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Abstrakt 
 
Titel: En kvalitativ studie över förskollärares uppfattningar av status och hierarkier i 
barngrupp. 
 
Title: A qualitative study on how preschool teachers perceive status and hierarchies 
among children.  
 
Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur fem förskollärare 
uppfattar begreppen status och hierarkier i barngrupp. Metoden för att samla in empiri 
är med kvalitativa intervjuer. Resultatet har kategoriserats och ett antal kategorier har 
framträtt som beskriver hur förskollärare uppfattar status och hierarkier i barngrupp.  
 
Resultatet av studien visar att flera av förskollärarna uppfattar begreppet status som ett 
positivt fenomen i vissa avseenden, då de menar att barn med hög status kan fungera 
som förebilder för andra barn. Resultatet visar också hierarkier i barngrupp framträder 
då det finns starka grupper som ställs över och under varandra. Dock menar 
förskollärarna i studien att de inte uppfattar att det i så stor utsträckning finns 
hierarkiska ordningar i barngrupper. I resultatet urskildes också kategorier som 
behandlar materiell och ickemateriell status i barngrupper. I analysen diskuteras de 
valda teoretiska begreppen i förhållande till resultatet. Analysen visar att förskollärarnas 
syn på status stämmer med hur begreppen definierats. Vidare visar analysen att några av 
de fynd som gjorts i studien stämmer överens med resultat från andra studier, medan det 
finns resultat som är nya. 
 
 
Nyckelord 
Hierarki, Status, Makt, Samspel, Förskola 
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1.Inledning 
Intresset för att göra följande studie har väckts under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) jag gjort under min förskollärarutbildning, samt när jag vikarierat i 
förskolan. Jag har under dessa perioder iakttagit barns samspel i olika situationer, såsom 
vid lek eller vid andra vanligt förekommande aktiviteter i förskolan. Jag har uppfattat att 
det finns barn som under en dag i förskolan hamnar utanför lekgemenskapen och 
samvaron i barngruppen. Min upplevelse är att dessa barn ställs utanför gemenskapen 
och samspelet på grund av processer som sker både subtilt och öppet.  
 
Eftersom förskolan är en plats där många barn möts och där lek, samvaro och 
undervisningssituationer präglar deras dag. I förskolan går barn med olika bakgrunder 
såsom olika etnicitet, ålder, socioekonomisk bakgrund och med olika individuella 
förutsättningar och behov. Samtliga av dessa aspekter påverkar gruppens samvaro och 
den pedagogiska verksamheten på olika sätt, och gör varje barngrupp unik. Förutom 
andra barn, möter barnen lärare, barnskötare och övrig personal dagligen, som alla 
bidrar till hur barnens samvaro ser ut under en dag i förskolan.  
 
Jag har i vissa situationer uppfattat att barn i sin lek eller vid andra aktiviteter i 
förskolan stänger ute varandra. Detta upplever jag sker genom handlingar där vissa barn 
tillskansar sig själva överordnade positioner som gör att andra barn ständigt hamnar 
utanför eller blir nedtryckta. Det är lätt att hamna i tankegångar om att förskolebarn 
mobbar, och blir mobbade när den här typen av handlingar upptäcks. Margaretha 
Öhman (2008) är psykolog och framhåller att barn ständigt ”hissar” och ”dissar” 
varandra, vilket kan uttryckas genom avvisanden och exkludering. Hon menar dock att 
denna typ av beteende är en del av barns pågående relationsarbete, och att det är upp till 
pedagogen att avgöra och utröna huruvida dessa beteenden är negativa och kränkande.  
 
Min uppfattning är därför att barn som på olika sätt blir de som får störst 
handlingsutrymme i leken eller i samspelet är de barn som innehar en roll där de kan 
utöva makt beroende av sin statusposition. Som snart yrkesverksam förskollärare, finner 
jag det intressant att ta reda på vilka uppfattningar av hur status och hierarkier gestaltas i 
barns samspel som finns hos andra förskollärare. Eftersom det är personalen i förskolan 
som arbetar med att barn under sin förskoletid ska ges utrymme till lek och samvaro 
med andra barn, finner jag det av vikt att ta reda på hur förskollärare uppfattar dessa 
begrepp i förhållande till barns samspel.    
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1.2 Problemformulering 
I en studie som behandlar barns kamratrelationer i förskolan, fann Jonsdottir (2007) att 
barn väljer kamrater utifrån popularitet och status hos andra barn. Resultatet av studien 
visar också att barn inkluderar och exkluderar varandra i olika utsträckning; vissa barn 
blir sällan eller aldrig valda av andra barn. Att barn exkluderas i en grupp kan bero på 
flera faktorer; om det sker tillfälligt eller om det finns ett mönster i exkluderingen som 
gör att vissa barn ställs utanför leken kontinuerligt, krävs det att förskolan motverkar 
denna typ av utanförskap, eftersom det står i Läroplan för förskolan Lpfö (Skolverket 
2018) att:  

Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till […]. Alla 
barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och 
sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen 
utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken 
uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en 
aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt 
förebygga och hantera konflikter (s 8). 

 
Utifrån citatet ovan är det tydligt att det är den verksamma personalen i förskolan som 
ansvarar för att skapa förutsättningar för lek och delaktighet för alla barn i förskolan. I 
förskolan ska alla barn kunna vara delaktiga i lekar oavsett vilka förutsättningar och 
förmågor som barnet har. Det krävs att personalen i förskolan är delaktig i att stötta 
barnens kommunikation, och på så vis förebygga och hantera konflikter som kan uppstå 
mellan barnen (Skolverket, 2018).  
 
I Skollagen (2010:800) finns det beskrivet att all form av kränkande behandling ska 
motarbetas. Huvudmannen för förskolor ska årligen ansvara för att en plan mot 
kränkande behandling upprättas (ibid, § 8). Vidare definieras i Skollagen vad som anses 
vara en kränkning:  

[..] ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
kränker ett barns eller en elevs värdighet. (ibid, § 3).   

Det står uttryckligen i Skollagen att kränkande behandling inte får förekomma inom 
någon skolform samt att sådan behandling ska motverkas. 

Corsaro (2018) framhåller att grupper av barn ibland aktivt hindrar inträde av andra 
barn, men att denna typ av beteende skiljer sig från beteendet att vilja skydda sin lek 
genom att det inom barngruppen bildats starka grupper som ägnar sig åt att skapa egna 
lekar. Corsaros forskning visar vilka strategier barn använder för att skydda sin lek. 
Dessa strategier innebär att barn utesluter andra barn som försöker få tillträde till leken. 
Enligt Corsaro ska denna typ av strategi inte tolkas som egoism eller dylikt. Det som 
studien ämnar ge kunskap kring, är inte barns strategier för att skydda sin lek, utan hur 
processer som utesluter barn kan få för konsekvenser för de barn som av andra barn 
anses ha låg status och således aldrig få delta i andra barns lek.  
 
Föreliggande studie behandlar hur förskollärare uppfattar och erfar fenomenen status 
och hierarkier inom barngruppers samspel. Socialt samspel är en del av barns vardag på 
förskolan, och därför är det av vikt att försöka ge kunskap om hur barns kamratkulturer 
kan se ut utifrån ovan nämnda begrepp. Det finns flera studier som behandlar hur barns 
samspel i kamratkulturer uttrycks, bland annat genom exkludering. Föreliggande studie 
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syftar till att undersöka hur förskollärare uppfattar att hierarkier och status kan uttryckas 
i samspel och lek mellan barn i förskolan. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att 
status och hierarkier uttrycks och uppkommer i samspelet mellan barn i förskolan. 
 

• Hur synliggörs hierarkier och status i förskolan? 
• Hur uppfattar förskollärare att status och hierarkier kan uppkomma och uttryckas 

i socialt samspel mellan barn?  
• Hur arbetar förskollärare med samspel i barngrupper? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
I kapitlet diskuteras hur teoretiska begrepp och relationell pedagogik används som 
teoretiskt ramverk i studien. Föreliggande studie behandlar förskollärares uppfattningar 
av hur status och hierarkier uttrycks och uppkommer mellan barn i förskolan. Eftersom 
studiens syfte är formulerat så att det finns en förförståelse för att status och hierarkier 
existerar i förskolan, är det därför av vikt att definiera begreppen status och hierarki.  
 
 
2.1 Statusbegreppet 
Status är ett begrepp inom den sociologiska disciplinen som enligt uppslagsverket 
Nationalencyclopedin är en ”benämning på en persons ställning i en grupp eller 
gruppens ställning i samhället” (Nationalencyclopedin, 2019). I förhållande till det som 
undersöks i föreliggande studie, är begreppet status ett begrepp som används för att 
beskriva hur en sådan ställning som nämns i citatet ovan uttrycks i barngrupp samt hur 
begreppet uppfattas av förskollärare. Gorun och Gorun (2018) diskuterar begreppet 
status i förhållande till samhället. De menar att i ett samhälle indelas individer i 
statusgrupper beroende på sin bakgrund; till exempel genom ålder, socioekonomisk 
bakgrund eller utbildningsnivå. Enligt Nationalencyclopedin (2019) hålls en statusgrupp 
samman genom att flera individer upplever en gemenskap och identitet genom gruppen. 
Gorun och Gorun (2018) framhåller vidare att begreppet status är starkt kopplat till 
begreppet roll; att inneha en statusroll i ett samhälle betyder också att personen tillskrivs 
egenskaper av övriga samhället. Även i Nationalencyklopedins (2019) beskrivning av 
begreppet status står att läsa att status avser hur individer i samhällen eller grupper 
tillskriver varandra utmärkande egenskaper som beror på ålder, könstillhörighet eller 
etnisk härkomst. Gorun och Gorun (2018) menar också att statusbegreppet innebär två 
skilda aspekter: den självupplevda statusen och den objektiva statusen. Den objektiva 
statusen är den status och roll som av andra tillskrivs en eller flera individer i en grupp. 
I förhållande till följande studie är Gorun och Goruns beskrivning av status möjlig att 
diskutera i relation till hur förskollärare uppfattar status i barngrupper i förskolan.  
 
 
2.2 Status i en hierarkisk ordning 
Enligt Nationalencyklopedin (2019) kommer begreppet hierarki ursprungligen från  
grekiskan, och betyder ”rangordning”. I en hierarkisk ordning har individer en över- 
eller underordnad roll i relation till varandra. Begreppet används också inom 
organisationer, såsom chef – anställd. I förhållande till föreliggande studie är begreppet 
användbart för att analysera hur förskollärare uppfattar hierarkiska ordningar i 
barngrupper och om det finns relationer i barngruppen som präglas av under-eller 
överordnade roller. Corsaro (2018) använder begreppet ”statushierarki” och definierar 
begreppet statushierarki som: 

 
Statusskillnader i barn och ungdomsgrupper. Sådana hierarkier är baserade på sociala 
kompetenser och popularitet. Högstatusbarn använder konstant sin makt för att kontrollera 
de med lägre status. Sådana hierarkier varierar med ålder, etnicitet och kultur (Corsaro 
2018, s 402. Min översättning).  

 
Corsaros (ibid) definition av statushierarki är också användbart för analysen av 
föreliggande studies resultat eftersom begreppet är definierat i relation till barn.  
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2.3 Kamratkultur 
Enligt Corsaro (2018) producerar barngrupper en kamratkultur, där barnen genom lek 
och samvaro bidrar till att skapa en kamratkultur (peer Culture) genom sina egna 
erfarenheter med vuxenvärlden. Enligt Corsaro är barns första möte med samhället det 
som sker under barnets första tid inom familjen, vilket ger en trygghet för hur barnet 
senare kan känna sig delaktig i en barngrupp. I förskolan utvecklar således barn en egen 
kultur där egna lekar och informella och uttalade regler präglar varje unik barngrupps 
samvaro. 
 
