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Abstrakt 
Examensarbetets syfte är att belysa förskollärarnas uppfattning om hur de skapar goda 

grupprelationer, och jämföra hur deras arbetessätt skiljer sig åt beroende på barnens 

ålder. Metoden som valts var av kvalitativ karaktär, där intervjuer var mitt sätt att samla 

in empiriskt material. Vid samtliga intervjutillfällen ställdes frågor som informanterna 

fick svara på. Uppgiften var att skriva ner deras uppfattning om hur de förhåller sig till 

det sociala samspelet i barngruppen. I studie framkom att samtliga förskollärare 

medvetet och kontinuerligt både enskilt och i sina arbetslag arbetade för att skapa goda 

fungerande grupprelationer. De utövade det på olika sätt beroende på barnens ålder och 

gruppsammansättning. Gemensamt för samtliga informanter var att de arbetade med 

barnen efter barnens egenskaper och förutsättningar samt att de delade grupperna i 

mindre för att varje barn skulle få känna tillhörighet i den lilla gruppen. Då de delade in 

barnen i grupper av 3-4 barn upplever samtliga informanter att det gav barnen möjlighet 

att bli mer aktiva och varje aktivitet kunde formas efter barnens utvecklingsnivå och 

intresse. Övningar som de använde sig av var rollspel, lekgrupper, sång, fotografier, 

kompistavlor och olika typer av upplevese - och känslokort. Detta för att hjälpa barnen 

att kunna förstå att alla tillsammans är viktiga i gruppen. 

 

Nyckelord: Barngrupper, grupprelationer, förskollärares förhållningssätt. 
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1 INLEDNING/BAKGRUND 
Barnen i förskolan förväntas samspela med varandra och vara en del av en grupp. 

Därför har förskollärarna en viktig uppgift att skapa goda relationer i barngruppen samt 

fundera över sin egen pedagogroll för att skapa möjligheter till det.  

 

I den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 står att läsa ”förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter 

och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” 

(Skolverket, 2010:9). Detta mål uppnås när förskolläraren ansvarar för att skapa 

förutsättningar för barnen att få relationer och att barnen känner sig trygga i gruppen 

samt får stöd i att utvecklas i sociala sammanhang (Skolverket, 2010). 

 

I Skolverkets Allmänna råd (2005) står hur lagar och förordningar bör följas. Allmänna 

råd framhåller gruppens pedagogiska betydelse för barns möjligheter att skapa goda 

relationer. 

En stor del av barnens normer och värden grundläggs i samspel med de andra barn och 

barngruppen därför ska förskolan erbjuda rikliga möjligheter att tillämpa värdegrunden i 

praktiken. I en grupp som är för stor i förhållande till personalstyrkan riskerar dock de 

positiva effekterna av att vistas i en barngrupp att bytas i sin motsats. I en lagom stor grupp 

kan varje barn skapa relationer till de andra barnen och vara delaktiga i det som händer. Är 

gruppen för stor har barnen svårt att överblicka relationer och känslan av anonymitet och 

otryggheten ökar. Höga ljudnivåer och stress är andra negativa effekter som kan uppstå i för 

stora barngrupper och som inverkar på hur barn mår, lär och utvecklas. (Skolverket, 

2005:17) 

 

 

Allmänna råd visar på tre faktorer som påverkar samspelet och verksamheten positivt, 

dessa tre faktorer är rätt storlek på gruppen, förskollärarnas kompetens samt lokalernas 

utformning. Allmänna råd lyfter även vikten av gruppernas sammansättning, dess 

förutsättningar att fungera kan variera över tid beroende på vilka olika grupper som 

finns i verksamheten (Skolverket, 2005). 

 

Förskolan är en social arena där barns behov, lek och kunskap ska tillgodoses samtidigt 

som verksamheten ska se varje barns utveckling och identitetsskapande. Verksamheten 

måste ha en pedagogik som är välplanerad så att barnen utvecklas på olika sätt. 

Jonsdottir (2007) anser att det är när barnen deltar i aktiviteter som till exempel 

samlingar som barnen känner samhörighet och gemenskap i förskolan. Detta kan även 

leda till att barnen känner tillfredställelse.  
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I Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det att verksamheten i förskolan ska innehålla 

utvecklande och lärande situationer. Samtidigt ska pedagogiken bilda en helhet av 

omsorg, omvårdnad, fostran och lärande. Verksamheten ska erbjuda en inbjudande 

miljö som främjar till lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande. För att lärandet ska bli 

lustfyllt ska verksamhetens aktiviteter utgå från barnens intresse, erfarenheter och 

behov. När den pedagogiska planeringen utgår från barnens idéer och tankar kan 

lärandet bli mångfaldigt.  

 

Förskolan har en viktig uppgift genom att skapa en verksamhet som vilar på 

demokratiska grunder. Vilket innebär att förskolan ska förmedla allas lika värde och 

respekt för vår miljö. Värdegrunden i förskolan ska vara präglad av det etiska 

förhållningssättet att visa hänsyn och omsorg till alla. Andras och sina egna rättigheter 

ska lyftas fram i verksamheten. För att barnen ska förstå dessa etiska värden är det 

viktigt att det sker genom konkreta upplevelser. De vuxna i förskolans verksamhet bör 

därför vara förebilder som påverkar barnen att förstå och respektera de rättigheter och 

skyldigheter vi har i ett demokratiskt samhälle. För att barnens empati och omtanke om 

andra ska utvecklas måste verksamheten erbjuda olika situationer som väcker barnens 

medkänsla samt ger möjligheter till att leva sig in i andras situationer. Barnen måste få 

tid att tillsammans med andra reflektera över sina tankar och känslor (Skolverket, 2010). 

 

Konsekvenserna av att inte arbeta för att skapa goda relationer i barngruppen kan 

innebära att barn i förskolan känner utanförskap och en meningslöshet i att vistas på 

förskolan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet både i kunskap och 

sociala färdigheter. Genom att ge små barn en förståelse för allas lika värde och 

förståelse för andras intresse och behov hoppas jag att det kan förhindra dem att i 

framtiden få problem som kan leda till brottsliga handlingar och åsikter.  

 

På mina VFU platser har jag sett att pedagogerna utvecklar verksamheten så det passar 

de flesta barnen. De delar in barnen efter ålder samt mognad och anpassar verksamheten 

därefter. Under en av mina tidigare VFU perioder blev jag medveten om att 

pedagogerna ibland upplevde det svårt att skapa en god fungerande grupprelation.  
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1.1 SYFTE 
Syfte med detta arbete är att belysa hur pedagoger arbetar efter målet i Lpfö 98 som 

innebär att utveckla barns vi-känsla genom att arbeta med barnens relationer i gruppen.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
Hur tolkar och förverkligar pedagogerna sitt uppdrag att skapa fungerande 

grupprelationer mellan barnen i förskolan?  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Följande kapitel inleds med tidigare forskning om barns sociala relationer. Den följs av 

olika viktiga begrepp som är relevanta för forskningsstudien. Kapitlet kommer även att 

belysa omständigheter som kan bidrar till att skapa goda relationer i förskolan. 

  

2.1 BARNS RELATIONER  

Enligt Jonsdottir (2007) är det förvånande hur obetydlig forskningen varit i början av 

1900-talet i att studera barns relationer med varandra. Med tanke på hur viktigt 

relationerna är för barnens utveckling och lärande. Kring 1930-talet gjordes enbart 

forskning gällande relationer mellan mamma och barn.  Detta berodde på att under 

denna tid styrde den psykoanalytiska teorin som grundades på den överordnade 

relationen mellan barn och mamma. Dåtidens forskning ansåg att interaktionen mellan 

jämnåriga inte var relevant att studera (Jonsdottir, 2007). 

 

Tallberg Boman (1994) beskriver att det skedde en ändring och studier gjordes som 

kom fram till att det är viktigt att se barnens relationer till varandra. Detta berodde på 

den industriella expansionen som ledde till att även kvinnor kom ut i arbetslivet och 

barnen lämnades till barnomsorgen. Sedan dess har det bedrivits mycket forskning kring 

barns relationer och samlärande både i och utanför Sverige. Det forskarna kom fram till 

och var eniga om var att om barn ska utvecklas både kognitivt och socioemotionellt är 

det viktigt att det sker tillsammans med andra barn i en naturlig miljö (Tallberg Boman, 

1994). När barn ingår i gemenskap med andra barn lär de sig nya saker vilket utvecklar 

deras sociala färdigheter och språkliga kompetens. I en social gemenskap stärks barnens 

känsla av att ha en tillhörighet och barnens självkännedom ökar (Jonsdottir, 2007).  

 

För att ytterligare studera och förstå barnens utveckling i grupp gjordes en studie av 

barn i förskolan. De kom fram till att pojkar och flickors relationer var olika. Flickornas 

relationer var mer personliga och de delade mer med sig av känslor och hemligheter 

mellan varandra jämfört med pojkarnas relationer som handlar om att tävla och visa på 

personliga framgångar (Tallberg Boman, 2002).  

