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Sammanfattning: 

Värdegrundens betydelse och dess innebörd är en aktuell del i förskolans verksamhet.  
Demokrati, demokratiska värden och värderingar är det som pedagogerna har i uppdrag, enligt 
läroplanen Lpfö 98, att förmedla till förskolebarnen. I läroplanen nämns begrepp som etik, moral 
och respekt för andra medmänniskor. Detta är ord som det inte bara bör talas om utan även göras i 
vardagen.  
Syftet med undersökningen har varit att få insikt om en grupp 5-åringars uppfattning om begreppen 
respekt och kamratskap inom deras egen förskolegrupp, men även respekten för barn som kan 
finnas utanför gruppen.  
Barnens grundsyn på begreppen visar sig i den kamratkultur som råder inom gruppen och ger 
uttryck för deras förhållningssätt till varandra.  
För att kunna fungera väl i en grupp behöver barnen kunna ta hänsyn till andra, ha empati gentemot 
sin kamrat, de ska vara lyhörda samtidigt som de måste vara individualister, utan att ”trampa” på 
någon annan. De måste kunna tyda lekens regler och föra leken framåt, till nya nivåer på ett 
spännande sätt. Har de inte denna förmåga blir barnet lätt utesluten av kamratgruppen. 
Metoden som använts har varit öppna intervjuer. Som extramaterial har undersökningsgruppen fått 
studera ett antal bilder på okända barn som i sammanhanget skulle kunna representera de barn som 
finns utanför deras egen förskolegrupp.  
Datan är analyserad med inspiration av en fenomenologisk ansats. Syftet i en fenomenologisk studie 
är att utforska en person/personers livsvärld, med andra ord deras personliga upplevelser och 
erfarenheter av en händelse. Individen ges en uppfattning om sin egen verklighet. För vad är 
egentligen verklighet – för dig och för mig?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fördom, respekt, attityder, empati, mångfald, utanförskap i förskolan, värdegrund. 
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1. Inledning  

Värdegrundens betydelse och dess innebörd är en aktuell del i förskolans verksamhet.  
Demokrati, demokratiska värden och värderingar är det som pedagogerna har i uppdrag, 
enligt läroplanen Lpfö 98, att förmedla till förskolebarnen. I läroplanen nämns begrepp 
som etik, moral och respekt för andra medmänniskor. Detta är ord som det inte bara bör 
talas om utan även göras i vardagen (Karlsson 2009). 
Den här uppsatsen kommer att handla om en studie där en grupp 5-åringars 
uppfattningar om begreppens innebörd ligger i fokus. Inte i ordens direkta uttryck, utan 
om betydelsen i begreppen finns med i deras kamratkultur och i deras livsvärld.  
Men vad innebär då värdegrundsbegreppet? I läroplanerna används formuleringar om de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo 94, s 5) och vårt samhälles 
gemensamma värderingar (Lpo 94, s 10). Men orden har ingen självklar betydelse, de 
kan vara svåra att tolka och ha olika innebörder för olika människor. Av den orsaken 
kan de vara besvärliga att omsätta i praktiken. För vad är det egentligen för värden 
samhället vilar på?  
Kennert Orlenius (2001) skriver om lanserandet av det så kallade Värdegrundsprojektet. 
Det var år 1999 som skolminister Ingegerd Wärnersson (hon avgick januari 2002) 
lanserade projektet. Hon påpekade då att ”målen för värdegrunden i de olika 
styrdokumenten är tydligt och klart angivna, även om de är mycket komplexa och 
därmed svåra att omsätta i praktiken” (Orlenius, 2001. s 17). Men vad var målen för 
detta värdegrundsprojekt? Projektet handlade om att: 
 
    Skapa goda relationer och ett gott arbetsklimat i skolan, att man ska få 
    slippa höra könsord och andra kränkande tillmälen, att vuxna ska vara 
    förebilder och våga ta ställning, att man ska inta en gemensam hållning 
    till och stärka demokratin, att var och en ska få utveckla sin identitet, att 
    det rör frågor om till exempel mobbing, sex och samlevnad, att det 
    inkluderar hela verksamheten inklusive alla ämnen, att man inte ska låta 
    ett späckat schema styra utan tid för samtal och diskussion, att man  
    ska sätta eleverna i fokus och ge dem ett stort inflytande i skolan, att man 
    ska arbeta medkulturell mångfald etc.  (Orlenius, 2001. s 18). 
 