2.4 Relationell pedagogik 
Aspelin och Johansson (2017) beskriver i en artikel att relationell pedagogik är ett 
mångfacetterat begrepp, som således inte har en enhetlig definition. Vidare framhåller 
Aspelin (2013) att relationell pedagogik är ett teoretiskt perspektiv med fokus på 
relationella aspekter inom verksamheten. Relationell pedagogik framstår som 
mångfacetterad eftersom fokus ligger på begrepp såsom relationer, interaktion och 
kommunikation. Inom relationell pedagogik fokuseras på: relationer mellan lärare och 
barngrupp, relationer mellan barn samt relationer mellan  individuella barn och gruppen. 
Aspelin och Persson (2011) drar slutsatsen att för att förskolebarn ska gynnas av miljön 
i förskolan, krävs relationerna och samtalen mellan pedagog och barn präglas av tillit 
och omsorg för barnet.    
 
Aspelin och Persson (2011) menar att den relationella pedagogiken består av fyra 
delsfärer som består av de relationella aspekterna i pedagogiskt arbete: pedagogiska 
möten, pedagogiskt tillvägagångssätt, en pedagogisk rörelse samt en teoretisk diskurs. 
Pedagogiska möten innebär enligt Aspelin och Persson att det är läraren som i möten 
med barnet på olika sätt bekräftar och stöttar barnet i dennes pågående utveckling. 
Genom pedagogiskt tillvägagångssätt arbetar lärare för att främja barnens 
relationsarbete; de skriver att pedagogiskt tillvägagångssätt inom relationell pedagogik 
innebär: ”[…] handlingar som syftar till att etablera och upprätthålla relationer som 
främjar läroprocesser” (ibid, s 10). Hur lärare arbetar för att organisera verksamheten 
hör också samman med hur det pedagogiska tillvägagångssättet. Aspelin och Persson 
argumenterar för att relationell pedagogik är en rörelse som influerar hur skolor och 
förskolor organiserar utbildning och undervisning, till exempel genom kunskaps- och 
kompetensutveckling. Vidare menar författarna att relationell pedagogik inryms i en 
teoretisk diskurs med fokus på utbildning; diskursen innehåller begrepp som i 
förhållande utgör en relevans för relationell pedagogik.  
 
 
2.5 Sammanfattning  
I förhållande till föreliggande studie är ovan nämnda begrepp och teori av relevanta 
eftersom beskrivningarna som förskollärarna i studien gör av begreppen ska kunna 
analyseras ur en teoretisk ståndpunkt.  
 
Statusbegreppet har definierats och kommer att användas för att få en ökad förståelse 
och kunskap kring hur förskollärarna beskriver status och hierarkier i barns samspel. 
Begreppet hierarki är definierats så att det finns en möjlighet att utröna hur 
förskollärarna uppfattar hierarkier i barngrupp. Corsaros (2018) begrepp kamratkultur är 
relevant för denna studie då det kan användas för att beskriva om förskollärarna 
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uppfattar att eller hur barn i förskolan grupperar sig och om det finns någon koppling till 
status eller hierarkier i barngrupper i förskolan.  
 
Den relationella pedagogiken är mångfacetterad enligt Asplund och Persson (2011). I 
denna studie beskrivs relationell pedagogik i förhållande till förskollärares uppfattningar 
sitt arbete med barns samspel i förhållande till status och hierarkier i förskolan.  
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3. Tidigare forskning 
I föreliggande studies avsnitt om tidigare forskning presenteras studier som behandlar 
ämnen som är relevanta för denna studies forskningsintresse. Studierna presenteras i 
avseende att på ett djupare plan beskriva hur barns relationsarbete kan visa sig i 
förhållande till bland annat status, makt och hierarkier.  
 
3.1 Statusroller i barns lek 
I barns lek uppkommer roller som har olika hög respektive låg status. Flera studier har 
genomförts som behandlar hur status uppkommer och uttrycks i barns lek och samspel. 
Nedan redogörs för några studiers resultat som är relevanta i förhållande till 
föreliggande studie.  
 
Löfdahl (2002) menar att barn utvecklar lekar utifrån populärvetenskapliga fenomen 
som är kända för dem. I sådana lekar finns ett förutbestämt manus inbyggt i hur leken 
ska fortgå och således finns det begränsat förhandlingsutrymme om hur barnen kan 
spela sina roller. Löfdahl menar att barn har olika statuspositioner utanför leken som 
fortsätter att gälla även då de leker, men att i leken får barn utrymme att omförhandla 
dessa positioner. Löfdahls forskning visar att omförhandling av roller i barns lekar kan 
urskiljas tydligare när det fortfarande pågår förhandling om statuspositioner utanför 
leken.   
 
Flera forskare har undersökt hur status på olika sätt uppstår och förhandlas fram i barns 
samspel.  I en studie genomförde Corsaro (1979) observationer av hur barns yttranden i 
rollek skiljer sig åt beroende på vilka roller barn har i rolleken. I studien identifierades 
roller som Corsaro kategoriserade som överordnade respektive underordnade. Roller 
som kategoriseras som överordnade är mamma, pappa eller storasyster, medan de barn 
som blir tilldelade en roll som bebis, husdjur eller granne får en underordnad roll med 
lägre status i leken. I Corsaros studie urskiljs hur barnens utsagor skiljdes åt beroende 
på vilka barn kommunikationen riktades mot; utsagor bestående av befallningar eller 
varningar riktades i stor utsträckning till barn med underordnade roller från barn med 
överordnade roller, och sällan eller aldrig på omvänt sätt. Corsaro argumenterar för att 
den här typen av kommunikation syftar till att kontrollera beteendet hos de barn som 
innehar en roll med lägre status i leken.  
 
I likhet med den forskning som tidigare hänvisats till ovan, har också Olaussons (2012) 
forskning visat att det är mamma eller storasyster som är de roller i leken som har högst 
status. Hon menar även att i familjeleken hon observerat, har de barn som innehar roller 
som mamma och storasyster förekommer mer omsorgsinriktade handlingar gentemot de 
barn som har roller som bebis eller husdjur. Löfdahl (2002) talar om perifera roller i 
leken. Hon menar att dessa roller ofta förhandlas fram av barn med hög status och 
tilldelas barn med lägre status som önskar delta i leken. De barn som deltar i leken och 
innehar en perifer roll är oftast medverkande i leken på barnen med hög status villkor. 
Löfdahl menar vidare att barn med hög status agerar utifrån viljan att bestämma, men 
också för att befästa sin position som ett barn med hög status i gruppen.  
  
Flera studier tyder på att ålder är en avgörande faktor för barns status och popularitet i 
barngrupp (Löfdahl & Hägglund 2006; Martinsen, Nærland & Vereijken 2010). 
Olausson (2012) beskriver hur barn som innehar en hög statusposition utgör en positiv 
inverkan på hur samspelet och leken utvecklas i barngruppen. Det är främst de äldre 
barnen som enligt Olausson styr leken på ett sätt som gör att många barn inkluderas i 
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leken. Därmed är det de andra barnens uppfattning av de äldre barnen som gör att de 
äldre barnen har högre status i barngruppen.  
 
 
3.2 Exkludering  
I en observationsstudie om barns kamratskap i förskolan har Jonsdottir (2007) kommit 
fram till att vissa barn under sin vistelsetid i förskolan inte väljs som kamrat av något 
annat barn. Den exkludering som sker av vissa barn kan inte härledas till hur 
barngruppen är sammansatt i avseendena ålder och kön, det finns således goda 
förutsättningar för de barn som exkluderas att få kamrater. Jonsdottir framhåller dock att 
orsaken till att vissa barn exkluderas inte går att utläsa i den sociometriska studiens 
resultat, utan måste tolkas som att: 

 
Rådande klimat och atmosfär på avdelningen, barnens sociala egenskaper och 
färdigheter, personalens förhållningssätt till barnen, arbetsformer och gällande 
regler på avdelningarna skulle kunna användas som förklaringar (ibid, s 121). 

 
Liknande slutsatser som i citatet ovan har dragits i en studie av Hedin, Ekholm och 
Andersson (1997) som menar att den psykiska miljön och fostransstilar på förskolor har 
betydelse för hur barns lek och samvaro utvecklas. Hedin et.al. har identifierat tre 
specifika fostransstilar som rådande i svenska förskolor: 1) Framtidsfokuserad fostran 
(future-focused) 2) Nu-fokuserad fostran (present-focused) 3) Kombinerad (combined).  
 
I miljöer där nu-fokuserad fostran är det rådande klimatet fann forskarna att barnen ofta 
hamnade i konflikter. När det inte finns vuxna i närheten skedde det oftare att barnen 
retades, avvisade och bråkade med varandra. Det som är utmärkande för en present-
focused miljö enligt författarna är att personalen är rutinfokuserade, tilltalar barnen på 
ett kontrollerande sätt samt sällan deltar aktivt i barnens lekar, utan samtalar med andra 
i personalen. I den miljö som författarna benämner som future-focused är pedagogerna 
närvarande i barnens lek i större utsträckning och barnens samvaro består oftare i att 
barn samarbetar, hjälper varandra och författarna fann att tillfällena då barnen 
förhandlade gemensamt var fler än i present-focused miljöer där barnen sällan 
samarbetar eller hjälper varandra. Författarna menar vidare att klimat på förskolor kan 
ha drag av både present-focused och future-focused, vilket har betydelse för hur barnens 
samvaro utvecklas (Hedin et.al 1997).   
 
I en observationsstudie beskriver Löfdahl & Hägglund (2006) hur de observerat en 
fyraårig flickas upprepade försök att få tillträde till några äldre barns lek. Hennes försök 
att få delta i leken nekas upprepade gånger av de äldre barnen som använder olika 
strategier för att neka hennes tillträde; de ändrar regler för leken i syfte att kunna neka 
tillträde, de erbjuder barnet en roll vilken inte är relaterad till deras aktuella lek och som 
de sedan ignorerar. Löfdahl & Hägglund menar att när barnen exkluderar barnet som 
försöker få tillträde till deras lek producerar de egna, gemensamma regler för att kunna 
neka tillträde i leken för ett individuellt barn, trots att det finns regler på förskolan som 
beskriver hur barnen ska behandla varandra. Dessa regler är de exkluderande barnen 
medvetna om. Löfdahl & Hägglund menar att barnen gör egna tolkningar av 
förskoleavdelningens gemensamma regler i syfte att skapa normer för vilka barn som 
kan inkluderas i lekgemenskapen de själva skapat. 
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3.2.1 Orsaker till exkludering 
Forskning visar att det finns flera anledningar till att barn exkluderas av kamrater. I en 
studie av Jonsdottir (2007) tillfrågades förskollärare hur de uppfattar de individuella 
barnens sociala förmågor. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar de exkluderade 
barnen som mer ensamma och att de i mindre utsträckning visar färdigheter gällande 
samarbete och hjälpsamhet. Jonsdottirs studie visar också att förskollärarna uppfattar att 
det för de uteslutna barnen är svårt i leken och att det uppstår kommunikativa 
svårigheter i samspel med de andra barnen. Jonsdottir identifierade exkluderande 
respektive inkluderande avdelningar på de förskolor som deltog i studien. Författaren 
menar vidare att det finns en skillnad i hur förskollärarna på exkluderande respektive 
inkluderande avdelningar talar om barnen utifrån barnens sociala färdigheter, vilket 
Jonsdottir argumenterar för kan ha betydelse för barnens sociala möjligheter.  
 