 

Putallaz och Cottman (1981)  gjorde en studie i USA som visar på att barn under den 

fria leken fördrev mycket tid till att söka inträde i en redan befintlig grupp som påbörjat 

en lek. Studien visade att barn är väl medvetna om hur det sociala samspelet gestaltar 
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sig. Det kan upplevas svårt att få tillträde till andras pågående lekar samtidigt som man 

skyddar sin och kompisarnas lek om något annat barn ber om tillträde till gemenskapen. 

För att själva ingå i en gemenskap ansågs det att barnen medvetet etablerade sociala 

kontakter med ett visst antal barn för att trygga grupptillhörigheten, slippa fråga och bli 

avvisad från andras grupptillhörighet (Putallaz och Cottman, 1981). Barnens närvarotid 

i förskolan hade inte någon avgörande betydelse för att forma bra relationer till 

kompisar (Persson, 1991).  

 

2.2 SOCIALISERING 
Grundläggande förutsättningar för att barn ska fungera i grupp är socialisering. Med 

socialisering menas att det är viktigt att barn lär sig fungera med andra barn i grupp utan 

att må dåligt eller göra andra barn illa. Barn behöver kunna anpassa sig till andra barns 

behov samt säga eller visa sina behov och önskningar (Wahlström, 1993). 

 

Vi människor vill leva upp till olika förväntningar och passa in i samhället. För att detta 

ska kunna ske är det viktigt att vi vet om hur samhällsstrukturen ser ut. För att skapa 

struktur i samhället finns det lagar och regler som vi mer eller mindre måste följa.  De 

mer informella reglerna i samhället kallar vi för normer och värderingar, vilka vi bör 

följa för att passa in i en gemenskap. Dessa normer och värden är förutsättningar för att 

kunna möta de människor som lever i den samhällsstruktur vi vill passa in i. Vad som 

anses normalt beror på vad som är vanligast i olika samhällen. Vi lär av varandra i den 

kontext vi ingår och socialisationsprocessen är ständigt pågående hela livet (De Swaan, 

2004).  

 

De Swaan beskriver vidare två former av socialisationsprocesser. Den ena är 

primärsocialisationen som börjar när vi föds. Det lilla barnet har behov av omvårdnad 

och kärlek. Genom att föräldrarna pratar med barnet och läser sagor blir barnet 

bekräftat. Barnet lär sig ett språk och känner en gemenskap. Barnet fostras för att passa 

in i familjens regler och normer, som barn lär man sig av sina föräldrar. Barnen tar efter 

föräldrarnas beteende för att passa in i familjens gemenskap.  Steg för steg övertar 

barnet de roller, normer, värden och attityder som behövs för att också fungera i och 

utanför familjen och i ett samhälle (De Swaan, 2004).  
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Den andra socialisationsprocessen startar när barnet börjar i förskolan och kallas för den 

sekundära socialisationsprocessen. Förskolans uppdrag är då enligt Lpfö 98 att ge 

barnen de grundläggande förutsättningarna för det livslånga lärandet (De Swaan, 2004).  

För att detta ska ske måste förskolans verksamhet vara rolig, trygg och lärorik för 

barnen. Uppdraget är att skapa en verksamhet som präglas av en pedagogik, där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet i omsorg och fostran till 

demokratiska medborgare. Förskolans grundläggande värde vilar på demokratiska 

grunder, därför ska förskolans verksamhet utformas så att barnen lär sig visa respekt och 

omtanke om andra människor samt om vår gemensamma miljö. Förskolans uppdrag 

innebär också att utveckla barnens sociala förmåga samt visa, förstå solidaritet och 

tolerans mot andras åsikter. Detta genom att barnen utvecklar sin empati och respekt 

inför människors lika värden (Skolverket, 1998).  

 

Piaget (1896-1980) har haft ett stort inflytande på förskolans verksamhet, med sin 

kognitiva utvecklingsteori. Hans teori grundar sig i att tänkandet och begreppsbildning 

alltid står i centrum för barnens utveckling. Han menar att barn är egocentriska och 

alltid utgår från sina behov och kan därför inte skilja på tillstånd och känslor hos andra. 

Däremot kan barn tidigt härma andras empatiska förmåga men det är inte förrän i 

skolåldern som barnens egen empatiska förmåga och tänkande utvecklas helt. Senare 

forskning visar på att Piagets tankar inte alltid stämmer med hur vi i dag ser på barns 

empatiska förmåga (Öhman, 2010).  

 
2.2.1 Empatisk förmåga 

Empati innebär att ha en förmåga att förstå hur andra reagerar och känner i olika 

situationer. När barn utvecklat denna förmåga kan det vägleda barnen i deras beteende 

mot andra i sin omgivning. Empati och medkänsla är viktiga i utvecklingen och 

förutsätter varandra vilket gör att de inte kan separeras åt då det talas om att utveckla 

barns medkänsla och empati för varandra i gruppen (Holm, 2001).  

 

Även Öhman (2010) menat att ”Empati – det viktigaste i fostran av barn” (2010:15) hon 

menar att empati är förmågan att förstå en annan människas känsloupplevelse men att 

det också är hur vi praktiska handlar i olika situationer för att hjälpa andra i vår 

omgivning.  Andra begrepp som enligt Öhman (2010) används i empatiska 

sammanhang är inlevelse, engagemang och ansvarstagande. Här spelar förskolan en 

viktig roll att möta barnens olika förutsättningar och uppväxtmiljöer, för att kunna 
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bygga en verksamhet som tillgodoser allas olika behov av att utveckla sin empatiska 

förmåga (Öhman, 2010). Det bekräftas tillika av Schertz (2007) som menar att den 

empatiska förmågan är viktig då barn ska sätta sig in och förstå andra människors 

perspektiv och känslor. Värdegrunden är då en god grund att arbeta efter för att utveckla 

barnens sociala utveckling och liv (Schertz, 2007).  

 

2.3 FÖRSKOLLÄRARENS ROLL 

För att förskollärarna ska kunna ge barnen grundläggande förutsättningar för det 

livslånga lärandet måste förskolläraren inta ett professionellt förhållningssätt. Det 

innebär enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006)  att förskollärarna hela tiden ska 

arbeta för att utveckla sin förmåga att möta barnen. De ska handleda barnen mot en 

större förståelse om sig själva och sin omvärld.  Som pedagog ska de ha en öppenhet att 

observera och notera vad som sker i verksamheten. I arbetslagen ska alla tänka och 

reflektera över sig själva och det som händer i gruppen för att det ska bli ett bra 

pedagogiskt arbete (ibid). Förskollärarna ska handleda barnen till en större förståelse om 

sig själva och sin omvärld samt planera på ett sätt som gör att det finns förutsättningar 

att skapa goda och varaktiga relationer samt att alla barn ska känna sig trygga i gruppen. 

(Skolverket, 2010).  

 

Vedeler (2007) menar att en viktig utmaning för förskollärarna är att hitta positiva drag 

hos varje barn i gruppen. Detta för att synliggöra det positiva dels för det enskilda 

barnet men också för de andra barnen i gruppen. När pedagogerna stärker varje barns 

självförtroende blir det samtidigt mer attraktivt att leka med ett barn som har många 

positiva egenskaper. Här har pedagogerna en fördel om de kan observera barnen i 

gruppen och samtidigt gruppera barnen så att det finns barn med olika egenskaper i 

varje grupp. Detta eftersom det är viktigt att det finns förebilder för de andra barnen. 

Vissa barn är goda ledare och bra på att lösa konflikter då är det till fördel om barnen får 

möjlighet att tillsammans med en jämnårig kompis lösa de konflikter som uppstår. 

Samtidigt måste pedagogerna vara närvarande om och när barnen inte själva kan lösa 

problem som uppstår (Vedeler, 2007). 

 

2.3.1 Identitetsskapande 

Enligt Wahlström (1993) är det grundläggande för barns utveckling att skapa sin 

identitet. Detta menar hon sker när barnen utvecklar sin kroppsuppfattning. Genom 
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fysisk beröring och omsorg känner barnet tillit till sin omgivning och skapar på så sätt 

en jag-känsla. Vidare i barnens identitetsskapande är det viktigt att det finns förebilder 

som barnet vill och kan likna. Barnen ser på identifikationsobjekten och kan då förstå 

och uppfatta sig själv som en egen individ med tydliga gränser. När barnen börjar 

skolan är det viktigt att barnen har utvecklat sin identitet att vara någon, annars kan det 

vara lätt att barnen ”lånar en identitet av någon i en grupp” (Wahlström, 1993:17). För 

att hjälpa barnen att skapa förutsättningar att finna sin identitet ska vi vuxna vara 

tydliga, visa att alla är värdefulla och förmedla en trygghet. Trygghet och säkerhet är det 

andra trappsteget i Maslows behovstrappa efter mat, värme och kläder. Maslows 

behovstrappa visar fem steg i utvecklingen mot självförverkligande, att bli den jag vill 

vara. Det är först när barnen känner trygghet som de kan känna empati inför andra 

(Wahlström, 1993). 

 

I Sverige är vi duktiga på att skapa yttre trygghet åt barnen som att använda cykelhjälm 

och flytväst. Men när det gäller att skapa en inre trygghet hos barnen visar vi på brister. 