Även om citatet främst berör skolan kan man enkelt översätta det till förskolans värld. 
Orlenius (2001) skriver att många lärare i samband med lanserandet av projektet sa att 
”allt är värdegrund”. Lärarnas uttalande kan ses både som en möjlighet och ett problem. 
Möjligheten innebär att pedagoger har ett gemensamt mål och riktlinjer. Problemet kan 
uppstå i och med att det kan vara svårt att komma fram till vad värdegrundsbegreppet 
innebär för varje enskild individ. 
Begreppet värdegrund och demokrati kan definieras på många olika sätt och används i 
olika sammanhang.   
Lärarnas personliga normer och värden har ett stort inflytande på verksamheten, och 
kan skilja sig från övriga inom arbetslaget (Karlsson, 2009). I Rauni Karlssons 
avhandling Demokratiska värden i förskolebarns vardag (2009) menar hon att de vuxna 
underbygger barns ställningstagande om innebörden att göra det rätta i olika situationer. 
Det gör det än mer viktigt att som pedagog vara väl medveten om sina egna värderingar 
och hur de förmedlar dem. Barns sociala samspel och det de gör i sin dagliga 
verksamhet påverkar deras sociala mönster och har en inverkan i deras fortsatta 
utveckling och lärande. 
Enligt läroplanen, Lpfö 98, handlar värdegrundsarbetet om att skolan/förskolan ska 
skapa, förmedla och förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, med andra 
ord stärka de demokratiska värdena hos barnen, både som enskilda individer men även 
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som grupp. Olika barngrupper behöver utrustas med olika händelser och erfarenheter. 
För att barn ska kunna tillägna sig etiska normer och värden behövs det konkreta 
upplevelser (Lpfö 98).   
Barnens tankesätt ger svar på om det finns en förståelse för sina kamrater inom den 
egna kulturen och om värdegrundsarbetet öppnat upp förståelsen för en annan kultur.  
Ett värdegrundsarbete bör skapa en relation till ”annaheten” på något sätt, det måste 
skapa situationer som ger barnen erfarenheter som ger dem möjlighet att upptäcka och 
respektera främlingen och olikheten, kanske behöver det talas om att det finns 
människor med annat ursprung och olika levnadsvillkor (Dahlberg, 2003). Ett 
värdegrundsarbete i en pedagogisk verksamhet kan börja i etiken.
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2. Bakgrund 
I Sverige lanserades värdegrundsbegreppet i och med de läroplaner som kom i början av 
1990-talet, bland annat Lpf 94, Lpo 94, och SOU 1992:941.  
Begreppet värdegrundsarbete har kommit att symbolisera det som de internationella 
benämningarna av lärares förhållningssätt till, bemötande av och samtal med eleverna. 
Enligt Zackari & Modig och Gilljam (Thornberg, 2004), har begreppet 
värdegrundsarbete grundlagts i syfte att påverka elevernas värden, normer och attityder i 
överensstämmelse med skolans värdegrund; att stärka de demokratiska värdena hos 
eleverna, både som individer och som kollektiv.  
Värdegrundsarbetet utgår från att de mål och riktlinjer för värdegrundens normer och 
värden som läroplanen formulerar också leder till att pedagoger förverkligar, eller 
åtminstone i förskolans vardag, agerar utifrån avsikten att förverkliga dessa mål och 
riktlinjer.  
Men att arbeta efter ett statligt styrdokument som läroplanen kan föra med sig många 
svårigheter. Det pedagogiska värdegrundsarbetet påverkas av en mängd olika faktorer 
och omständigheter. Att strikt arbeta efter läroplanens mål blir därför näst intill omöjligt 
eftersom de egna värderingarna och normerna är personliga och är en avgörande faktor i 
hur man avgör vad värdegrundsarbete innebär och ska utföras. Hur kan man tala om 
värdegrundsarbete, om pedagoger kanske inte styrs av avsikten att tillämpa läroplanens 
värdegrundstexter utan i stället hämtar sina värden och ideal från sin egen barndom, 
egna livserfarenheter eller andra källor (Thornberg, 2004)?  
Konsekvensen blir därmed att riktlinjerna uppfattas som otydliga eftersom innebörden 
betyder olika för varje individ. De egna personliga normerna och värdena har ett stort 
inflytande på verksamheten, vilka inte ofta är överrensstämmande inom arbetslaget. 
Som en följd av att komplexiteten i verksamheten är hög kan inte arbetet utan vidare 
anges i regler, riktlinjer eller instruktioner.  
Ett centralt begrepp i värdegrunden är respekt. Respekt har bland annat innebörden att 
man visar hänsyn för sin kamrat och för andra för andra individer. Man behöver inte 
förstå den andre, men att den andra individen ändå respekteras för sina åsikter, 
uppfattningar och sina olikheter på olika plan. Att respektera andra människor innebär 
en förståelse för att andra kan ha andra åsikter och att andra har rätt till en lika stor plats 
som jag själv. Respekt är det värde som omgivningen sätter på en persons handlingar 
och dennes åsikter, att göra sig medveten om att alla har en lika stor rätt till en plats i 
gruppen. Några forskare som kommit fram till detta är bland annat Eva Johansson & 
Barbro Johansson.  
Fler betydande begrepp inom värdegrunden är etik och moral. Det finns olika 
uppfattningar och inriktningar inom forskningen om hur barn tillägnar sig och utvecklar 
sin förmåga till etik och moral. 
I Eva Johanssons (2007) forskningsöversikt beskriver hon tre huvudinriktningar i 
forskningen om barns utveckling av etik och moral: en kulturell, en kognitiv och en 
emotionell. Det som skiljer dessa riktningar åt är de filosofiska utgångspunkter för etik, 
antagande om människan och det som påverkar barns betydelse för moral.  
I den kulturella traditionen finns olika perspektiv. Till traditionen hör forskare som 
bland annat Vygotsky, Bruner, Rogoff och Habermas. Det framhävs å ena sidan att det 
är den övergripande kulturen som är den mest avgörande influensen, att moral 
förmedlas till barn via kulturella betydelser. Men å andra sidan betonas det i den 
interaktiva kulturella traditionen att det är i relationer mellan det personliga och i det 
aktuella sammanhanget som barns moral grundar sig. Det är i samspel med andra barn 
som barn utvecklar sin specifika moral på sina specifika villkor. 
I den kognitiva traditionen är Piaget (1896-1980) och Kohlberg (1927-1987) de mest 
framträdande forskarna. De menar att etik är generell. Ett karaktärsdrag från traditionen 
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är att de anser att det är barns kognitiva (förståndsmässiga) förmåga som avgör barns 
moral. 
Den emotionella traditionen har sina rötter i Freuds psykoanalytiska teori, och 
representeras i studien av Hoffmans teori om empati. Hoffman menar att empati är en 
förutsättning för det moraliska handlandet. Med empati menas att man har förmåga att 
leva sig in i och dela någon annans känslor. Han hävdar att barns förmåga utvecklas 
parallellt med deras förmåga att förstå andra som separata individer. 
Barns förmåga till att fungera väl i ett socialt sammanhang är oerhört betydelsefullt för 
en fortsatt framtid. Att se sin kamrat utan att glömma bort sig själv, att vara lyhörd och 
förstå den andra är en av grundpelarna för att fungera tillsammans.  
Vi är många tillsammans i vårt samhälle idag, hemma med familjen, på förskolan och i 
diverse fritidsaktiviteter. En av de sentida forskarna är Dion Sommer som menar att det 
ställs höga krav på barn i dagens samhälle. De ska ha empati gentemot sin kamrat, de 
ska vara lyhörda samtidigt som de måste vara individualister, utan att för den skull 
”trampa” på någon annan. De måste kunna tyda lekens regler och föra leken framåt, till 
nya nivåer på ett spännande sätt. Har de inte denna förmåga blir barnet lätt utesluten av 
kamratgruppen. Förmågan kallar Dion Sommer (2005) för samvarokompetens.  
Professor Gunilla Dahlberg hänvisar till den litauiska filosofen Emanuel Levinas, som 
menar att vi har ett ansvar för den andre, vilken vi upptäcker vem det är i mötet med 
henne eller honom. 
För att barnen ska trivas och ha en väl fungerande social samvaro är värdegrundsarbetet 
en viktig del i förskoleverksamheten, att lyfta och skapa de rätta förutsättningarna för en 
framtid med möjligheter för individen. 
 