I en avhandling har Fanger (2012) forskat kring anledningar till varför barn exkluderar 
varandra. Fangers studie resulterade i ett antal kategorier som beskriver skeendet då 
barn i olika situationer och av olika anledningar utesluter varandra. En av de kategorier 
som Fanger (2012) fann innebär att barn utesluter vissa barn i syfte att känna kontroll 
och få uppleva känslan av självständighet. Fanger menar att ett sätt för barn som blivit 
exkluderade att få uppleva kontroll, är att utesluta andra barn som önskar delta i 
interaktion. Fanger fann detta resultat  som oväntat, men senare forskning av Cederborg 
(2019) visar ett liknande resultat, där en observerad leksituation mellan barn visade 
samma beteende hos barn som vill höja sin status.  
 
Vidare diskuterar Fanger (2012) i sitt resultat orsaker till att barn som exkluderar i 
större utsträckning gör det för att upprätthålla vänskapsrelationer med högstatusbarn 
eller för att uttrycka ett behov av maktutövning. Fanger menar att en orsak till denna typ 
av maktutövning som frekvent exkludering innebär kan bero på undanhållna behov, 
men författaren menar dock att till stor del beror barns exkludering av andra barn på 
behovet att kunna känna kontroll över sin sociala situation.   
 
I en barngrupp kan det uppkomma hierarkier som barnen förhandlar fram inom den 
kamratkultur de befinner sig i. Löfdahl & Hägglund (2007) ger i en studie exempel på 
hur en hierarki blir synlig för läraren i en observerad lärsituation. De beskriver hur 
läraren hade en didaktisk avsikt med leken ”En bonde i vår by”; barnen skulle få känna 
delaktighet och gemenskap. Allt eftersom leken fortskred blev det tydligt att det fanns 
statusordningar inom barngruppen. Barns olika status blev synliga genom hur barnen 
valde varandra, och i slutet av leken var det två av barnen som inte blivit valda till att 
delta som någon av rollerna. Löfdahl & Hägglund (2007) menar att det vid aktiviteten 
uppstod en förskjutning från lärarens avsedda syfte med leken, till en situation där 
barnen befäste varandras och sin egen status i gruppen. 
 
 
3.4 Hierarkier i barns lek 
I en studie analyserar Cederborg (2019) hur barns maktrelationer skapar hierarkier i 
leken. Författaren konstaterar att barn både i tal och genom gester får fördelar i leken i 
form av ökat bestämmande och makt över hur andra barn agerar i förhållande till 
varandra. I studien framgår det hur fyra barns lek utvecklade sig under några minuter. 
Under den pågående leken blev det tydligt att barnet med högst status, genom olika 
maktuttryck styrde leken och de andra barnens agerande. De maktuttryck som 
Cederborg menar att barnet med högst status använde sig av för att erhålla makt skedde 
genom att visa sitt gillande eller ogillande gentemot övriga barns förslag, initiativ eller 
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frågor. Genom att ignorera de andra barnens försök till delaktighet i lekens utformning, 
uttryckte barnet med högst status sin makt över leken. Även Löfdahl (2002) har 
identifierat hur maktuttryck kan gestaltas i barns lek. Genom förhandling av leksaker 
och tillgång till olika rum på avdelningen, kan barn positionera sig som innehavare av 
hög status. Löfdahl menar vidare att de yngre barnen sällan har möjligheter att tillskansa 
sig en högstatusposition genom att göra anspråk på kläder eller leksaker som är 
förknippade med högstatusroller i leken.  
 
Enligt Löfdahl är de yngre barnen ofta medvetna om att det endast är de äldsta barnen 
som har rätt att göra anspråk på de leksaker som har betydelse för en roll med hög status 
i leken (ibid). Cederborg (2019) menar vidare att de barn som i leken hade de lägre 
statuspositionerna accepterade det överordnade barnets handlingar i leken, och således 
accepterade de även att de själva, outtalat, blev tvingade att agera utifrån sina tilldelade 
roller lägre ned i statusordningen. De barn med lägre status i leken agerade gentemot 
barnet med högst status på olika vis med ett underordnat beteende, exempelvis genom 
att leta material till leken och frivilligt lämna ifrån sig dessa saker till barnet med högst 
status. Cederborgs ståndpunkt är att det förekommer att förskolebarn deltar i och 
frambringar ojämlika relationer, vilket sker genom flera subtila skeenden såsom icke-
verbalt eller genom kontroll av det fysiska utrymmet. 
 
 
3.5 Hög respektive låg status i barngrupp 
 
Vedeler (2009) framhåller att förskolan är en plats där social kompetens hos barn kan 
stimuleras och utvecklas, både genom lek och i undervisning. Social kompetens är ett 
vitt begrepp, men innebär enligt Vedeler att kunna initiera ett samspel som upprätthålls, 
kunna lösa konflikter och att bibehålla vänskapsrelationer. Vidare skiljer Vedeler på 
begreppen social kompetens och social förmåga. Social förmåga definieras som en 
förmåga att anpassa sig till sociala situationer. I barns lek är interaktionen i samspelet 
mellan barnen beroende av barns sociala förmågor (ibid). Lillvist, Sandberg, Björck-
Åkesson och Granlund (2009) har forskat om hur förskollärare definierar social 
kompetens hos barn utifrån två kategorier: intrapersonella förmågor och interpersonella 
relationer. Resultatet av studien visar att de förskollärare som definierade social 
kompetens som intrapersonella förmågor uppfattade att social kompetens är kopplat till 
barns självkänsla, empati för andra, delaktighet och problemlösningsförmågor. 
Författarna av studien menar vidare att resultatet av förskollärarnas uppfattningar visar 
att förmågor och egenskaper inom interpersonella relationer är förbundna med hur barn 
uppvisar förmågor inom intrapersonella förmågor. Resultatet av Lillvist et.al. studie 
visar att förskollärare uppfattar att hur interaktionen i samspelet mellan barn ser ut är en 
del av vad social kompetens innebär; till exempel förmågan till turtagning i leken. 
Vidare framhåller författarna att förskollärarna i studien menar att popularitet hos ett 
barn i barngruppen är en aspekt av social kompetens. Populariteten kan ha effekten att 
hela barngruppen påverkas om ett barn det populära barnet är frånvarande. Lillvist et.al. 
menar att ett barns popularitet är ett tecken på barnets sociala status i gruppen. I studien 
framträdde också synen på socialt kompetenta barn som verbala; förskollärarna framhöll 
att den kommunikativa förmågan hos barn  
 
Forskning visar att det finns egenskaper och beteenden som gör att vissa barn tidigt 
anses ha låg status av andra barn. Sådana beteenden är exempelvis: att inte förstå 
leksignaler, aggressivitet eller blyghet. Även den sociala samspelsförmågan har 
betydelse för om barn blir exkluderade eller bortvalda (Hay, Payne och Chadwick 
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2004). Även Dahl (2014) har i en forskat om fritidspedagogers syn på barns 
relationsarbete. I resultatet av Dahls forskning framkommer att det enligt pedagogerna 
finns barn som får svårigheter i vänskapsrelationer till andra barn, som kan bero på att 
det finns svårigheter att förstå och tolka olika kommunikationssignaler i lek och 
samspel. Dahl framhåller att fritidspedagogerna menar att denna typ av svårighet 
orsakas av det individuella barnets förutsättningar i form av verbal förmåga eller 
hemförhållanden. Således läggs ansvaret för barnets utanförskap på barnet själv.    
  
 
3.6 Sammanfattning 
I ovanstående kapitel redogörs för forskning som är aktuell för denna studie och som 
kan relateras till syfte och frågeställningar. Forskning som behandlar barns statusroller i 
samspel och lek samt hur hierarkier uttrycks i barns samspel är relevant för hur 
resultatet för studien tolkas i analyskapitlet. Den presenterade forskningen som berör 
hierarkier och status kan relateras till frågeställningarna om hur dessa synliggörs och 
uttrycks mellan barn.  
 
Vidare har forskning kring exkludering och dess orsaker presenteras i detta kapitel. 
Forskning som rör exkludering är relevant för studien eftersom den visar att 
bakomliggande processer såsom status och hierarkier i samspelet mellan barn ofta sker i 
samband med exkludering. I kapitlet beskrivs också forskning som relateras till barns 
sociala förmågor, social kompetens, popularitet och pedagogers syn på barns sociala 
förmågor eller social kompetens. Forskningen kring olika sociala förmågor är relevanta 
för studien eftersom syfte och frågeställningar utgår från att bidra med kunskap kring 
hur förskollärare uppfattar status och hierarkier i barns samspel.   
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4. Metod och genomförande 
I följande avsnitt presenteras och argumenteras för val av metod för studiens 
genomförande. 
 
 
4.1 Intervjuer 
Det finns flera fördelar med att använda intervjuer för insamling av data. När en 
forskare ämnar förstå på ett djupare plan vad enskilda personer har för uppfattningar 
eller erfarenheter kring ett ämne, är intervjuer en metod som möjliggör för forskaren att 
få fram data om det forskaren vill förstå. Intervjuer gör det också möjligt att få 
förståelse eller kunskap kring komplexa och subtila företeelser, eftersom frågorna som 
ställs till en informant kan preciseras utifrån forskningssyftet. För att ytterligare 
möjliggöra att syftet med studien kan uppnås är valet av struktur för intervjuerna. 
Strukturen för studiens frågeguide konstrueras så att semi-strukturerade intervjuer 
genomförs. Semi-strukturerade intervjuer innebär att frågeguiden är konstruerad utifrån 
ämnen, men fortfarande med möjligheten för forskaren att ställa följdfrågor samt själv 
kunna välja i vilken ordning frågorna ställs. Målet med semi-strukturerade intervjuer är 
att ge informanten möjlighet och utrymme att själv kunna utveckla sina svar 
(Denscombe, 2016).  
 
I förhållande till föreliggande studies syfte, kan valet av intervju som metod motiveras 
med att studiens syfte innehåller begreppen status och hierarkier, som ofta är både 
subtila företeelser samt komplexa processer. Genom att genomföra intervjuer med 
verksamma förskollärare, kan frågeformuläret konstrueras så att intervjufrågorna är 
sammanlänkade med de tidigare nämnda begreppen i syftet.  
 
Under samtliga de intervjuer som gjorts för föreliggande studie, uppfattade jag som 
forskare att tystnad uppkom frekvent från både mig som intervjuare och informanterna. 
Trost (2010) menar att tystnad i en intervjusituation kan göra att intervjuaren känner sig 
obekväm och blir stressad över att följa upp informantens utsaga. Under de intervjuer 
jag genomförde använde jag tystnaden som en metod för att ge informanten möjlighet 
att utveckla sina svar. Trost menar att tystnaden fyller en funktion vid en intervju; den 
ger möjlighet för forskaren att fundera på hur nästa fråga ska ställas, men också för att 
tystnad i en sådan situation gör det möjligt för informanten att vidareutveckla och 
fördjupa sitt svar. Han menar också att om forskaren vid intervjusituationen är 
observant på hur informanten agerar är det möjligt för forskaren att avgöra ifall den 
intervjuade personen fortfarande funderar på sitt svar (ibid). Med undantag för vid en av 
intervjuerna uppfattade jag att tystnaden från mig och informanterna oftast gav 
informanterna möjlighet att vidareutveckla och fördjupa sina svar.  
 