Med den inre tryggheten menas att barnen ska våga säga sin åsikt, lyssna på 

kompisarnas åsikter och önskningar samt vara med i olika aktiviteter. Barnen behöver 

även få möjlighet att bestämma, ta ansvar och pröva nya saker (Wahlström, 1993). 

 

För att förskolans verksamhet ska hjälpa barnen att utveckla den inre tryggheten är det 

viktigt att vi skapar miljöer som innebär att den inre tryggheten kan utvecklas. Det kan 

vara att planera in aktiviteter eller utmaningar som barnen kan eller nästan kan utifrån 

den proximala utvecklingszonen. Barn behöver ny kunskap ”men aldrig på bekostnad 

av sitt självförtroende. Det är självförtroendet som utgör den bästa grogrunden för 

inhämtandet av just kunskaper” (Wahlström, 1993:21).  

  

2.3.2 Barnsyn 

Barnsyn kan beskrivas utifrån hur pedagogen uppfattar, förhåller sig och bemöter barnet 

som person. Pedagogerna bör kunna se barnet som en medmänniska och inte som en 

främling. Men även förstå att barnet har samma behov som jag själv och utifrån det 

behandla barnet som jag själv skulle vilja bli behandlad av en medmänniska. Som 

pedagog ska vi tänka oss in i barnets perspektiv och vilka erfarenheter som barnet har 

att referera sina upplevelser till. Det är viktigt att vi ser barnet som en meningsskapande 

person med behov, önskningar och intressen som ska respekteras. När pedagogen utgår 



  
 

9 

från barnens erfarenheter och ger barnen en frihet att välja och kontrollera över sin 

tillvaro blir det meningsfullt för barnen (Johansson, 2005).  

 

För att ge en förståelse för barnets perspektiv bör pedagogerna planera verksamheten 

genom att utgå från barnens nivå. Det kan innebära att lyssna på och ta barnen på allvar 

med att uppfylla barnens vilja och utgå från deras intresse. För att tiden på förskolan ska 

bli meningsfull är det av vikt att barnen får vara delaktiga i aktiviteter och samtal, även i 

den mån det går, ge barnen kontroll att få bestämma över sin tid på förskolan 

(Johansson, 2005).  

 

2.4 DET FLERSTÄMMIGA KLASSRUMMET 

Dysthe (2003) menar att lärande blir meningsfullt när allas röster blir hörda, detta 

utifrån hennes tankar om Det flerstämmiga klassrummet. Med ett flerstämmigt klassrum 

vill Dysthe (2003)  belysa hur viktigt det är att alla individers talan blir hörd. Läraren 

har i uppgift att skapa förutsättningar och sammanhang som leder till att varje barn får 

möjlighet att säga sin mening samt lyssna på kompisarnas åsikt. Läraren tal ska endast 

utgöra en del av det som sägs i klassrummet. Det är vid dessa tillfällen som 

lärandeprocesser sker. För att inlärningsprocessen ska bli meningsfull är det viktigt att 

språket är i fokus. För språket hjälper oss att förstå och förklara olika begrepp för 

varandra. Barnens språk utvecklas då de delar med sig av den kunskap de lärt sig genom 

att aktivt delta i diskussioner och samlingar. Språket och kommunikationen är viktig för 

vårt tänkande och för att lärande ska uppstå enligt det sociokulturella perspektivet. 

Enligt perspektivet delas förklaningen av språket upp på två sätt, det inre språket 

innefattar det man tänker, sina drömmar och idéer.  Det yttre språket är talet som man 

använder för att kommunicera med andra (Dysthe, 2003).  

 

Även Hwang & Nilsson (2006) menar att det är genom att umgås med andra som 

barnen utvecklar sitt språk. Detta sker genom ökat ordförråd, språkliga erfarenheter och 

förståelse för språkets struktur. De beskriver utvecklingen av språket utifrån det 

kognitiva perspektivet. För att barnens språk ska utvecklas måste vi som vuxna vara 

aktiva genom att ställa frågor, ge positiva kommentarer och ge tolkningar till barnens 

kommunikation. För att inlärning av barnens språk ska utvecklas skriver Hwang & 

Nilsson(2006) dels om arvets betydelse men även om vikten av en miljö som erbjuder 

språklig stimulans. I förskoleåldern sker en snabb utveckling av barnens ordförråd, 
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grammatikförståelse och språkanvändning vilket barnen lär sig genom att vara med i ett 

socialt sammanhang som ger dem praktiska erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2006).  

 

2.4.1 Sociala sammanhang 

För att barngruppen i förskolan ska fungera skriver Jonidottir (2007) om vikten av att 

det enskilda barnet att känner gemenskap. Denna gemenskap får barnet genom att vara 

med i sociala sammanhang och i gemenskap med andra barn. När barnen känner 

gemenskapen i gruppen ger det dem en förståelse för de referensramar som gäller för att 

passa in och omfattar även att följa gällande regler. Barn strävar ofta efter att 

kompisanpassa sig. När forskare nämner kompisanpassning innebär det att bli 

accepterad i gruppen och innebär även att barnet har lätt att samspela med andra barn i 

samma grupp (ibid).  

 

Rogers (1975) menar att den empatiska förmågan kan utvecklas och läras in. Vilket 

stärker tankar om att den empatiska förmågan kan utvecklas och förstärkas oavsett vilka 

uppväxtvillkor som barnen har vuxit upp i. Förskolan har en viktig roll att arbetar med 

barnens empatiska förmåga för att vägleda barnen in i sociala sammanhang (Rogers, 

1975).  

 

 

2.5 DEN PEDAGOGISKA MILJÖN 
Den pedagogiska miljön är enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) ett begrepp 

som omfattar både den fysiska miljön och den psykiska miljön som barnen upplever i 

förskolan.  

 

Med fysisk miljö menas de lokaler som verksamheten har samt vilket material som 

finns, det kan till exempel vara att låta barn skapa med hjälp av uttrycksmedel som 

böcker, bild, teknik, drama, rörelse och konstruktions- och bygglek. För att barnen ska 

känna sig delaktiga i vad som händer på förskolan är det viktigt att de får vara med i att 

praktiskt utforma den fysiska miljön. Tillsammans skapar pedagoger och barn utrymme 

efter gruppens önskemål och intresse. När förskollärare planerar och köper in material 

ska de tänka på att det finns material som belyser den mångkulturella kulturen vi lever i, 

samt att det ska motverka könsuppdelning och fördomar mot andra religioner och 

kulturer i vårt samhälle. Förskolans miljö ska vara utformad så det syns att barnen har 
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olika bakgrund, på så vis blir det synligt och lättare för barnen att förstå att barnen 

kommer från olika kulturer och länder (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

Den psykiska miljön innebär det samspel som finns mellan barnen samt mellan barn och 

de vuxna i verksamheten. Förskollärarna ska utforma den pedagogiska miljön så att det 

stimulerar och utmanar samt underlättar barns lärande.  Barn mår bra av rutiner samt 

veta vad som ska hända på förskolan under dagen.  Därför är det bra att förskollärarna 

planerar dagarna lika så att barnen känner sig trygga med vad som ska inträffa 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

  

Även Jonidottir (2007) menar att miljön i förskolan ska stimulera barnen till att ta 

initiativ och hjälpa dem förstå det sociala samspelet. Miljön ska även vara en 

bidragande faktor till att utveckla barnens kompetens i olika sociala och kommunikativa 

situationer (Ibid).  

 

Wahlström (1993) hävdar även hon att om barnen ska bli motiverade och 

ansvarstagande måste förskollärarna skapa miljöer som gör att barnen får känna 

delaktighet i en grupp som stöttar och stärker varandras självförtroende (Wahlström, 

1993). 
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3 TEORIANKNYTNING 
Detta kapitel beskriver några för studien viktiga teorier, den pragmatiska och den 

sociokulturella teorin. 

 

3.1 TEORIER SOM INSPIRERAT DEN SVENSKA 
SKOLREFORMEN 

I Sverige var det under lång tid Luthers lilla Katekes som var den främsta läroboken. 

Katekesens syfte var att upplysa människor om kristendom. På 1900-talet skiljdes 

skolan från kyrkan och en mer humanistisk syn på lärandet infördes (Sundgren, 2005). 

Men likväl var lärarens roll att genom monolog förmedla kunskap. Efter andra 

världskriget infördes en mer social syn på skolan och lärandet.  De ansvariga insåg hur 

viktigt det var med den enskilda individens utveckling och att fostras till goda 

demokratiska medborgare. Den svenska skolreformen utformades efter olika 

pedagogiska teorier från bland annat USA och Ryssland (Linde, 2005).  

 

3.1.1 Pragmatismen 

Stort inflytande på det svenska utbildningssystemet har kommit från USA och John 

Deweys (1859-1952) filosofiska tradition. Hans pedagogiska idéer inspirerade 

skolkommissionen som arbetade med att utforma skolreformerna 1946. Hans 

grundtankar var att skolarbetet skulle anpassas efter elevernas olika förutsättningar och 

intresse. Hans formulering ”Learning by doing” (2010:174) innebar att barn ska 

tillämpa sig kunskaper genom att undervisningen ska vara både praktisk och teoretisk. 

