.

163. Lindahl, Ingrid: Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet: Pedagogers vägledning 
och barns problemlösning genom bild och form. 2002.

164. Nordänger, Ulla Karin: Lärares raster: Innehåll i mellanrum. 2002.

165. Lindqvist, Per: Lärares förtroendearbetstid. 2002.

166. Lin, Hai Chun: Pedagogy of Heuristic Contexturalisation: Intercultural Transmission
through Cross-cultural Encounters. 2002.

167. Permer, Karin & Permer, Lars Göran: Klassrummets moraliska ordning: Iscensättningen 
av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet. 2002.

168. Anderson, Lotta: Interpersonell kommunikation: En studie av elever med hörselnedsättning
i särskolan. 2002.

169. Lundgren, Ulla: Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet. 2002.



Malmö Studies in Educational Sciences
Doctoral Dissertations in Education

Editor: Jerry Rosenqvist
&

Doctoral Dissertations in the Theory and Practice of Teaching and Learning Swedish
Editor: Bengt Linnér

3. Nilsson, Nils-Erik: Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundsko-
lans senare år skriver ”forskningsrapporter”. 2002.

4. Adelman, Kent: Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.
2002.

5. Malm, Birgitte: Understanding what it means to be a Montessori teacher. Teachers' reflec-
tions on their lives and work. 2003.

6. Ericsson, Ingegerd: Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventions-
studie i skolår 1-3. 2003.

7. Foisack, Elsa: Döva barns begreppsbildning i matematik. 2003.

8. Olander, Ewy: Hälsovägledning i barnhälsovården. Syntetisering av två uppdrag. 2003.

9. Lang, Lena: Och den ljusnande framtid är vår. Några ungdomars bild av sin gymnasietid.
2004.

10. Tullgren, Charlotte: Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet. 2004.
11. Hägerfelth, Gun: Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum: 

En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk. 2004.

12. Ljung-Djärf, Agneta: Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik 
i förskolan. 2004.

13. Tannous, Adel: Childhood depression: Teachers’ and children’s perceptions of the symptoms
and causes of depression in Jordan. 2004.

14. Karlsson, Leif: Folkhälsopedagogen söker legitimitet: Ett möte mellan pedagogik och verk-
samhetsförlagd utbildning. 2004.

15. Selghed, Bengt: Ännu icke godkänt: Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess till-
lämpning i yrkesutövningen. 2004.

17. Göransson, Anna-Lena: Brandvägg: Ord och handling i en yrkesutbildning. 2004.

18. Olsson, Rose-Marie: Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser: Datorstödd
flexibel utbildningsmiljö för gymnasiestuderande. 2005.

19. Enö, Mariann: Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och 
förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet. 2005.

20. Bergöö, Kerstin: Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildnings-
perspektiv. 2005.

21. Hallstedt, Pelle & Högström, Mats: The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study 
of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland. 2005.

22. Cederberg, Meta: Utifrån sett – inifrån upplevt. Några unga kvinnor som kom till Sveige 
i tonåren och deras möte med den svenska skolan. 2006.

23. Malmberg, Claes: Kunskapsbygge på nätet – En studie av studenter i dialog. 2006.

24. Korp, Helena: Lika chanser på gymnasiet? – En studie om betyg, nationella prov och 
social reproduktion. 2006.

25. Bommarco, Birgitta: Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. 2006.



Malmö Studies in Educational Sciences
Doctoral Dissertations in Education

Editor: Lena Holmberg (until April 4, 2007)
Editor: Feiwel Kupferberg (from April 5, 2007)

&
Doctoral Dissertations in the Theory and Practice of Teaching and Learning Swedish

Editor: Bengt Linnér

26. Petersson, Eva: Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive
Environments  2006.

27. Cederwald, Elisabeth: Reflektion och självinsikt i “Den kommunikativa pedagogiken”
2006.

28. Assarsson, Inger: Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt
uppdrag. 2007.

29. Ewald, Annette: Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår.
2007.

30. Bouakaz, Laid: Parental involvement in school. What hinders and what promotes parental
involvement in an urban school. 2007.

31. Sandell, Anna: Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och 
lokala praktiker. 2007.

32. Al-Sa´d, Ahmed: Evaluation of students´attitudes towards vocational education in Jordan.
2007.

33. Jönsson, Karin: Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning i årskurs F-3.
2007.

34. Lilja Andersson, Petra: Vägar genom sjuksköterskeutbildningen. Studenters berättelser.
2007.

35. Jonsdottir, Fanny: Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet tillhörighet vänskap
utanförskap. 2007.



Doctoral Dissertations published elsewhere
Ullström, Sten-Olof: Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet.
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 2002. (Nr 1 i avhandlingsserien.)

Ulfgard, Maria: För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning (Skrifter
utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 78). Stockholm: B. Wahlströms. 2002. (Nr 2 i
avhandlingsserien.)

Ursing, Anna-Maria: Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur.
Eslöv: Östlings Bokförlag Symposium. 2004. (Nr 16 i avhandlingsserien.)





M
A

L
M

Ö
 S

T
U

D
IE

S
 IN

 E
D

U
C

A
T

IO
N

A
L

 S
C

IE
N

C
E

S
 N

O
 3

5
, D

O
C

T
O

R
A

L
 D

IS
S

E
R

TA
T

IO
N

 IN
 E

D
U

C
A

T
IO

N

F
A

N
N

Y
 JO

N
S

D
O

T
T

IR
 

 M
A

L
M

Ö
 H

Ö
G

S
K

O
L

A
 2

0
0

7

MALMÖ HÖGSKOLA

205 06 MALMÖ, SWEDEN

WWW.MAH.SE

FANNY JONSDOTTIR
BARNS KAMRATRELATIONER 
I FÖRSKOLAN
Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

Barns kamratrelationer handlar om huruvida förskolan skapar förut-
sättningar för goda relationer mellan alla barn. Med utgångspunkt i 
en moralteori studeras och analyseras barnens relationer och pedago-
gers uppfattning om barnens sociala egenskaper och färdigheter. En av 
slutsatserna som dras av resultaten är att den dominerande förskole-
diskursen om det kompetenta barnet inte gäller alla barn. 
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