4.2.1 Inspelning och transkribering  
De fem intervjuer som genomförts för studien har spelats in och transkriberats. Bryman 
(2001) menar att transkribering av insamlad data fyller flera funktioner som underlättar 
forskarens möjlighet till analys vid studiens genomförande. Transkriberade utsagor 
underlättar för det faktum att det kan vara svårt för forskaren att annars analysera 
informantens utsagor. Forskaren skulle annars behöva göra minnesanteckningar, ett 
förfarande som kan riskera att forskaren inte är helt och hållet mentalt närvarande vid 
intervjusituationen.  
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4.2 Urval 
Urvalet för studien har genomförts genom att två rektorer på två olika enheter 
kontaktades via telefon med en förfrågan om att vidarebefordra förfrågan till 
förskollärare om deltagande i studien. Efter godkännande av deltagande förskollärare, 
skickades ett missivbrev till förskolecheferna (se bilaga A) som vidarebefordrade 
missivet till aktuella förskollärare.   
 
Fem förskollärare i en mellanstor kommun i södra Sverige valdes ut och intervjuerna 
genomfördes på deras arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 20 – 60 minuter. I 
förhållande till aktuell studie kan urvalet benämnas som explorativt eftersom studien har 
en begränsad tidram samt att informanterna valts ut genom en personlig förfrågan att 
delta. Denscombe (2016) beskriver ett urval där informanter ”handplockas”, som 
explorativt urval. 
 
 
4.2.1 Presentation av informanter 
Nedan följer en presentation av de förskollärare som deltagit i studien.  
 

Informant Antal år som 
förskollärare 

Arbetar i barngrupp 

Förskollärare 1 15-20 år Blandat 
Förskollärare 2  25-30 år Äldrebarn 
Förskollärare 3  25- 30 år Äldrebarn 
Förskollärare 4  35-40 år Blandat/syskongrupp 
Förskollärare 5  0-5 år Yngrebarn 

 
Tabell 1.0 Beskriver informanternas fingerade namn i studien, antal år i yrket samt med 
vilken åldersgrupp informanterna arbetar med när studien genomförs.  
 
 
 
4.3 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna för denna studie genomförts och transkriberats, påbörjades 
analysen av empirin för att kunna färdigställa resultatet. Det första steget i analysen var 
att få en djupare kunskap om materialet, och därför lästes varje intervju flera gånger. 
För att få en överblick av den insamlade datan, användes olika färger för att stryka över 
i de word-dokument som de transkriberade intervjuerna fanns i. Jag utgick först från de 
forskningsfrågor jag ställt och strök över med olika färger när informanterna talade om 
till exempel samspel, status, makt eller hierarkier. Därefter kopierades varje markerad 
utsaga in i ett nytt word-dokument (se bilaga C). I det nya dokumentet fanns spalter där 
jag kunde skriva ned nya kategorier för vilka utsagorna passade in i; till exempel status 
som positivt fenomen, bestämmande barn etc. När samtliga utsagor var 
kategoriseringarna var påbörjades arbetet med att sammanställa resultatet. I analysen av 
studiens resultat jämfördes förskollärarnas uppfattningar med det teoretiska ramverket 
och den tidigare forskningen för att utröna huruvida det finns skillnader eller likheter.    
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4.4 Etiska överväganden 
 
I studien tas de av Vetenskapsrådet (2011) fastställda fyra etiska principerna för 
samhällsforskning i beaktande.    
 
Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera informanterna om 
vilket syfte studien har (Vetenskapsrådet 2011). I studien har informationskravet 
beaktats genom att samtliga informanter innan deltagande fått information i de 
missivbrev som skickats till dem (se Bilaga A). 
 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien kan bestämma huruvida de vill 
fortsätta att delta eller ej. Samtyckeskravet innebär också att informanterna när som 
helst innan studien publicerats kan välja att avbryta sin medverkan i studien. 
Samtyckeskravet innebär även att informanterna har rätt att välja att vissa delar av deras 
utsagor inte får användas i forskningen (Vetenskapsrådet 2011). Samtliga deltagare i 
denna studie har fått information om vad samtyckeskravet innebär via det missivbrev de 
fick ta del av innan intervju.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter om informanter måste skyddas, 
såsom namn och arbetsplats (Vetenskapsrådet 2011). I studien har namnen på 
informanterna fingerats. Det finns heller inte utskrivet i studien vilka av de deltagande 
förskollärarna som arbetar på samma förskola, eftersom det kan göra att enskilda 
informanter kan identifieras av utomstående. Vidare valdes även att inte skriva ut ålder 
på förskollärarna, utan ett spann på hur många år de olika deltagarna arbetat som 
förskollärare finns redovisat (se tabell 1.0). Dessa val i förhållande till 
konfidentialitetskravet har gjorts i syfte att minska risken att en utomstående inte ska 
kunna identifiera någon av deltagarna.  
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas i något annat 
syfte än det som är avsett för studien (Vetenskapsrådet 2011). I förhållande till denna 
studie innebär nyttjandekravet att den insamlade datan i form av intervjuer kommer att 
raderas efter att studien genomförts, och således inte kommer att användas i något annat 
syfte än för denna studie.   
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet består av tre 
överkategorier som är formulerade utifrån studiens forskningsfrågor: hur synliggörs 
hierarkier och status i förskolan, förskollärares uppfattningar av hur status och hierarkier 
uppkommer och uttrycks i samspel mellan barn och förskollärares uppfattningar av 
arbetet med ett positivt samspel i barngrupp. Under varje överkategori presenteras de 
kategorier som kunnat urskiljas i resultatet. Varje kapitel avslutas med en resultatanalys. 
 
 
5.1 Hur synliggörs hierarkier och status i förskolan 
I följande avsnitt presenteras analys och resultatet av de fyra kategorier som urskilts i 
det insamlade materialet: barn är förebilder för varandra, låg status i barngrupp och hög 
status i barngrupp och hierarkier i barns samspel.   
 
 
5.1.1 Barn är förebilder för varandra 
En av de uppfattningarna som uttrycktes hos två av de intervjuade förskollärarna är 
uppfattningen om att barn har en hög status i barngruppen om de är omtyckta, 
efterfrågade och således populära bland de andra barnen. Flera av de intervjuade 
förskollärarna uttryckte detta genom att beskriva med exempel från tidigare barngrupper 
de undervisat. I citatet nedan talar Förskollärare 2 om en erfarenhet hon gjort gällande 
en tidigare barngrupp hon haft:  

 
[…] Där det var, det blev ett barn som väldigt många såg upp till. Det var inget 
självutnämnt hos det här barnet, utan det var liksom de andra som såg upp väldigt mycket 
till det barnet. Vilket påverkade ju hela gruppen så till vida att alla ville ju göra det som det 
barnet gjorde (Förskollärare 2). 
 

Förskollärare 2 menar att den positivitet som uppstod i barngruppen på grund av det 
populära barnet berodde på att det barnet hade en hög status i barngruppen och menar 
att det barnet blev en förebild för de andra barnen i barngruppen. Även Förskollärare 1 
hänvisar till en erfarenhet med en tidigare barngrupp. Hon menar att ett specifikt barn 
ses som populär bland andra barn och således menar förskolläraren att det populära 
barnet har en hög status i barngruppen: 

 
Samtidigt var det en väldigt lugn pojke som många väntade på att han skulle komma för de 
tyckte om och vara med honom och sitta och leka med honom [skratt]. Så han styrde på sitt, 
lugna sätt. Han har ju inte så mycket språk heller, men alla frågade efter honom så det var 
väldigt roligt (Förskollärare 1). 

 
Förskollärare 1 beskriver en situation med ett barn som hon uppfattade hade en hög 
status i barngruppen, och som blev en förebild och ett barn som andra barn såg upp till.  
 
Förskollärare 1 och förskollärare 4 talar också om äldre barn som förebilder. 
Förskollärare 2 nämner också äldre barn som förebilder för de yngre, men menar att 
hennes uppfattning är att äldre barnen ofta måste ta hänsyn till de yngre i en barngrupp 
där barnen är åldersblandade:  

 
[…] Det är bra att ha äldre barn att kunna lära sig av, ja, men samtidigt så kan jag tycka 
ibland att det är väldigt mycket de äldre som måste visa hänsyn till de yngre (Förskollärare 
2).      
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Förskollärare 4 talar om en tidigare barngrupp hon haft och säger i intervjun: ”De 
präglades nästan av att de som var de äldsta förebilderna var de som hade allra svårast 
med det sociala samspelet” (Förskollärare 4). I citatet benämner förskollärare 4 de 
äldsta barnen som förebilder, men att de av olika orsaker inte kunde fungera som 
förebilder för de yngre barnen.   
 
 
5.1.2 Låg status i barngrupp 
Svårigheter för barn att ta sig in i leken kan påverka hur andra barn upplever samspelet 
med dem. Enligt två av förskollärarna i studien kan ett barn i vissa avseenden få en låg 
status beroende på sitt agerande.  

Att man kanske inte kan lekkoderna på samma sätt som sina jämnåriga eller andra i 
gruppen, det behöver inte vara just någon som är jämnåring. Om man inte fixar det så, eller 
vad man ska säga.. att man kan få en lägre status (Förskollärare 5).  

 
Förståelsen för lekkoderna i en lek är avgörande för vilket bemötande barn får vid den 
aktuella situationen. Förskollärare 5 säger i citatet ovan att på vilket sätt ett barn agerar 
för att ta sig in en pågående lek kan vara avgörande för hur de andra barnen bemöter 
försöken. 
 
En av förskollärarna i studien påpekar att även om arbetslaget arbetar aktivt för att 
skapa förståelse och respekt för varandras olikheter, finns risken att barn i behov av 
särskilt stöd kan få en låg status i barngruppen: 

 
Ett barn som, alltså tyvärr, ibland barn med diagnoser kan ju få en lägre status, därför att de 
är lite avvikande. De faller inte i den så kallade normen även hur mycket vi än jobbar, så 
barn är ju barn […]. De ser och känner liksom saker de inte känner sig bekväma med.. då 
tar man kanske lite avstånd ifrån. Det måste vi vara medvetna om, men det är ju fortfarande 
inte okej att vara taskig eller någonting på något vis (Förskollärare 2).    

 
Förskollärare 2 beskriver att barn som har en diagnos av något slag, kan få en lägre 
status eftersom andra barn uppfattar dem på ett sätt som de inte är vana vid eller känner 
sig bekväma med. Förskolläraren menar att barn kan uppleva känslor som de inte 
känner sig bekväma med i samspelet med andra barn och därför kan avståndstagandet 
bli ett sätt att gå tillväga för somliga barn.     
 
Förskollärare 2 säger att barns status är beroende av vilken bild de andra barnen i 
barngruppen har av olika barn. Hon menar i likhet med förskollärare 5, att vissa barn 
kan få en lägre status beroende av sitt beteende. I intervjun tar hon upp att barn som 
ibland är utåtagerande kan få en lägre status eftersom andra barn uppfattar dem på ett 
visst sätt utifrån hur de beter sig: 

 
Är det ett barn som har fått en sådan status, om man säger så, som kanske är lite mer 
utåtagerande, för det kan ju ändå fortfarande få en hög status bland barnen. Så det är ju 
sådant som också sprider sig i barngruppen, så att det beror ju på lite grann [..] vad det 
handlar om så att säga (Förskollärare 2). 