De praktiska handlingarna måste samtidigt vara kopplade till reflektion och tänkande 

samt att undervisningen ska vara utformad så att kunskapen kommer till användning i 

elevens vardag och utgå från elevernas erfarenheter (Säljö, 2010). 

 

Ytterligare en tanke som Dewey hade innebar att skolans viktigaste uppgifter var att få 

eleverna att inse de demokratiska rättigheter och skyldigheter som vi har mot varandra. 

Undervisningen ska vara utformad så att det sker i samspel med varandra och det 

samhälle vi lever i (Säljö, 2010). Dewey ansåg att människan föds social, vilket innebär 

att vi människor vill tillhöra en grupp och känna samhörighet med någon. Därför ska 

skolan och samhället ge barnen en helhet i att lära sig grunden i sociala sammanhang, 

att samarbeta och byta idéer (Sundgren, 2005). 
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Språket har en viktig funktion i den pragmatiskiska teorin. Dewey menar att språket gör 

barnen delaktiga i samhället och i den gemenskap de lever i. Det är språket som hjälper 

oss att förmedla våra tankar och erfarenheter samt att få ta del av andras åsikter. På så 

sätt kan en förståelse för vår omvärld skapas (Säljö, 2010). 

 

Dessa tankar som inspirerats från pragmatismen har inneburit att det i skolverksamheten 

idag förekommer skapande verksamhet och slöjd. Pedagogerna ska planera och utforma 

verksamheten så att det blir konkreta erfarenheter. I studien kommer att undersökas hur 

pedagogerna i förskolan förhåller sig till att ge barnen praktiska och konkreta 

upplevelser för att få ökad förståelse att skapa goda fungerande relationer i gruppen. 

Samt genom teorierna förstå det sociala samspelets betydelse mellan barnen och 

pedagoger.  

 

3.1.2 Sociokulturella teorin  

Även filosofen Lev Vygotskij (1896–1934) har inspirerat till dagens syn på 

undervisning, utveckling och lärande. Hans teori började inspirera i förskolan och 

skolan under 1980-talet och 1990-talet.  Anledningen till att teorin påverkade 

läroplansreformen var Vygotskijs syn på hur det sociala samspelet kunde påverka 

lärande och utveckling i skolan. För att det sociala samspelet ska utvecklas är det viktigt 

att läraren känner till elevens utvecklingsnivå och anpassar undervisningen efter den. 

Lärarens uppgift enligt denna teori är att anpassa undervisningen efter elevens 

individuella utvecklingsnivå. Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2010).  Den kan beskrivas ”som det område mellan 

det som barnet kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon 

annan, t.ex. lärare eller annan försigkommen kamrat”.(Dysthe, 2003:81.)  

 

En av Vygotskijs grundtankar är att människans individuella utveckling sker i samspel 

med sin omgivning. Språket är viktigt såväl i den sociokulturella teorin som i den 

pragmatiska. Språket är ett kommunikationsmedel för att få en social kontakt med sin 

omgivning. Vygotskij menar att språket kan innebära att förstå blickar, kroppsspråk 

samt ta emot och ge kroppskontakt.  När barnen lärt sig hur språket ska tolkas skapar 

och utvecklas förmågan att fungera socialt och bli delaktiga i social gemenskap (Säljö, 

2005).  

 



  
 

14 

I den sociokulturella teorin har läraren den centrala rollen att vägleda och hjälpa eleven 

att koppla abstrakta begrepp till tidigare erfarenheter. När den sociokulturella teorin ska 

vägleda läraren i sin kommunikation med elever är det viktigt att läraren är medveten 

om att kommunikationen inte sker i enkel linjär mening (monolog) utan sker i samspel 

mellan elever och mellan elev och lärare. För att följa läroplanen kan läraren med hjälp 

av olika teorier inspireras till att utveckla, planera och utforma miljöer för att främja 

elevens motivation till kunskap genom dialog samt att utforma lärmiljöer som leder till 

kunskap (Säljö, 2005).   

 

Dysthe (2003) har utvecklat sina tankar om Det flerstämmiga klassrummet utifrån teorin 

om kunskap och lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Dysthe menar som Vygotskij att 

lärande sker i gemenskap samt genom samarbete i olika sammanhang och situationer 

som barnen upplever (Dysthe, 2003). 

 

Det kan förstås genom att tolka och analysera informanternas svar i förhållande till den 

sociokulturella teorin, se socialt samspel mellan barnen och förskollärarna samt hur de 

skapar lärandemiljöer som främjar barnens utveckling.  Samt förstå hur pedagogerna 

använder sig av sitt och barnens språk för att ge barnen erfarenheter och 

lärandesituationer i barngruppen. 
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4 METOD 
I detta kapitel beskrivs studiens metodval, genomförande och urval samt bearbetningen 

av det insamlade empiriska materialet. Därefter redogörs för de forskningsetiska 

principerna.  

 

4.1 METODVAL 
Metodvalet beror på vilket syfte studien har. Syftet med den här studien är att tolka och 

förstå hur förskollärarna förverkligar sitt uppdrag att skapa goda relationer. I studien 

valdes en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer. I kvalitativ metod är syftet 

med undersökningen att få en bättre förståelse och djupare kunskap för en företeelse. 

Att människor har olika syften som yttrar sig i handling och språk vilket ger forskaren 

möjlighet att tolka och förstå innebörden av det som sägs (Patel och Davidson, 2003). 

 

Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats vilket innebär att det insamlade materialet 

ska tolkas. I intervjuerna lyssnar och förstås svaren vilket leder till en större insikt och 

ökad förståelse för studiens syfte (Ödman, 2007). 

  

4.2 URVAL 
Urvalet av förskollärare skedde medvetet och aktivt samtliga förskollärare har lång 

erfarenhet av sitt yrke och arbetade med barn i olika åldersgrupper. Genom personliga 

kontakter visste jag att de tidigare deltagit i intervjuer och var införstådda med vad det 

skulle innebära. Två av förskollärarna arbetar på småbarnsavdelning med barn i åldrarna 

(1- 3 år). En av förskollärarna arbetar nu i en 6-årsgrupp men har lång erfarenhet av att 

arbeta med mindre barn. Den fjärde förskolläraren arbetar på en mångkulturell förskola 

på en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-5 år. De fyra informanterna är samtliga 

kvinnor i åldrarna 40-45 år. De har alla arbetat som förskollärare i cirka 20 år.  

 

4.3 GENOMFÖRANDE 

Den första kontakten med informanterna var att ringa och presentera mig och därefter 

beskriva mitt ärende. Jag informerade om att de hade rätt att tacka nej till att delta i min 

empiriska studie. Samtliga fyra informanter tackade ja direkt och jag upplevde det lätt 

för samtliga att ta sig tid att svara på min intervju. Samtliga förskollärarna ville ha 
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information om vad mina intervjufrågor skulle handla om så att de kunde förbereda sig 

och ta fram relevant litteratur.  

 

De fyra förskollärarna arbetar på fyra olika förskolor i en kommun med cirka 30 000 

invånare. Två av förskolorna är centralt belägna medan två av dem ligger i utkanten av 

staden. Vid intervjutillfällena hade vi fått tillgång till enskildhet och en trivsam miljö. 

Eftersom jag under den första kontakten per telefon nämnt vilken min huvudfråga var i 

min intervju var de förberedda med genomtänkta svar. Jag spelade inte in intervjuerna 

utan jag skrev med penna och papper. Jag ansåg att intervjuerna kunde genomföras utan 

inspelning av informanterna för att de skulle känna sig bekväma under intervjun. Samt 

att det insamlade materialet inte skulle kunna spelas upp eller användas vid andra 

händelser vilket strider emot konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i de gällande 

forskningsetiska principerna. 

 

Vid två av intervjutillfällena hade förskollärarna svårt att sitta ner med mig i mer än 30 

minuter. De tog emot mig på sin rast eller under sin planeringstid. Detta gjorde att jag 

kände mig stressad att hinna med mina samtliga frågor. Men några bad mig ringa om 

jag undrade något mer eller kommer på ytterligare frågor som behövdes besvaras i min 

undersökning. 

 

4.4 BEARBETNING 
Efter samtliga intervjutillfällen läste jag igenom svaren och strukturerade upp dem efter 

mina olika kategorier som jag hade i intervjuguiden. Flera av svaren som informanterna 

gav var exempel från deras verksamhet. Dessa svar transformerade jag om efter 

konfidentialitetskravet så att det blev allmängiltig information i texten.  Därefter 

bearbetades texten och därefter valdes sedan ut vad som var relevant för 

forskningsstudiens syfte. Det bearbetade materialet strukturerades in under de olika 

teman som fanns i frågeguiden för att sedan skrivas in i resultatkapitlet.  Dessa olika 

teman i resultatet blev; förskollärarens roll, pedagogiska miljöer, material som används 

för att skapa goda relationer, förutsättningar som påverkar det sociala samspelet samt 

språket.  
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4.5 METODKRITIK 
Vid samtliga intervjutillfällen upplevdes det svårt att ställa relevanta följdfrågor som 

kan tänkas vara intressanta för min studie. Frågorna och svaren gick in i varandra och 

detta skapade svårigheter att välja underrubriker i mitt resultat. Något tillfälle upplevdes 

som att informanterna inte uppfattade frågan rätt så vid denna händelse formulerades 

frågan om. Följaktligen fick jag en större förståelse för hur viktigt det är att 

intervjuguiden är tydlig så att frågorna inte ska misstolkas. 

 

Det hade gett arbetet en större trovärdighet att även observera hur förskollärarna 

arbetade i praktiken för att se och förstå hur de använder och arbetar med olika material. 

Men även se hur de planerar in olika aktiviteter vid samlings tillfällen under dagen. 

Observationer är tidskrävande så det var inget alternativ i min studie. För att få ett större 

djup i studien hade det även varit intressant att intervjua förskollärare som arbetar på 

förskolor som profilerat sig inom olika pedagogiska inriktningar så som Montessori 

eller Reggio Emilia.  

 

4.6 TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET 

Tanken var från början att inte informera om mina frågor då min önskan var att få 

informanternas spontana svar på mina frågor. Men eftersom samtliga informanter bad 

om det, valde jag att berätta om några av frågeformuleringarna. Detta gjorde att de var 

förberedda och kunde svara på ett mer utförligt sätt, vilket samtidigt gjorde att de inte 

gav några spontana svar om hur de formar gruppen. Eftersom samtliga informanter har 

mer än 20-årig erfarenhet är jag övertygad om att de var väl insatta i hur de arbetade i 

sin verksamhet vilket ger undersökningen en trovärdighet och giltighet då de beskriver 

sin verklighet.  

 

4.7 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER  
Före genomförandet av intervjuerna informerades samtliga informanter om de 

grundläggande etiska frågorna som innebär att informanterna är anonyma och allt mitt 

insamlade material kommer att kasseras då jag analyserar färdigt svaren. 

 

I mitt arbete har jag följt de forskningsetiska principerna som omfattar 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

krav innebär i praktiken att jag ska informera mina informanter, i min studie fyra 

förskollärare om syftet med min intervju och att de har rätt att avbryta intervjun om det 
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inte känns bra. Samtyckeskravet betyder att det är frivilligt att delta i min studie. Min 

studie följer konfidentialitetskravet som innebär att all insamlad fakta behandlas med 

största sekretess, så att ingen annan får tillgång till det. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna jag samlat in endast används till min studie (Vetenskapsrådet, 2013). 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i den empiriska studie av hur 

förskollärarna förhåller sig till att ge barnen en god gruppkänsla. Resultatet är indelat i 

rubriker efter kategorier i intervjuguide. 

 

5.1 FÖRSKOLLÄRARENS ROLL 

I dagens förskola förändras grupperna ofta, vilket innebär att arbetslagen på förskolorna 

ständigt måste arbeta och planera verksamheten så att det stärker varje barns identitet 

och känsla av trygghet. Det är viktigt för samtliga informanter att barnen känner 

trygghet, detta är grunden i att skapa en bra grupp och ett socialt samspel. Barnen ska 

känna trygghet i att vara på förskolan, trygghet med personalen och med de andra 

barnen i sin grupp. Informanterna anser att barnen får trygghet genom att ha rutiner som 

de känner igen och att de är delaktiga efter sin förmåga. Det kan vara rutiner vid 

matsituationer, påklädning, högläsning, sövning och samlingar.  

 

Samlingar förekommer på samtliga förskolor, detta för att ge barnen en förståelse för att 

de tillsammans är en grupp och att alla är lika viktiga.  På en av förskolorna har de en 

tygtavla där varje barn får sätta sitt fotografi, med denna dagliga aktivitet blir alla 

barnen nämnda vid namn och även de barnen som är lediga eller sjuka blir omnämnda. 

Detta för att stärka varje enskilt barns behov att bli sedd och vara en del av gruppen. 

Förskollärarna planerade också in aktiviteter på samlingarna som innebar att barnen fick 

vänta på sin tur, vara tysta när någon kompis eller fröken pratar och våga prata inför 

kompisarna. En förskollärare säger: 

 

Att arbeta med barnen från ’jag till vi’ är en utmaning och en 

underbar resa, att se denna utveckling.  

 

På ytterligare en annan småbarnsavdelningarna arbetade förskollärarna med att stärka 

varje enskilt barn identitet genom fotografier. De använde sig av en kompistavla med 

foton och känslokort, ett foto på en person som visar en känsla. När något barn blir 

ledset eller orättvist behandlat så används tavlan för att barnet med hjälp av 

förskolläraren ska få sätta ord på, få förståelse för och bekräftelse av sin känsla. På så 

vis förmedla den vidare till kompisarna. På kompistavlan sitter fotografier på alla 

barnen på förskolan oavsett om de är sjuka eller lediga detta för att barnen ska få 
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förståelse för att alla tillhör gruppen. När det uppstår olika konflikter i gruppen 

synliggörs problemen genom att läsa böcker, ha rollspel eller att pedagogerna under 

någon samling använder sig av dockor eller gosedjur för att på ett konkret sätt ge barnen 

förståelse för att vissa ord eller handlingar kan såra en kompis i gruppen. 

 

Förskolläraren på den förskola som har flest barn med annan nationalitet har stora 

utmaningar i att få varje barn att känna trygghet under sin vistelse på förskolan. Även 

här var rutiner ett sätt att få barnen trygga, förskolläraren använde sig av ett dagsschema 

med bilder för att varje barn skulle förstå vad de skulle göra för aktiviteter under dagen. 

Det är inte en ovanlig företeelse att barnen inte vill eller känner samhörighet med de 

andra barnen i förskolan. Här har förskollärarna en stor utmaning att forma gruppen. För 

att vissa barn ska börja känna tillhörighet med personalen och de andra barnen planerar 

pedagogerna övningar som kan vara, att hålla handen med kompisarna eller sitta 

bredvid varandra i samlingen. De delar ofta in barnen i grupperna om två för att barnen 

lättare ska lära känna varandra. Förskollärarna blandar alltid barnen så att det blir två 

barn med olika nationalitet och språk. 

 

Samtliga förskollärare beskriver vikten av att dela in barnen i smågrupper detta för att se 

varje enskilt barns utvecklingsbehov och att allas intresse ska tillgodoses. På 

avdelningen med de äldre barnen har förskolärarna valt att dela in barnen i lekgrupper 

om 4-5 barn. Förskollärarna har på förhand valt vilka barn som ska leka, detta för att 

hjälpa alla barn att känna en samhörighet så ingen ska behöva uppleva känslan av att 

inte bli vald. Lekgrupperna ändras varje dag så alla ska leka med alla. Tidigare hade de 

mycket konflikter om vilka som skulle leka och vilka som inte fick vara med i leken. 

Med dessa lekgrupper har konflikterna minskat och de ser hur alla leker varierande 

lekar. De har märkt att barnen aldrig kommenterar om det är pojk- eller flickaktiviteter, 

alla leker med allt.  Lekar/ aktiviteter som de olika grupperna erbjuds är till exempel att 

få en utmaning att bygga med kapplastavarna, spela spel, vara i hemmavrån, pärla, rita, 

leka med bondgården eller vara ute på gården. Detta anser förskollärarna är ett bra sätt 

att öka det sociala samspelet i gruppen. Förskollärarna planerar in olika aktiviteter där 

de låter barnen tala inför hela gruppen. Det kan vara ”visardagar”, som innebär att 

barnet får ta med en sak hemifrån och berätta om den inför alla.  
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En annan omtyckt aktivitet är att ” vara fröken för en dag”, då får barnet planera och 

leda en samling och/ eller gymnastikövningar. Detta är enligt förskolläraren uppskattade 

aktiviteter och förskollärarna anser att många av målen i Lpfö 98 nås tack vara dessa 

samlingar, då barnen får tala och hålla i egna aktiviterer inför kompisarna i hela 

gruppen.  

 

Arbetslagen har en stor betydelse för hur barnen trivs och fungerar i förskolan. Det är 

viktigt att förskollärarna har samma barnsyn, att arbetslaget samarbetar och har ett 

professionell förhållningsätt. Ett arbetslag avsatte tid att tillsammans reflektera över 

betydelsen av att man alltid talade positivt till och om alla barnen, speciellt de barn med 

utåtagerande sätt bör bemötas med beröm istället för att bli tillrättavisade och tillsagda 

på ett negativt vis, till exempel: 

 

... gör inte så! Nej du får inte! utan säga; gör så istället.  Eller att 

berömma det som är bra. Detta så att barnen känner sig omtyckta och 

som en tillgång i gruppen.  

 

Några förskollärare ansåg att de behövde mer tid för att få kompetensutveckling i hur 

man på ett bra sätt ska kunna forma goda fungerande grupper medan några tyckte de 

funnit ett bra sätt att planera verksamheten. De var överens om att det måste finnas tid 

att tillsammans reflektera över hur de ska arbeta för att tillgodose gruppen och varje 

barns enskilda behov.  