 
Förskollärare 2 berättar att ett enskilt barn kan tillskrivas egenskaper av andra barn som 
gör att ett enskilt barn får en lägre status i vissa avseenden. Hon uttrycker att ”sådant 
sprider sig i gruppen”, och syftar på att barn uppfattar beteenden som gör att ett enskilt 
barn kan uppfattas att vara på ett visst sätt utifrån barnets agerande.    
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I likhet med förskollärare 2, menar förskollärare 5 att barns olika sätt att vara på kan 
avgöra huruvida barn får en hög eller låg status i barngruppen. Förskollärare 5 uppfattar 
att barn kan få en negativ status om deras beteende inte stämmer överens med hur 
övriga barn i gruppen uppfattar vad som är ett accepterat beteende. Hon menar att 
särskilt bland äldre barn kan beteenden hos enskilda barn ge barn en lägre status. 
Förskolläraren exemplifierar med att på en yngrebarnsavdelning är det vanligare att små 
barn slåss för att de inte är tillräckligt verbala att säga sin åsikt ännu. Hon menar också 
att ett sådant beteende, som att slåss, inte är accepterat i samma utsträckning bland äldre 
barn. Förskollärare 1 har en liknande uppfattning som förskollärare 2 och 5 när hon 
säger att det kan förekomma att barn ibland får en roll som inte uppfattas som positiv av 
andra barn i barngruppen: 

 
Men det är ju, en del hamnar ju i vissa roller hela tiden och så ska de ju uppfylla det och 
vara de här tuffa och stökiga och alla ska skratta åt dem eller de ska göra som dem, det är ju 
sådant som finns. Man får försöka jobba bort lite. Lyfta om de har någon annan bra sida 
istället (Förskollärare 1). 

 
5.1.3 Hög status i barngrupp 
Det finns en skillnad mellan förskollärarnas beskrivningar av hur barn med hög status 
gör dem till positiva förebilder för andra barn i barngruppen och beskrivningen de gör 
när hög status får barn att använda sin statusposition för att bestämma över andra barn:    
 

Ja, det kan ju missbrukas i alla fall om du har en hög status och du ser att man kan få 
kompisarna att släppa leksaker eller släppa aktiviteter […]. Så vågar man kanske inte stå 
emot en uppmaning från ett barn som har en lite högre status.. Men där är det ju också 
viktigt att vi som vuxna finns i närheten och hjälper och stöttar de här barnen som kanske 
självutplånar sig själva lite för att man vill vara till lags. Så att man hjälper och stöttar dem i 
det valet de faktiskt vill göra (Förskollärare 4). 

 
Det förskolläraren beskriver är att vissa barn på grund av sin höga status kan övertyga 
andra barn att följa barnet med hög status. Förskollärarens uppfattning av det hon 
beskriver är denna typ av handling från ett barn med högre statusposition är något 
negativt eftersom hon menar att de barn som är beredvilliga att följa barnet med hög 
status står emot sin egen vilja.  
 
Förskollärare 2 beskriver två aspekter av hur hög status kan uttryckas i barngrupp. Å 
ena sidan menar hon att barn med hög status är de som organiserar lekar. Samtidigt 
menar hon att somliga barn exkluderas av de barn med hög status som är framträdande i 
hur lekarna ska gå till: 
 

Vem som styr, vem som… styr upp lekar och så, så mycket där i valet mellan.. vilka de då 
tar med sig, vilka ropar de på, de som kanske har lite mer status så att säga, vilka vill de ha 
med i leken. Får alla självklart leka med, eller inte? Så där kan man se ganska tydligt att det 
är skillnader (Förskollärare 2). 

 
Förskollärare 2 beskriver en medvetenhet kring att vissa barn kanske inte bjuds in i 
leken, och påtalar att det blir tydliga skillnader i vilka som leker med vilka.    
Förskollärare 3 menar att hög status kan uttryckas genom att visa barn har inflytande 
över andra barn:  

 
Nej, men det är just om den får med liksom de andra på.. dåliga saker, så att säga. Lite bus 
och lite.. ja, om man kanske till och med trycker ned något annat barn eller sådär. Det 
förekommer faktiskt. Så är det långt ned i de här åldrarna med (Förskollärare 3). 
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5.1.4 Hierarkier i barns samspel 
Två av förskollärarna delar en uppfattning om att i barns rollek kan det bli tydligt hur 
barn med hög status bestämmer vilka som ska ha de mest attraktiva rollerna i leken.  
Förskollärare 1 och 5 beskrev samma fenomen som de uppfattar kan uppkomma i 
barngruppers lek. Uppfattningen är att barn som har låg status och släpps in i leken men 
blir tilldelade en roll med lägre status. På så sätt uppstår en hierarkisk ordning i leken:  
 

Ja, men det är ju det här att du får alltid vara hund och katt. Och man säger då att ”jag vill 
vara storasyster” ”nej, det är redan en” och ”du får vara den” och ”du får vara den”. I den 
leken ser man det i alla fall. Det är det tydligaste stället man kan se det på ju […] 
(Förskollärare 1).  
 
Att den ena kanske blir någon jättepopulär rollfigur och någon som kanske ligger lite längre 
ned i status då kanske får.. Kanske att de alltid får vara hund eller mer obetydlig roll eller 
vad man ska säga. Och det kanske kan vara att de vill detta barnen, att de kanske tycker att 
det är, ja att de gillar att inte vara så stor roll eller vad man ska säga (Förskollärare 5). 

 
Hos både förskollärare 1 och 5 finns en uppfattning om att vissa barn är nöjda med att 
ha roller med lägre status till exempel hund eller katt. Förskollärare 1 säger: ”Eller det 
hörde jag i den gruppen förra året, men sen var det någon som alltid var nöjd med det, 
men det var väl kanske för att då fick den vara med, så är det ju” (Förskollärare 1). 
Förskollärare 1 säger även i intervjun att ibland kan det krävas att en vuxen kommer in i 
leken och ändrar om rollfördelningen. På så vis blir lärarens närvaro av vikt för barnens 
samspel och den vuxnes medverkan i leken har därför betydelse ifall det finns en 
hierarkisk ordning som påverkar barnen i leken.  
 
Förskollärare 5 uttrycker att hon uppfattar att begreppen hierarki och status är 
sammankopplade: ”Jag kopplar nog hierarkier ganska mycket till status i gruppen. Och 
att vissa barn då kan få samma roller kanske” (Förskollärare 5).  
  
Förskollärare 3 uppfattar att ibland kan det uppstå en hierarkisk ordning i en barngrupp 
som beror på att det i barngruppen har bildats mindre grupper.    

 
Ja, men det kan det ju säkert göra. Vi har ju lite olika.. folkgrupper så att säga, och de kan 
ju bli lite.. dra sig till varandra i vissa situationer eller så. Så då, ja, ibland. Ibland inte.. det 
är lite olika.  
I: Men du tycker det blir en hierarki då? Mellan dem då? Grupperna? 
F: Ibland kan det bli det. Så kan det kännas, men, det gäller ju att verkligen vi blandar in 
oss i det här. Och blandar grupperna, och försöker få igång ett samspel istället. 
(Förskollärare 3). 

 
Förskollärare 3 uppfattar att det kan uppstå en sådan ordning mellan grupper utifrån 
barnens etniska tillhörighet. Förskollärare 4 menar i likhet med förskollärare 3 att en 
hierarki kan uppstå i barns samspel om det uppstår starka grupper:  

 
Men det kanske är min referensram som är lite dålig. Men just det här, när man får problem 
i en barngrupp, att det finns en lite sammansvetsad grupp. Det kan ju vara att man är 
sammansvetsad för att man äger ett gemensamt språk, som gör att man stänger andra ute. 
Det är ju en dynamik som förenar men som också exkluderar (Förskollärare 4). 

 
Under intervjuerna ställdes frågor kring hierarkier kan uttryckas i barngruppen. I 
förhållande till begreppet hierarki beskriver förskollärarna 3 och 4 hur ett negativt 
samspelsmönster kan se ut mellan barnen. Båda förskollärarna beskriver i citaten ovan 
hur ett gemensamt språk och en gemensam kultur kan fungera som ett socialt 
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sammanhang mellan barn, men också att andra barn stängs ute eller exkluderas i 
grupperna.  
 
 
5.1.5 Resultatanalys 1 
Status i barngrupp kan enligt förskollärarna i denna studie synliggöras genom att det 
finns barn i gruppen som på olika sätt ses som förebilder för andra barn. Den status som 
det innebär att vara en förebild för andra barn uttrycks enligt förskollärarna genom att 
barnen är populära och omtyckta av andra barn. När förskollärarna uttrycker en 
uppfattning om att ett eller flera barn blir förebilder för andra barn i gruppen tillskriver 
dem barn dessa barn en hög status. Förskollärarna tillskriver barn hög status när 
beskriver deras egenskaper, till exempel har förskollärare 1 i denna studie beskrivit att 
ett barn som lugn. Även förskollärare 2 beskrev hur ett barn fick en hög status när andra 
barn såg upp till det barnet. Enligt Gorun och Gorun (2018) och Nationalencyklopedins 
(2019) definition av status innebär status att en person tillskrivs egenskaper av andra 
individer. I en barngrupp kan detta således innebära att andra barn tillskriver ett eller 
flera barn egenskaper som i förlängningen gör att ett barn får en hög eller låg status. Att 
bli tillskriven en hög status kan också kopplas till de begrepp som Gorun och Gorun 
(2018) benämner som självupplevd och objektiv status. Den objektiva statusen är i 
förhållande till förskollärarna i denna studies uppfattning en beskrivning av barn som 
förebilder för andra barn. Den självupplevda statusen är möjlig att koppla till hur barnet 
agerar beroende på vilken status barnet blivit tillskriven. 
 
Förskollärare 1, 2 och 4 berättar också att de uppfattar att när barn blir förebilder för 
andra barn, är det ofta de äldre barnen i barngruppen som får rollen som förebild för 
yngre barn i gruppen. Det som är gemensamt för förskollärare 1 och 4 är att de arbetar i 
barngrupper som inte är åldershomogena, utan det är relativt stort åldersspann mellan 
barnen gruppen. De uttrycker i intervjuerna att de upplever att det finns flera fördelar 
med syskongrupper eller blandade åldrar i barngrupp. Den uppfattning de delar är att de 
äldsta barnen i åldersblandade barngrupper ofta fungerar som förebilder för de yngre 
barnen. Förskollärare 4 menar att i en tidigare barngrupp hon undervisat präglades det 
sociala samspelet av att de äldsta barnen i barngruppen hade svårigheter i det sociala 
samspelet och således inte agerade som förebilder för de yngre barnen. Gorun och 
Goruns (2018) definition av status i ett samhälle innebär bland annat att individer delas 
in grupper i beroende av sin bakgrund, till exempel ålder. I förskollärarnas uppfattningar 
går det att se att de tillskriver äldre barn status som förebilder eftersom de förväntas 
agera som förebilder just på grund av sin ålder.   
 
Förskollärarna i denna studie menar att när barn får en låg status i barngruppen kan det 
bero på hur deras agerande tas emot av andra barn. Förskollärare 5 menar att vissa barn 
kan få en lägre status om de inte förstår lekkoder. I förhållande till statusbegreppet är 
det möjligt att tolka förskollärarens uppfattning till Gorun och Goruns (2018) defintion 
av status. De beskriver att en individs status ofta hör samman med vilken roll en individ 
får i ett socialt sammanhang. I en barngrupp kan en låg status således höra samman med 
att ett barn upplever att han eller hon har fått en roll och förväntas agera utifrån den.  
Förskollärare 1 i denna studie menar att när barn hamnar i en roll sker det för att de 
förväntar sig att andra ska reagera på ett särskilt beteende. Förskolläraren menar vidare 
att det krävs av lärare att de aktivt arbetar för att hjälpa barnen som fått en negativ 
statusroll att få en annan roll som är mer positiv för det enskilda barnet. När en lärare 
använder ett relationellt förhållningssätt i sina pedagogiska val, innebär det enligt 
Asplund och Persson (2011) att läraren bemöter och på olika vis stöttar barnet i den 
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utvecklingsprocess barnet befinner sig i just där och då. Förskollärare 1 talar i intervjun  
om att arbeta aktivt för att andra barn ska få en annan, mer positiv bild av barnet med 
lägre status. Det går att se i förskollärarens utsaga att ett relationellt förhållningssätt 
används genom stöttning i det pedagogiska bemötandet.      
 