 

På frågan vad som gör att en grupp inte fungerar fick jag svaret att har inte arbetslagen 

samma barnsyn samt att om ett arbetslag ständigt ändras med ny personal då är det svårt 

att forma goda grupprelationer mellan barnen också. Barnen är väldigt beroende av att 

arbetslagen har en god sammanhållning.  

 

Det är a och o att arbetslaget trivs tillsammans, detta känner barnen i 

gruppen av direkt. 

 

Flera av förskollärarna berättade om hur de synliggjorde problem i barngruppen genom 

att använda sig av rollspel. Det kunde vara rollspel mellan förskollärarna, mellan barnen 
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eller att de blandade pedagoger och barn att spela upp olika situationer som upplevdes 

svåra att tala om i gruppen. 

 

5.2 PEDAGOGISK MILJÖ 

Det är viktigt att utforma inbjudande fysiska miljöer så att det ger barnen ett intresse att 

vara aktiva och även erbjuda material efter barnens olika utvecklingsstadier. En väl 

planerad miljö på förskolorna underlättar arbetet att skapa goda relationer. Med rätt 

planerad miljö innebar enligt förskollärarna att de inredde rum i rummen som till 

exempel en hemmavrå, en ”snick”, det vill säga en hörna där det finns möjlighet att 

skapa med hjälp av olika verktyg och träplankor, en spelhörna, lego-vrå, eller en ateljé. 

Detta för att barnen skulle kunna skapa och leka i små grupper samt att det inte skulle 

bli så mycket spring som stör. Det är viktigt och roligt för barnen med skapande 

verksamhet: 

  

 vi ändrar och organiserar miljön efter barnens intressen, detta är en 

ständig process. 

 

Några olika regler som förskolläraren tog upp var att alla ska vara rädda om förskolans 

saker. Barnen ska leka en liten stund med de leksaker som plockats fram. Med hjälp av 

en äggklocka kunde vissa aktiviteter tidsbestämmas för att det skulle bli rättvist och att 

konflikter kunde undvikas.  

 

5.3 MATERIAL SOM ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA GODA 
RELATIONER. 
På samtliga förskolor fanns känslokort som lyfter fram olika känslor som vi människor 

har. Dessa kort är till för att hjälpa barnen sätta ord på sina känslor och upplevelser de 

har eller haft.  

 

På en av småbarnavdelning använde de sig av materialet REDE, respekt, empati, djur 

och etik, som är utarbetat från Djurskyddet Sveriges Värdegrundsmaterial. I detta 

material får förskollärare tips och idéer om hur de kan planera aktiviteter som hjälper 

barnen att utveckla sin empati och medkänsla mot varandra, mot djur och natur i 

förskolans närhet. 
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På två av förskolorna använde de sig av bokserien: Snick och Snack - Djuren i 

Kungaskog. Dessa djur har speciella egenskaper som kännetecknar olika personligheter 

och känslor som vi människor har. Serien innehåller sagoberättelser, handdockor och 

sånger. Med hjälp av karaktärerna i Snick och Snack kan pedagogerna tydliggöra 

problem som utanförskap, kärleksbekymmer samt att stjäla. Men även tankar om att 

vara hjälpsam, vara rädd om varandra och naturen samt för en förståelse för det 

mångkulturella, detta genom papegojan Maraca som kommer till Kungaskogen. 

 

Förskollärarna arbetade även med Den Gyllene Regeln, du skall vara mot andra som du 

själv vill att andra skall vara mot dig.  

 

5.4 FÖRUTSÄTTNINGAR SOM PÅVERKAR DET SOCIALA 
SAMSPELET 

När barnen kommer till förskolan har de olika förutsättningar och erfarenheter med sig 

hemifrån. Detta gör att förskollärarna måste lära känna barnen så att de känner trygghet 

och glädje när de kommer till förskolan.  De upplever att i grupper där det är många 

barn som är dominanta är det svårare att forma en god gruppkänsla. De barnen har tidigt 

fått lära sig att bestämma och att ta mycket plats. Då är det viktigt att förskolläraren 

hjälper de tysta och tillbakadragna barnen att får komma till tals och bli sedda i gruppen. 

Samtidigt är roligt att se barn som är väldigt framåt och har en god social kompetens. 

Då kan de uppmuntra och vägleda de mer försiktiga barnen in i olika vågade aktiviteter 

eller lekar.  

 

Det som är utmanande är att: 

… gruppen är en blandning av personligheter 

 

Barn i dag är anpassningsbara menar en förskollärare. De flesta barn har ett stort socialt 

nätverk både hemma och i olika sammanhang vilket gör att de har en god social 

kompetens.  Informanterna ansåg att det var viktigt att gruppen var lagom stor. De var 

överrens om att 12-14 barn på en småbarns avdelning med tre pedagoger gav goda 

förutsättningar till en god gruppkänsla. I barngruppen där barnen var något äldre var det 

lagom med 15-16 barn. På samtliga dessa förskolor var det påtryckningar från 

kommunen att få fler barn inskrivna på de olika avdelningarna.  
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Förskollärarna ansåg att barnens egenskaper och personlighet är avgörande för hur lätt 

de har att skapa kontakt med andra. De var samtliga överens om att föräldrarna har stor 

betydelse för barnens empatiska förmåga även om det är pedagogernas ansvar och 

uppdrag att barnen utvecklar sin empatiska förmåga och känsla att fungera i grupp på 

förskolan. När förskollärarna arbetar med barnens empatiska förmåga är det positivt för 

gruppen. 

 

En av förskollärarna ansåg inte att antalet barn hade någon betydelse för gruppen istället 

menade hon att det berodde på barnens olika personligheter om det skapades goda 

relationer i grupperna. Hon hade erfarenhet av stora fungerande barngrupper samtidigt 

som hon haft grupper med ett mindre antal barn där det ändå varit svåra att få dem att 

fungera tillsammans. Viktigt är att förskollärarna och barnen tillsammans skapat olika 

regler som alla i gruppen kan följa. I år hade förskolan en regel som innebar att aldrig 

säga nej när någon kompis bad att få vara med i leken. Denna regel var inte alltid var 

lätt att följa. Här hade förskollärarna en fördel av att de infört lekgrupper då alla barnen 

är vana att leka med alla.  

 

På frågan om när de ansåg att barnens empatiska förmåga utvecklades fick jag olika 

svar. En förskollärare hade med sin erfarenhet lätt att se redan vid ett års ålder om 

barnet hade empati. Hon sa att när man möter barnens föräldrar vid inskolningen får 

man en bra förståelser för barnens tidiga erfarenheter av att ingå i sociala sammanhang 

och förutsättningar att utvecklas. Det är betydligt lättare att förstå empati och social 

förmåga då barnet har utvecklat sitt språk. En annan åsikt var att barn innan fyra års 

ålder var väldigt egoistiska men att den sociala förmågan ständigt utvecklades. Att det 

var en ständig process för barnen att anpassa sig till en gruppgemenskap. En ytterligare 

uppfattning var att föräldrarna har en viktig roll i när barnens empatiska förmåga 

utvecklas. Uppskattnings vis i ca 1.5 – 2 års ålder. Även om barnen ägnar sig åt bredvid 

lekar eftersom de är små märker vi att de vill och förstår när och om någon kompis 

behöver hjälp eller är ledsen. En annan uppfattning vara att hennes erfarenhet visade på 

att det skilde sig något mellan barn med svensk etnicitet jämfört med barn med 

utlandsfödda föräldrar.  Barn med svenska föräldrar förväntas bli självständiga tidigt 

men har ett enormt ”ego”. Medan barn med annan etiskt bakgrund upplevs få vara små 

längre, de blir ofta burna, matade och hade också svårt att utveckla sin empatiska 

förmåga till barnen i gruppen. Flera av barnen på hennes avdelning umgicks mest med 
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mamma och pappa hemma vilket försvårade för de barnen att hitta sin plats i gruppen 

med jämnåriga barn på förskolan. 

 

5.5 SPRÅKET 

De förskolärare som arbetade på småbarnsavdelningar ansåg språkets betydelse som 

liten i förhållandet mellan barnen, då de är mellan 1-2 år. Eftersom de leker bredvid 

lekar och inte anses ha förståelser för att kommunicera med språket. Förskollärare ansåg 

att det var av stor vikt att arbeta med att utveckla barnens språk i tidiga år. Då barnen 

inte har något språk är det lätt att barnen biter eller slåss istället. För att hjälpa barnen att 

utveckla sin språkliga förmåga sjunger och läser pedagogerna böcker dagligen med 

barnen. Förskollärarna benämner och talar mycket med barnen i olika situationer som 

vid blöjbyte och påklädning allt för att ge barnen ett ökat ordförråd. 

 

När barnen blir något äldre har språket en ökad betydelse för barnen att skapa sociala 

relationer med både personal och barnen i gruppen. På en förskola har de ett inköpt 

material som heter Babblarna, det är små gubbar som talar, sjunger, dansar och 

benämner olika vanliga vardagssysslor. Med hjälp av detta material sker språkövningar 

på ett roligt och omväxlande sätt. När barnen har utvecklat ett språk blir det lättare att få 

en god kontakt med de andra barnen i gruppen.  