I avseendet att inte förstå lekkoderna finns skillnader i barns förutsättningar. Till 
exempel talar förskollärare 5, som arbetar på i en yngrebarnsgrupp, att i vissa avseenden  
handlar beteenden om mognad. Hon menar dock att vissa beteenden hos enskilda barn 
kan avgöra huruvida ett barn får låg status i barngruppen. Det som går att utläsa i 
förskollärare 5 utsaga är att om försöken hos ett individuellt barn skiljer sig från övriga 
barns kunskaper och strategier kring att ta sig in i leken, finns risken att ett barn 
tillskrivs negativa egenskaper och därför får en lägre status eftersom andra barn 
uppfattar barnets beteende som negativt. Enligt forskning av Hay, Payne och Chadwick 
(2004) finns det egenskaper och beteenden som barn sällan accepterar i samspel och lek 
däribland oförmåga att förstå leksignaler.    
 
Det inflytande som förskolläraren menar att vissa barn kan ha över andra barn, gör att 
samspelet påverkas av att ett eller flera barn med högre status påverkar barn med lägre 
status att göra aktiviteter som inte är godkända av personalen. Hon framhåller även att 
de barn med hög status ”trycker ned något annat barn” (Förskollärare 3), vilket går att 
tolka som att barn med hög status utövar makt över andra barn. I förhållande till 
Corsaros (2018) definition av statushierarki finns det en likhet med det som 
förskollärare 3 uttrycker i sin utsaga. I en statushierarki utövar vissa barn makt över 
barn med lägre status. Förskollärarens uppfattning är också att det förekommer att barn i 
förskoleåldern trycker ned varandra. I intervjun ställdes frågan kring varför detta 
beteende uppkommer hos barn. Förskolläraren säger att: ”jaa.. jag vet faktiskt inte, det 
är.. det är nog bara något de får för sig eller så […]” (Förskollärare 3).  
 
Förskollärarna i studien uppfattar begreppet hierarki i förhållande till statusbegreppet. 
De menar att i en hierarkisk barngrupp uppstår en under och överordning mellan barnen, 
vilket kan synas i hur grupper bildas eller hur barn utesluter varandra. Samtliga av 
förskollärarna associerar begreppet hierarki som något negativt. Begreppet hierarki 
benämns av Nationalencyklopedin (2019) som rangordning eller att grupper eller 
individer är varandra över- eller underordnade. Förskollärare 5 menar att när en hierarki 
uppkommer i en barngrupp, kan det bero på att det finns en eller flera grupper som är 
starkt sammanhållen att andra barn exkluderas. Denna uppfattning går att jämföra med 
det som Corsaro (2018) benämner som kamratkultur. Inom en kamratkultur skapar barn 
regler och lekar som är unika för just en barngrupp. När förskollärare 5 beskriver att det 
finns sammanhållna grupper i barngruppen som ställer sig över andra grupper och 
exkluderar, är det möjligt att det i en sådan sammanhållen grupp uppkommit en unik 
kamratkultur, som på grund av det starka band som finns inom gruppen bildar en 
hierarkisk ordning i barngruppen. 
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5.2 Hur uppfattar förskollärare att status och hierarkier kan 
uppkomma och uttryckas i socialt samspel mellan barn  
Nedan presenteras tre kategorier som behandlar förskollärares uppfattningar i 
förhållande till frågeställning två för denna studie. De kategorier som urskilts i resultatet 
är: språket som status i barngrupp, materiella och ickemateriella statushöjare i 
barngrupper och bestämmande barn. I slutet av kapitlet finns resultatanalys. 
 
5.2.1 Språket som status i barngrupp 
En uppfattning om att statusskillnader blir synliga i barngrupp kan enligt informanterna 
kopplas till barnens olika förutsättningar att uttrycka sig verbalt. Förskollärare 2 menar 
att ett barn som kommit långt i språkutvecklingen kan bli en förebild för övriga barn 
och således få en högre status i barngruppen. 

 
Så visst blir det olika status i en grupp. Och många gånger har jag tänkt på, just när man 
jobbar med de yngre, att mycket beror ju på hur verbal du är. Ju längre du kommit i språket 
ju tydligare är det att du kanske har en.. att många ser upp till dig, tänker jag. Så visst finns 
det skillnader, det gör det (Förskollärare 2). 

 
Barns olika förutsättningar blir skillnader mellan barn och kan avgöra vilken status 
barnen får i barngruppen. Förskollärare 2 nämner i citatet ovan att hon uppfattar att barn 
som är mer verbala ofta ses som förebilder av de barn som ännu inte kommit lika långt i 
sin språkutveckling. I citatet uttrycks en uppfattning av att de barn som har bättre 
förutsättningar att uttrycka sig verbalt får en högre status. Förskolläraren nämner i 
början av citatet det blir olika status mellan barn och att barn med mindre verbala 
möjligheter får en lägre status. Skillnader i status uppkommer och de barn som har bäst 
förutsättningar är de mest verbala barnen som också blir förebilder för de andra barnen. 
Även förskollärare 5 beskriver språket som en avgörande faktor för barns status i 
barngruppen: 

 
Alltså, lägre status eller så, främst kan man ju se det i äldre.. i äldrebarnsgrupper, att man 
kan få en lägre status för att man inte behärskar språket på samma sätt som sina kompisar 
kanske (Förskollärare 5). 

 
Förskollärare 5 menar i likhet med Förskollärare 2 att barn kan få olika status i 
barngruppen beroende på barnets förutsättningar att uttrycka sig verbalt. Det som blir 
tydligt i förskollärarnas utsagor är att de skillnader som uppstår när barnen har olika 
förutsättningar gällande verbala uttryck kan avgöra hur status uppstår i barngruppen.  
  
Även förskollärare 4 nämner språket i förhållande till status i barngrupp. Hon menar att 
status uttrycks mellan barn genom att de känner till fraser eller ord på kamraternas 
modersmål: 

 
Däremot så upplever jag nog att barnen är väl medvetna om vilka fördelar det är att kunna 
många språk. Det är status däremot, att man vet och känner till vad saker och ting heter på 
kompisens modersmål och så. Och det är ju en god insikt och en god start i livet att man 
förstår att inget språk är, mer värt än något annat, men att man vet att språk är en jättestor 
fördel att ha med sig (Förskollärare 4). 

 
Förskolläraren uppfattar att den kunskap barn har om varandras olika språk fungerar 
som en statushöjare barn emellan. Det går att utläsa en uppfattning i förskollärarens 
utsaga om att kunskap om varandras olika förutsättningar gällande språk också 
innefattar respekt för varandras olikheter. Att inneha kunskaper om det andra barnets 
språk ökar statusen hos det barn som kan uttrycka sig på det främmande språket.     
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5.2.2 Materiella och ickemateriella statushöjare i barngrupper 
Tre förskollärarna gör under intervjuerna kopplingar mellan barns status i barngrupp 
och de socioekonomiska förutsättningar barn lever under. Förskollärare 4 menar att det 
område som den förskola hon arbetar på är belägen i ett område där många i ekonomisk 
utsatthet bor. Därför blir status en fråga om sociala relationer mellan barn eftersom de 
ekonomiska förutsättningarna för att skapa en materiell tillvaro inte finns i samma 
utsträckning för de boende i området:  
 

[…] Så här skulle jag väl säga att status i vår barngrupp handlar inte om vilken sorts kläder 
du har till exempel. Du kan komma till förskolan i ett par stövlar som tre av dina syskon har 
haft och de är nya för dig, och du är jätteglad för dem, och när du visar dem för dina 
kompisar, så blir de imponerade av dina nya stövlar. Fast stövlarna är inte nya. Det tycker 
jag är en väldigt skön bild på att status har inte med materiella saker att göra alltid […] 
(Förskollärare 4) 

 
I citatet ovan uttrycks en uppfattning om skillnaden mellan social status och materiell 
status. Den sociala statusen barnen har i förskolan som förskollärare 4 arbetar på är inte 
beroende av materiell status, utan hennes uppfattning är att den beror på hur barnen i 
gruppen är mot varandra. Detta uttrycker förskolläraren när hon säger att: 
 

Alltså statusen i barngruppen den får du på något sätt förtjäna dig till. Du kan inte komma 
in liksom tänka att du är chef. Utan du måste liksom hitta din plats i gruppen. Och när du 
liksom har blivit en i gruppen, det är först då de andra kompisarna liksom ser upp till dig 
(Förskollärare 4).  

 
De två citaten av förskollärare 4 är kopplade till status i barngrupp som positivt 
fenomen eftersom de livsvillkor barnen på den aktuella förskolan lever under gör att den 
sociala statusen är det som påverkar barns status i barngruppen. Förskolläraren 
framhåller att den socioekonomiska statusen i barnens familjer inte gör det möjligt för 
barnen att uppnå status i barngruppen genom materiella förutsättningar. Förskollärare 1 
menar att det är personalens ansvar att inte förstärka materiella skillnader genom att 
kommentera barns kläder. Vidare tar Förskollärare 5 upp vad materiell status kan 
innebära för barns status i barngrupper. Hon menar att  när barn har kläder eller leksaker 
som är kopplade till populärkultur kan det uppstå mönster kring materiella ting som har 
betydelse för barns lekar:  

 
Men det kan man se väldigt tydliga mönster vad som är populärt i populärkultur att vissa 
figurer kan bli statushöjare. Och där är det ju verkligen något som kan, det kan ju bli 
någonting om vissa barn känner till de här och har de här kläderna […]. Men det kan ju 
också begränsa väldigt mycket, att det bara är de som känner till detta som får vara med 
eller som känner till detta (Förskollärare 5). 

 
Men hon menar också att barns olika erfarenheter kan ge dem en högre status i 
barngruppen, vilket kan uttryckas i både positiva och negativa avseenden. På ett positivt 
sätt kan lekar uppstå där många barn i barngruppen får delta, och de barn som har 
kunskaper om populärkulturella fenomen för kunskapen vidare så att även de barn som 
inte känner till fenomenen blir delaktiga i leken. I de negativa avseendena kan skillnader 
mellan barns kunskaper om populärkulturella fenomen göra att de barn som inte känner 
till samma saker utesluts, och således blir dessa kunskaper till en effekt som utesluter 
vissa barn med andra eller inte samma erfarenheter.  
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5.2.3 Bestämmande barn 
Förskollärare diskuterar att det förekommer att barn vill bestämma i leken. 
Förskollärarna menar att denna vilja finns hos vissa barn mer än hos andra, och 
framträder ofta när det inte finns någon pedagog i närheten. 
 

Ja, det kan ju vara att det, att vissa barn upplevs ha en större hierarki, att de kan ta mer plats 
i en lek, kanske bestämma mer, kanske tar större roller i en lek, att de får eller tar till sig 
mer attraktiva roller. Och kanske då till andra barn, att de bestämmer och delar ut roller till 
andra barn till dem, och ja, bestämmer över leken och ja, att dem, att det finns olika rang 
eller vad man ska säga (Förskollärare 5). 

 
Förskollärare 5 beskriver hur en hierarki kan se ut i en barngrupp. Hon menar att det 
finns barn som genom att styra leken är högre upp i en hierarkisk ordning. 
Förskolläraren benämner detta i förhållande till rangordning i gruppen och beskriver att 
barnen med högst rang är de som kan bestämma. 
 
Förskollärare 1 talar om vad som kan utspela sig mellan barn när det inte finns någon 
vuxen närvarande: 

 
Då kan det säkert vara någon som bestämmer mycket mer, och det kan ju bli lite mer 
konflikter. För att oftast vill ju alla bestämma och sen. Jag vet när vi hade flickorna förra 
året, de var ju, då går de ju ifrån och tjurar för att de inte får bestämma och sånt. I den 
gruppen i alla (Förskollärare 1). 

 
Förskollärare 1 beskriver att när barn inte får bestämma över leken, uppkommer det en 
konflikt eftersom barnet går ifrån leken och går undan. Förskolläraren beskriver också 
denna typ av konflikt till hur flickorna i hennes tidigare barngrupp reagerat när de inte 
fått bestämma.  
 
 
5.2.4 Resultatanalys 2 
I resultatet Förskollärare 4 beskriver hur barn med hög status kan använda sin status för 
att utöva makt över andra barn när hon beskriver hur vissa barn kan få andra barn att 
lämna ifrån sig leksaker eller avsluta aktiviteter som de egentligen vill fortsätta med. I 
det förskolläraren säger finns en uppfattning om att status kan ha stor betydelse för hur 
samspelet mellan barnen utvecklas. Det förskolläraren beskriver är en ojämlik situation, 
där ett barn har mer makt att få sin vilja igenom, och i en sådan situation blir en 
statushierarki tydlig, vilket stämmer med Corsaros (2018) beskrivning av hur en 
statushierarki ser ut. I en statushierarki har vissa barn mer makt över andra, och kan på 
så vis utöva den över barn med lägre status. Förskolläraren uttrycker vidare att det är 
viktigt att det finns personal i närheten som kan stötta barnen att stå upp för sig själva i 
sådana situationer. 
 
Det går att uttyda en uppfattning hos förskollärarna i denna studie att maktkamper kan 
uppkomma i barngrupper eller i lekar, men viljan hos barn att vilja bestämma kopplas 
av informanterna inte till en uppfattning om att det finns en hierarkisk ordning i 
barngrupper utan till barnens vilja att få bestämma över lekar eller leksaker. En tolkning 
av denna uppfattning är att förskollärarna uppfattar att det kan uppstå en hierarki när 
vissa barn inte får delta i lekar om fallet är att det är barn med hög status som grupperar 
sig och leker tillsammans.  
 
Förskollärarna talar om hur de genom egna erfarenheter har uppfattat att låg status kan 
uttryckas i barnens lekar. Forskning från Corsaro (1979), Olausson (2012) och Löfdahl 
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(2002) visar att i barns rollekar uttrycks hög respektive låg status genom vilka roller 
barnen tar och tilldelar andra barn. Förskollärarna i denna studie beskriver som exempel 
på hur hög respektive låg status kan uttryckas genom att barn med låg status tilldelas 
roller som hund eller katt. Dessa barn känner en delaktigtighet i leken även om det är på 
något eller några andra barns villkor. Förskollärarna beskriver att det är barnen med 
högst status som bestämmer och fördelar roller till andra barn som önskar delta i en 
pågående lek. I båda förskollärarnas utsagor finns uppfattningen att det kan uppkomma 
hierarkier i barns lek även om de inte använder begreppet hierarki för att beskriva 
samspelet i en sådan lek. De lägre statusroller som barn tilldelas av barn med högre 
status benämner Olausson (2012) som perifera roller.  
  
I förhållande till studiens forskningsfråga om hur hierarkier uttrycks i barngrupper, är 
det möjligt att tolka förskollärares uppfattningar som att det kan uppkomma situationer 
då barn trycker ned varandra. Detta sker eftersom det finns en hierarkisk ordning i 
barngruppen även om förskolläraren inte använder ordet hierarki för att beskriva denna 
typ av händelser. Förskollärarens uppfattning är också möjlig att koppla till hur en 
hierarkisk ordning kan se ut; det finns en över och underordning mellan etniska grupper, 
vilket också stämmer överens med hur statusbegreppet definierats under kapitlet om 
teoretiska begrepp. Inom statusgrupper kan det uppkomma över- eller underordnade 
grupper som är baserade på etnicitet. Det är möjligt att tolka att Förskollärare 3 menar 
att en hierarkisk ordning kan uppstå är baserad på barnens gemensamma kulturella 
referensramar. 
 
 
5.3 Hur arbetar förskollärare med samspel i barngrupper 
I den tredje delen av resultatkapitlet redogörs för de två kategorier som urskilts i 
förhållande till den tredje forskningsfrågan samt resultatanalys. De två kategorier som 
presenteras är: organisering av verksamheten och förskollärares pedagogiska arbete med 
barns samspel.  
 
5.3.1 Organisering av verksamheten  
Förskollärarna menar att smågrupper avgör hur barnens samspel kan utvecklas. De 
menar att undervisning som sker i smågrupper utgör en förutsättning för att samtliga 
barns välmående och möjlighet till inkludering. Förskollärare 1 säger att när personalen 
började organisera undervisningen i smågrupper, upplevde de att skillnaden blev att 
barnen gavs större möjligheter att komma till tals och uttrycka sig i större utsträckning. 
Förskollärare 1 berättar att:  
 

Vi delas mycket i smågrupper gör vi, så man är tre, fyra barn och fem ibland. För att få 
igång lite lek och spela spel och samspela och allt. När vi gör, vad heter det, experiment 
och vad vi nu gör för olika verksamheter, så är det bra att dela i smågrupper så mycket som 
möjligt (Förskollärare 1). 

 
Förskollärarna berättar i intervjuerna hur de ser på samspelet i förskolan. De beskriver 
förmågan att kunna samspela som en viktig aspekt av vad barn behöver lära sig, till 
exempel säger Förskollärare 2:  

 
En viktig del att arbeta med, för det är en viktigt del att ha med sig genom hela livet. […] 
Och visa vägen så att säga på vad som kan vara bra verktyg att använda så att säga. […] Att 
samspelet är en stor del och viktigt att vi är en grupp. Det är individer men vi behöver 
förhålla oss till att vi är i en grupp (Förskollärare 2).  
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Även förskollärare 4 talar om barns samspel, och menar att det är något av det viktigaste 
som barnen i förskolan lär sig eftersom samspel är en del av det sociala livet även som 
vuxen. Förskollärare 3 beskriver också arbetet med barns samspel som: ”Ja, det är ju 
viktigt att få igång. Det är ju egentligen a och o. Hur det är, hur de fungerar ihop och så. 
Hur hela gruppen ska vara. […]” (Förskollärare 3).   
 

Det händer ju lite mer saker, det är ju viktigt att vi finns nära, även om man inte alltid är 
med i leken, så kan man vara med och lyssna in vad som händer (Förskollärare 1). 

 
 
5.3.2 Förskollärares pedagogiska arbete med barns samspel 
Förskollärare 1 talar om vikten av att vara en närvarande pedagog. Förskolläraren säger 
att det är pedagogernas ansvar att lyssna och vara närvarande som stöd i barnens 
samspel. Även förskollärare 2 nämner närvaro i barnens samspel som viktigt: ”Eh, och 
där är ju vi, har en viktig roll, vi personal att finnas där och hjälpa till och lotsa” 
(Förskollärare 2). 

 
Med hierarkien lite, eller vem som bestämde. Ja, det var mycket att vi fick finnas med och 
att vi delade dem i olika grupper när vi skulle göra saker. När vi hade våra samlingar och 
gjorde saker så, och vi fick verkligen se till att alla kom till tals ju, och det fanns ju de som 
var lite tystare, då fick man ju sätta dem i någon grupp där det fungerade. Mycket så ju, 
man får vara med och lyssna vad som händer (Förskollärare 1). 

 
Förskollärarna beskriver att personalens förhållningssätt i arbetet med barngruppers 
samspel har betydelse för hur samspelet utvecklas. Förskollärarna är eniga om att för att 
samspelet mellan barnen ska fungera, krävs en dialog mellan pedagogerna och barnen. 
Flera av förskollärarna berättar att de arbetat mycket med litteratur och film i det 
pedagogiska arbetet med samspel, eftersom det är en bra utgångspunkt för vilka 
diskussioner som kan verka för att barnen ska respektera varandra i samspelet.  

 
Fick man man sitta ned, i smågrupper och helgrupper och prata om det. Just hur det känns, 
det är svårt. Och hur det känns när man får höra sådana saker, som någon kan ha sagt något 
dumt eller, man inte får vara med. Och så läsa böcker om det gjorde vi ju. Olika sådana, så 
allt som vi lånade handlade ju om det, mycket. Såg på någon film, och pratade om det 
mycket (Förskollärare 1). 
 
Ja, men mycket hur man lägger upp verksamheten efter det läser och diskuterade gjorde vi 
ju mycket på våra möten själva, vi pedagoger med, hur vi skulle jobba med det och det, och 
vad vi hade sett och sådana saker. […] (Förskollärare 1). 

 
I förhållande till hur verksamheten organiseras, talar förskollärarna om barngruppens 
sammansättning. De talar om att hur grupperna ser ut kan ha betydelse för hur samspelet 
mellan barnen utvecklas. Förskollärare 2 menar att beroende på gruppsammansättningen 
ser ut, måste pedagogerna också arbeta för att det ska uppstå en gruppkänsla i 
barngruppen.  
 
 
5.3.3 Resultatanalys 3 
I förhållande till det relationella perspektivet inom pedagogik är det möjligt att tolka att   
samtliga av förskollärarna arbetar med relationell pedagogik för att samspelet i 
barngruppen ska fungera och att det ska vara ett positivt klimat mellan barnen. Inom 
relationell pedagogik ligger fokus på arbetet mellan barnen, men också mellan lärare 
och barngrupp (Aspelin och Persson, 2011).  Förskollärarna i denna studie framhåller 
att arbetet med samspel i barngrupp är en viktig aspekt av det pedagogiska arbetet. Det 
går att utläsa en uppfattning i resultatet att förskollärarna arbetar med barns samspel 
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genom att vara närvarande och att diskutera med barnen. De framhåller också att 
närvaron av vuxna i barnens samspel utgör grunden för att ett positivt samspel ska 
uppkomma mellan barnen.  
 
Aspelin (2013) menar att den relationella pedagogikens fokus främst ligger på 
relationsarbete, interaktion och kommunikation. I förskollärarnas uppfattningar i denna 
studie går det att se att deras arbete med samspelet i barngruppen och hur de resonerar 
kring statusbegreppet finns inom sfären av relationell pedagogik. Den relationella 
pedagogiken är möjlig att använda i analysen av hur förskollärarna i denna studie 
arbetar med samspel, eftersom begreppet innebär att pedagoger genom medvetna 
handlingar aktivt arbetar för att skapa ett samspel som blir positivt i barngruppen. I 
intervjuerna i denna studie ger förskollärarna exempel på hur de arbetar med samverkan 
i förhållande till samspel. Till exempel menar förskollärarna att det går att arbeta 
dialogiskt i barngruppen med exempelvis litteratur. Genom att arbeta med litteratur som 
pedagogiskt arbetssätt, flyttas fokus från det som barn gör till hur de kan göra. Vidare 
talar förskollärarna om att vara närvarande i barnens lek, till exempel genom att lyssna 
eller ge förslag. Ytterligare ett sätt på vilket förskollärarna nämner att de arbetar med 
samspelet i barngruppen är hur de organiserar grupperna. Samtliga förskollärare i 
studien menar att det finns en fördel med att dela in barnen i mindre grupper. På så sätt 
ökar inkluderingsmöjligheterna för alla barn.   
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6. Diskussion 
 
I inledningen av denna studie skrev jag att ”min uppfattning är därför att barn som på 
olika sätt blir de som får störst handlingsutrymme i leken eller i samspelet är de barn 
som innehar en roll där de kan utöva makt beroende av sin statusposition”. Utifrån 
denna tes jag själv hade, utvecklades syfte och frågeställningar för denna studie. I och 
med citatet jag nyss redovisade går det att utläsa att jag sedan tidigare fått uppfattningar 
och erfarenheter kring hur förskolebarns samspel ibland kan ta sig uttryck på ganska 
negativa sätt. Dessa uppfattningar har jag fått sätta åt sidan under arbetet med 
föreliggande studie, eftersom ett vetenskapligt arbete kräver objektivitet. 
 