 

Vi ser att barnen gärna grupperar sig med barn som kommit lika långt 

i sin språkliga utveckling. De väljer ofta kompis efter hur de språkligt 

förstår varandra  

 

På förskolan med flerspråkiga barn ser de tydligt att barn med samma modersmål delar 

upp sig efter vilket språk barnet förstår då de har fri lek. Därför har förskollärarna 

tydligt påtalat för förskollchefen att det är viktigt att inte blanda för många olika 

nationaliteter utan att det är en jämnvikt mellan svenska barn och barn med annat 

modersmål för att ingen ska känna utanförskap på förskolan. 

 

Sammanfattningsvis ger detta resultat en förståelse för att samtliga informanter anser 

det som grundläggande att varje barn känner trygghet i att vistas på förskolan. 

Resultatet belyser vikten av att dela in barnen i mindre grupper för att det sociala 

samspelet ska utvecklas och fungera. Vidare har varje förskollärare och arbetslagen en 
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viktig roll att reflektera över sin barnsyn och hur de planerar och utformar verksamheten 

miljö så det ska passa varje individs olika förutsättningar samt reflektera över vad som 

ger goda grupprelationer. 
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6 ANALYS 
I detta kapitel presenteras några av de resultat som är relevanta i förhållande till de olika 

faktorerna och begreppen som tagits upp i tidigare forskning och i teorianknytningen. 

Analysdelen är strukturerad i fem rubriket som belyser hur förskollärarna förhåller sig 

till olika faktorer för att skapa goda relationer i barngruppen. 

  

6.1  FÖRSKOLLÄRARES SYN PÅ RELATIONSSKAPANDE  
Det finns en medvetenhet hos samtliga förskollärare om hur verksamheten ska utformas 

för att det ska till goda relationer mellan barnen. Förskollärarna visade på ett 

professionellt förhållningssätt genom att ständigt ha varje individ i fokus så att barnen 

utvecklar sin förmåga individuellt samt att ingå i en gruppgemenskap allt enligt 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) tankar om att pedagogerna ska ha en öppenhet 

att varje barn utvecklar en förståelse om sig själv och sin omvärld. Förskollärarna har en 

viktig roll att planera och styra verksamhetens olika aktiviteter så att alla barn känner en 

gemenskap i gruppen på förskolan.  Förskollärarna i min studie hade insikt om 

pedagogernas betydelse för att barns utveckling sker både genom konkreta upplevelser 

som Dewey förespråkar samt genom det sociala samspelet utifrån Vygotskijs teori. 

 

Samtliga förskollärare belyser vikten av att varje barn ska känna trygghet på förskolan. 

Trygghet får barnen när det finns rutiner och aktiviteter som barnen känner igen. Även 

dessa tankar om att planera och ha rutinernas är av betydelse menar Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006). De menar att när förskollärarna planerar den 

pedagogiska miljön så att barnen vet hur dagarna ser ut känner barnen en trygghet men 

detta skiljer sig från vad Wahlström(1993) menar. Wahlström (1993) anser att trygghet 

blir det när förskollärare är tydliga förebilder som visar på allas lika värde och skapa en 

trygg miljö i förskolan(ibid).  

  

6.2 SAMLINGAR 
Samlingar var även en gemensam faktor som samtliga informanter ansåg viktiga i 

verksamheten. I samlingen blev alla barnen omnämnda och fick uppleva konkreta 

situationer som gav en känsla av gemenskap, de får lära sig att vänta på sin tur och 

lockas prata inför gruppen. Detta är något som Jonidottir (2007) tar upp i sin avhandling 

om hur viktigt det är för barnen att känna gemenskap i olika situationer i förskolan. Det 

är också i samlingarna som tankarna om Det flerstämmiga klassrummet blir verklighet i 
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förskolans verksamhet. På samlingarna planerar förskollärarna in olika aktiviteter som 

leder till att barnen får tala inför gruppen och vågar säga sin åsikt. Enligt Dysthe (2003) 

är det i dessa sammanhang som barnens språk utvecklas och lärander sker på ett 

naturligt och roligt sätt. Språkets har en viktig innebörd för att barnen ska känna en 

social gemenskap i gruppen menar både Dewey och Vygotskijs i sina respektive teorier. 

Dessa tankar är samtliga förskollärare medvetna om då de planerar sin verksamhet. 

 

6.3 ARBELSLAGET 

Samtliga informanter hade erfarenheter av att arbetslagets inställning till barnsyn och 

förhållandet till varandra har betydelse för att få bra relationer mellan alla som vistas på 

förskolan. De nämnde även hur viktigt det är att tillsammans reflektera över varje barns 

enskilda behov samtidigt som de ska se till gruppens behov. När arbetslagen fokuserar 

på att hitta positiva drag hos varje barn stärker det barnets positiva sidor och det blir 

även synligt och förståeligt för de andra barnen i gruppen detta efter Vedelers (2007)  

tankar om att skapa goda relationer. Förskollärarna i studien var samtliga överens om att 

barnen måste få beröm och att förskollärarna förstärka de goda egenskaperna hos varje 

barn. 

 

Som Johanson (2005)  skriver ska pedagogerna kunna tänka sig in att barnen har samma 

behov som vi vuxna och att alla har olika erfarenheter. Det är av betydelse att alla i 

arbetslaget är goda förebilder och är medvetna om att de har en viktig roll i att hjälpa 

barnen med att skapa sin identitet. Wahlström (1993)  ansåg att det grundläggande för 

att barn ska kunna skapa sin identitet är att det finns förebilder och att vuxna i barnens 

närhet som gör att de blir medvetna om sin kropp. Det får barnen genom fysisk beröring 

och omsorg som förskollärarna ger barnen.  

 

6.4  PLANERADE MILJÖER 

Att utforma inspirerande miljöer att var något förskollärarna var väl insatta och kunniga 

i. De ansåg att det var en ständig process att skapa miljöer som inspirerade barnen till 

lek. De var också observanta på vilka olika intressen och önskemål den nuvarande 

gruppen barnen hade. Som Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar är en 

förutsättning för att miljön är anpassad efter barn för att de ska finna lust i att vara på 

förskolan. Pragmatismens tankar om hur barns lärande bör ske genom att praktiskt få 

utöva och uppleva, är något som eftersträvas på samtliga fyra förskolorna. 
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Förskolläraren på den mångkulturella förskolan hade påtalat flertalet gånger för sin chef 

att det krävdes mer material på deras förskola som för att kunde tillgodose alla barnens 

behov. Detta bekräftar Pramling Samuelsson & Sheridans (2006) för att en förskola med 

barn från olika kulturer ska tillgodose och kunna tydliggöra för alla barn att förstå att vi 

har olika bakgrund är det viktigt med rätt material. Samtidigt ska det finnas förståelse 

för språkets betydelse att alla ska växa och komma till tals, bli sedda samt att våga tala 

och vara aktiv i olika gemensamma aktiviteter.  

 

6.5 BARNS ERFARENHETER 

Vikten av små grupperingar var ytterligare en gemensam åsikt som mina informanter 

hade. När barnen är indelade i små grupper är det lättare att kunna se och uppfatta varje 

barns utvecklingsnivå och intresse. Detta instämmer med både den pragmatiska teorin 

och den sociokulturella teorin som menar för att barnens ska lära sig är det viktigt att 

det sker på rätt nivå och vara efter barnens intresse. 

 

Förskollärarna är väl medvetna om att det var barns personligheter i gruppen och 

tidigare erfarenheter som också påverkade hur barnen fungerade i grupp. De ansåg att 

barnens uppväxtvillkor var en avgörande faktor vilket bekräftas av De Swaans (2004)  

tankar om hur barnens primära socialisationsprocess börjar då de föds och hur barnens 

formas in i föräldrarnas beteende. Han menar vidare att den sekundära 

socialisationsprocess börjar då barnen skrivs in i förskolan. Detta ansåg jag att samtliga 

förskollärare hade en medvetenhet om och att de var väl insatta i förskolans läroplan 

Lpfö 98. De var även insatta i men hade olika erfarenheter och tankar om när barnens 

empatiska förmåga utvecklades. De arbetade i enlighet med Öhmans (2010) tankar om 

att ge barnen konkreta upplevelser om att andra barn också har känslor och kan bli 

ledsna. Förskollärarna visade på konkreta sätt och material som känslokort, rollspel och 

läsa böcker. Detta stämmer även överens med Deweys som menar att konkreta 

upplevelser ger ökad förståelse och att det ger barnen tid till reflektion över det som 

hänt. 

 

I studien har det framkommit att samtliga informanter anser grupprelationer som viktiga 

att ständigt arbeta med samt har goda insikter och förståelse för de olika teorierna, den 

pragmatiska och den sociokulturella teorin som inspirerat gällande läroplan. 
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7 DISKUSSION 
I följande diskussionskapitel dras slutsatser utifrån studiens resultat. Metoddiskussion l 

och resultat samt vidare funderingar om fortsatta forskningsstudier.  