I studiens resultat framträdde flera uppfattningar som förskollärare har om barns status 
och hierarkier barngrupp. Det som dock varit mest framträdande är hur informanterna 
under intervjuerna under vardagliga aktiviteter i förskolan inte i så stor utsträckning 
relaterar begreppen status och hierarkier till barns samspel. Min uppfattning är att det 
var under de intervjuerna som förskollärarna började reflektera kring begreppen. När jag 
i studiens förberedelsefas började söka efter tidigare forskning, upptäckte jag att det 
finns både nationell och internationella studier på ämnesområdet. Corsaro (1979), 
Löfdahl och Hägglund (2006; 2007) och Olausson (2012) är studier som är relevanta för 
ämnet i denna studie.  
 
Det som skiljer resultatet av denna studie från tidigare forskning, är att i denna studie är 
forskningsintresset förskollärares uppfattningar. Den främsta anledningen till att det är 
förskollärarna som står i fokus i min studie, är de etiska aspekterna av att observera barn 
i förskolan. Den tidsram som utgjorts kring min studie stämde inte heller överens med 
ett sådant metodförfarande.  
 
I resultatet av denna studie framträdde också en uppfattning hos förskollärare som 
skiljer sig från vad tidigare forskningresultat säger: uppfattningen om status som ett 
positivt fenomen i barngruppen. Förskollärarna i denna studie menar att status kan 
innebära barn fungerar som en förebilder för andra barn. De menar främst att det är 
äldre barn som genom egenskaper såsom utvecklat språk och goda lekegenskaper blir 
förebilder i barngruppen. Denna uppfattning är också möjlig att koppla till 
statusbegreppet så som det är beskrivet i avsnittet om teoretiska begrepp; status kan 
innebära att en individ blir tillskriven egenskaper, eller en roll, som de förväntas leva 
upp till. I analysen tog jag upp hur förskollärarna uppfattar att statusroller kan blir 
negativa roller för somliga barn, men det är också möjligt att tolka att även 
förskollärarna i vissa avseenden tillskriver vissa barn en status och roll som förebild. 
Förskollärarna i studien menar att barn som fungerar som förebilder har vissa 
egenskaper som stämmer överens med hur Lillvist et.al. (2009) beskriver social 
kompetens hos barn.  
 
Samtliga informanter i studien har uttryckt  att de uppfattar begreppet hierarki som ett 
negativt fenomen.  De relaterar heller inte hierarkier som begrepp till barn eller förskola 
utan flera gånger har förskollärarna nämnt begreppet hierarki i förhållande till 
organisation, till exempel att personalen i förskolan har en chef vars överordnade 
position de måste förhålla sig till. Förskollärarna i denna studie uppfattar att hierarki är 
ett begrepp som hör till samhällsordningen; att en eller flera personer styr ”uppifrån”.    
 
Sammanfattningsvis går det att utifrån denna studies resultat och analys dra slutsatserna 
att förskollärare har flera uppfattningar kring hur de uppfattar och erfar status och 
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hierarkier i barngrupp. Min tolkning av resultatet är att även om förskollärare i stor 
utsträckning inte relaterar begreppen till barn, finns det anledning att behandla resultatet 
av denna studie som forskningsresultat som har betydelse för hur verksamma 
förskollärare uppfattar begreppen i förhållande till barngruppers samspel. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
Forskningsintresset för denna studie har uppkommit genom den erfarenhet jag fått under 
den tid jag spenderat i olika förskolor. I samband med studiens problemformulering och 
genomförande har det dock krävts en förändring i forskningsintresset; från intresset för 
barns beteenden till förskollärares uppfattningar kring vad som sker mellan barn i 
förhållande till begreppen status och hierarkier. Anledningen till förskjutningen beror på 
att det inte var möjligt att observera barnen, och därför krävdes det att studien 
designades så att syftet blev att analysera förskollärares uppfattningar av fenomenen 
status och hierarkier. 
 
I arbetet med att sammanställa resultatet för denna studie, har vissa överväganden 
behövts göras i tanke på studiens ämnesområde. Då studien hamnar inom området barns 
relationer, har jag under arbetets gång reflekterat över de beskrivningar som gjorts av 
barn. Jag har upplevt att det har varit av vikt att beskriva med respekt, till exempel 
genom att vara försiktig och göra en avvägning med vilka ordval jag gjort.    
 
Under en av intervjuerna infann sig en känsla hos mig att en av informanterna upplevde 
en stress under intervjun, och därför inte utvecklade sina svar i så stor utsträckning som 
jag hade önskat. Därför gjordes valet att tillfråga ytterligare en förskollärare för 
medverkan. Således har fem förskollärare deltagit i studien. Valet att göra fem 
intervjuer baseras på det faktum att en av intervjuerna endast pågick i 20 minuter, och 
därför uppkom en tvekan hos mig som forskare på hur mättnaden i empirin skulle 
komma att påverkas av att en intervju var kortare än övriga. Bryman (2000) påtalar 
dock att intervjuernas längd inte behöver påverka kvaliteten av intervjun.  
 
 
6.2 Förslag på framtida forskning 
Föreliggande studie har genomförts under tio veckor, således har tidsramen för vad som 
kunnat genomföras varit tämligen begränsad. En liknande studie kan genomföras, med 
fler deltagande förskollärare och där metodförfarandet är gruppfokusintervjuer och 
observationer i barngrupp. Med ett sådant metodförförande är det möjligt att det 
framkommer ytterligare uppfattningar kring hur status och hierarkier kan uppkomma i 
barngrupper. Genom att observera barn i förhållande till ett liknande syfte och 
frågeställningar är det möjligt att synliggöra på ett annat sätt hur barns samspel ser ut i 
förhållande till ovan nämnda begrepp. Det har i denna studie också framkommit att 
förskollärare inte relaterar begreppet hierarki i förhållande till barn. Därför är det 
möjligt att fundera över vilka andra begrepp som går att diskutera i förhållande till barns 
samspel? Är det möjligt att diskutera använda jämlikhet i förhållande till barngrupper, 
och social kompetenta barn i barngrupper istället för status i förhållande till barns 
relationer?   
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6.3 Pedagogiska implikationer 
De pedagogiska implikationer som är möjliga att relatera till förskollärares 
yrkesutövning utifrån det resultat som presenterats i denna studie är till exempel den 
uppfattning som framkommit i studien om att barn som har en hög status är positiva 
förebilder för andra barn. När status dock är ett negativt fenomen i barngrupper är det 
möjligt att fundera över hur arbetet med barnens relationer ser ut. Som förskollärare 
sker arbetet med barns relationer dagligen, och det är av vikt att barn respekterar 
varandra och inte exkluderar varandra.  
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Bilagor 
 
Bilaga A  
 
Missiv 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Anna Roth och jag läser sista terminen på Förskollärarprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Under slutet av denna termin skriver jag mitt självständiga 
arbete, som syftar till att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om hierarkier 
och status i barngrupper på förskolan. För studien söker jag förskollärare som är villiga 
att delge mig sina tankar och uppfattningar kring ämnet under en intervju.  
 
Vid intresse för medverkan, går det bra att kontakta mig för mer information, samt att vi 
bestämmer en tid för intervju. Intervjun tar ungefär 45-60 min, och kommer att spelas in 
med diktafon. Det går med fördel bra att genomföra intervjun på Din arbetsplats. 
 
Om Du önskar delta i studien eller önskar mer information, går det bra att kontakta mig 
på mail eller telefon: 
 
Här skrevs kontaktuppgifter till student 
 
Handledare på Linnéuniversitetet:  
Namn på handledare skrevs här 
 
Med vänlig hälsning, 
Namn på student 
 
Under studien tar jag i beaktande de forskningsetiska principerna, som är fastställda av 
Vetenskapsrådet (2011): Informationskravet, som innebär att jag har skyldighet att 
informera om i vilket syfte studien görs. Samtyckeskravet innebär att Du som 
medverkande när som helst under studiens gång har rätt att avbryta din medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att dina personliga uppgifter, såsom namn, arbetsplats 
etc. skyddas. Min avsikt är att du som informant inte ska kunna identifieras av 
utomstående. Nyttjandekravet innebär att din utsaga endast får användas i något annat 
syfte än för denna studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
Bilaga B  
 
Intervjuguide 
 
BAKGRUND 

• Hur länge har du arbetat i förskolan? 
• Vilken är din ålder? 
• Vilken ålder har barnen du arbetar med? 
• Hur ser personalsammansättningen ut på avdelningen du arbetar på? 

 

SAMSPEL 
• Hur ser du på barns samspel i förskolan? 
• Hur arbetar ni med barnens samspel? 
• Vilka arbetssätt för barns samspel har du mött i förskolan? 
• Vilka hinder kan finnas för att samspelet i en barngrupp ska fungera? 
• Vad uppfattar du sker mellan barn när det inte finns någon vuxen i närheten? 
• Vilka mönster uppfattar du kan uppkomma i samspelet i en barngrupp? 
 

STATUS 
• Hur skulle du beskriva begreppet status? 

- bland vuxna?  
- i en barngrupp? 

• Hur uppfattar du att statuspositioner synas mellan barn? 
• Hur kan status uttryckas positivt/negativt i barngrupp? 
• Hur uppfattar du pojkars respektive flickors status? Finns det skillnader? 

 

HIERARKIER 
• Hur uppfattar du begreppet hierarkier? 
• Hur uppfattar du att det kan uppkomma hierarkier i barngrupp? 
• Hur ser dynamiken i en hierarkisk barngrupp ut? 
• Hur upprätthålls en sådan dynamik? 
• Hur upplever du att status och hierarkier kan bli synliga i barns lek? I lärarledda 

aktiviteter? 
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Bilaga C 
Exempel på bearbetning av data 
 
 
Status Rad/ 

informant 
Kommentar 

Det är ju inte barnens fel någonting, med kläder 
eller vad som helst. Det gäller verkligen att 
tänka på hur vi är.  

rad 218-
19 
 
F1 

Socioekonomisk status, 
status 

men samtidigt var det en väldigt lugn pojke 
som.. många väntade på Att han skulle komma 
för de tyckte om och va med honom och sitta 
och leka med honom (skratt). Så han styrde på 
sitt, lugna sätt. han har ju inte så mycket språk 
heller, men alla frågade efter honom så det var 
väldigt roligt  
 

119-123 
 
F1 

Positiv status 
Förebild 

F: (tystnad) men det är ju, en del hamnar ju i 
vissa roller hela tiden och ska de ju uppfylla det 
och var de här tuffa och stökiga och alla ska 
skratta åt dem eller dom ska göra som dem, det 
är ju sånt som finns. Man får försöka jobba bort 
lite. Lyfta om de har någon annan bra sida 
istället.  
 

F1 Negativ status 

 
 

  
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