 

7.1 METODDISKUSSION 

I studien valdes en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer. Syftet är att ge 

forskaren en förståelse för hur informanterna förhåller sig till studiens fråga. Denna 

öppna forsknings teori ger en insikt om informanternas uppfattning samt att det sker i 

för informanterna en naturlig miljö (Patel och Davidsson, 2003).  

 

Fördelar med att genomföra intervjuer på informanternas arbetsplatser är att det ger en 

ökad förståelser och en konkret inblick i hur de planerar miljöer. De visade hur de 

faktiskt arbetade med till exempel dagsschema och känslokort. 

 

Några av informanter hade endast avsatt 30 minuter för att ta emot mig men samtidigt 

kan konstateras att de inte sa nej utan gav mig den tid de hade att besvara mina frågor. 

Eftersom svaren skrev ner direkt är jag medveten om att jag vid något tillfälle fick be 

informanten att vänta med hela svaret tills jag hunnit skriva klart. Inför 

intervjutillfällena ansåg jag mig väl förberedd med relevanta frågor i intervjuguiden 

men ändå upplevdes det svårt att förutse vilken riktning svaren skulle tar. Därför 

uppfattades ibland att frågorna inte var rätt formulerade utan fick formuleras om och 

istället fick jag ställa följdfrågor som var relevanta till informanternas svar. 

  

Jag är medveten om att det krävs erfarenhet och en viss vana att genomföra intervjuer 

vilket jag reflekterade över då det skulle ställas relevanta följdfrågor under 

intervjutillfällena. 

 

 

7.2 RESULTATDISKUSSION 
Under intervjuerna uppmärksammades att samtliga förskollärare är engagerade och 

medvetna om hur viktigt det är att alla barn känner en gemenskap i gruppen. De har 

olika förutsättningar och barnens ålder är avgörande för hur de planerar verksamheten 

och de olika aktiviteterna. De förskollärare som jag intervjuade hade liknande åsikter 
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om hur de formade gruppen och hur viktigt det är med rutiner. Jag anser att 

informanterna har ett professionellt förhållningssätt och vet vad krävs utifrån gällande 

styrdokument. De är väl insatta i vilka mål det ska strävas mot i Lpfö 98. Jag anser att 

de planerar och arbetar efter både Deweys och Vygotskijs tankar om hur barn lär och 

utvecklas.  

 

Barnen märker tydligt då personalen trivs och har roligt ihop. Arbetslagen påverkas 

negativt när det är frånvaro av ordinarie personal och vikarie behövs.  Informanterna 

påpekade svårigheten att hitta vikarier samt att införandet av barnpeng gör att ekonomin 

inte alltid tillåter att vikarie kan sättas in. När det kommer vikarier bidrar det till en oro i 

gruppen och att rutinerna inte blir som barnen är vana vid. Vissa barn bryr sig inte alls 

men andra blir oroliga, stökiga och ska testa vikarien. Ekonomin styr även 

förutsättningar på samtliga förskolor i kommunen att köpa in rätt material för att skapa 

goda pedagogiska miljöer samt att förskollärarna sak få möjlighet att tillsammans i 

arbetslagen få möjlighet till att fortbilda sig. Genom ny kunskap blir de medvetna om 

hur deras miljöer kan utvecklas för att inspirera både förskollärare och barn i 

verksamheten. Andra besparingar som kommunen gör är att fler barn skrivs in på varje 

avdelning.  

 

Tankar som väckts hos mig är vilka nya inspiratörer som kommer att påverka nya 

läroplaners utformning. Kommer Dewey och Vygotskis tankar om barns lärande och 

utveckling att inspirera flera år till eller kommer läroplanerna att ändras och omformas 

inom en snar framtid. Min förhoppning är att förskolans uppdrag även i fortsättningen 

ska innebära att barn ska få leka och känna trygghet samt gemenskap, vilket gynnar 

barns utveckling och lärande.  

 
En önskan hade varit en avvikande åsikt vilket hade varit intressant för studien, till 

exempel samlingens betydelse för att skapa goda grupprelationer. Hur de istället arbetar 

för att barnens ska för en förståelse och tillfälle att tala och lyssna på varandra. 

Förmodligen hade jag fått annorlunda svar om jag valt att intervjua en nyutexaminerad 

eller en förskollärare som inte arbetat så många år som mina informanter gjort. 
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7.3 SLUTDISKUSSION 
Sammanfattningsvis visar den empiriska undersökningen att förskolärarna ständigt 

arbetar med att skapa och behålla goda relationer i barngrupperna. De intervjuade 

förskollärarna har betonat följande: 

 

 Skapa trygghet genom att ha rutiner som barnen känner igen. 

 Skapa och planera inbjudande pedagogiska miljöer. 

 Dela in barnen i mindre grupper efter barnens utvecklingsnivå. 

 Planera samlingar där alla barn blir omnämnda och sedda i barngruppen. 

 Lyfta varje barns positiva egenskaper så att det blir goda relationer. 

 Tala om och synliggöra allas lika värde i gruppen genom att arbeta med 

värdegrunden. Till exempel den gyllene regeln: Du ska vara mot andra som du 

vill att andra ska vara mot dig. 

 

Samtliga förskollärare var medvetna om ansvaret för att bidra till att skapa goda 

relationer genom att planera verksamheten så att varje barn känner gemenskap i 

gruppen. 

 

 

7.4 FORTSATT FORSKNING 

Det vore intressant att intervjua barn om hur de upplever sin situation i gruppen 

samtidigt som jag är fullt medveten om hur svårt det kan vara att få barnen att förstå 

innebörden i att känna gruppgemenskap eller sätta ord på ett utanförskap. Framför allt 

skulle det vara intressant att se samband mellan barns empatiska förmåga och den barn- 

och ungdomsbrottslighet vi har i Sverige. Finns det positiva konsekvenser då 

förskollärarna lägger ner mycket engagemang på att utveckla barns empatiska förmåga i 

förskolan samt hur det skiljer sig ur ett genusperspektiv.   
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9 BILAGOR 
 

Bilaga A Intervjuguide 

 



  BILAGA A 

 

Intervjuguide  

Huvudfrågan: 

Vilka sätt kan man arbeta efter för att nå målet i Lpfö 98( skolverket, rev, 

2010:9) Att ” utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler,”? 

Förskollärarensroll 

1. Vad krävs av pedagogerna för att forma en bra fungerande barngrupp?  

2. Hur anser ni man skapar goda relationer i barngruppen? Samlingar? 

Material?  

3. Vilken litteratur har ni grundat era tankar på? 

4. Vilken hjälp/handledning får ni av specialpedagog? 

5. Finns goda förutsättningar/ tid att arbeta med barnen för att få goda relationer 

i gruppen? 

 

Miljön 

I skolverket Allmänna råd står att lokalerna ska vara ändamålsenliga och 

barngruppen ska vara lämpligt sammansättning.  

6. Vilka resurser tycker du krävs för att det ska kunna bli verklighet i din 

verksamhet? 

7. Har er förskola en miljö som ger barnen en möjlighet att skapa goda relationer 

med andra barn?   

Barnens egenskaper 

8. Enligt vissa studier börjar barn först i tvåårsåldern att utveckla sina sociala 

förmågor och förståelse för andra anser du att det stämmer? 

 När anser du att barns egocentriska tänkande avtar och barnen intresserar sig för 

de andra barnen i gruppen? (Piaget) 



  BILAGA A 

 

Om ja hur märks det? 

Om nej när upplever du att den förståelsen kommer? 

9. Vilka färdigheter/egenskaper hos barn är förutsättningar för att de ska fungera 

i grupp?  

10. Har barnens ålder betydelse för att utveckla förmåga att ingå i en grupp?  

11. Vilka barn väljer ensamhet istället för att ingå i en gruppgemenskap? 

12. Vilka regler i är relevanta att sätta upp eller förmedla i en barn grupp? 

Varför? 

Empati/ Socialisation 

Socialiseringsförmåga innebär enlig (Wahlström, 1993) att barnen lär sig 

fungera tillsammans med andra utan att skada någon eller fara illa. Samarbeta 

och anpassas sig till andras behov och önskningar samt våga tala om sina 

önskningar och behov i grupp och individuellt. 

12. Vilka effekter blir det när man arbetar med barns empatiska/socialiserings 

förmåga då man formar en ny barngrupp? Vilka begrepp är relevanta att 

använda anser du? 

13. Vem gör barn empatiska? Fostran – förebilder – miljö. Socialt klimat? Stora 

barngrupper, kultur, lärarens flexibilitet, samarbete, lärarensutbildning 

14. Har barns etiska bakgrund någon betydelse? (Vygotskis tankar om språkets 

betydelse om hur barn lär genom att kommunisera med andra i sin omgivning) 

Grupprelationer 

15. Hur ser en icke fungerande grupprelation ut? 

16. Vad anser ni är en fungerande grupp, har antalet betydelse? Hur stor är en 

fungerande barngrupp? Ålder? 