 
2.1 Begreppet värdepedagogik 
Flera skolforskare (t ex Berkowitz & Grych, Narvaez, Nucci och Wilson) föredrar att 
använda begreppet värdepedagogik framför värdegrundsarbete. Forskarna relaterar 
begreppet till olika slags undervisning om utbildning i, eller lärande av moraliska, 
sociala och demokratiska värden 
Till skillnad från begreppet värdegrundsarbete tar inte begreppet värdepedagogik i sig 
självt parti för specifika moraliska värden och normer.  
En av fördelarna med begreppet är att det inte vilar på det diskutabla antagandet om ett 
entydigt samband mellan statliga styrdokument och faktisk förskole/skolverksamhet. 
Begreppet är heller inte fastlåst till den "värdegrund" som formulerats i skolpolitiska 
styrdokument utan är öppet för alla möjliga slags värden och etiska synsätt och är därför 
också öppet för de olika värden som lärare faktiskt gestaltar och förmedlar i skolan.  
Värdepedagogik kan i skolans värld bedrivas utifrån en mängd olika tänkbara moraliska 
värden och normer. I motsats mot värdegrundsarbete som begränsar sig till den svenska 
diskursen och till en viss uppsättning värden som formulerats i ett visst skolpolitiskt 
sammanhang, är termen värdepedagogik inte bunden eller begränsad till en bestämd 
värdegrund, utan är i stället förbehållslös och öppen (Thornberg, 2006). 
 
2.2 Vad säger läroplanen 
Läroplaner är politiska dokument som anger mål och riktlinjer. De ses som styrmedel 
för förskola/skola och återspeglar olika riktningar för vad som är intressant och viktigt 
att förstå. Ansvariga politiker bör försöka sträva efter att formulera sig på ett sätt som 
gör att man kan enas kring texten, eftersom styrdokumenten mer eller mindre berör hela 
befolkningen (Orlenius, 2001). Värdegrundsarbetet ska utgå från läroplanens direktiv 
och mål: 
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    Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten.  
    omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt  
    egna rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten (Lpfö 98 s 3). 
 
Pedagogerna på förskolan skall utveckla barns förmåga till ansvar och deras sociala 
förmåga. De skall uppmuntra barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 
situation, stärka barnens förmåga till empati och omtanke om andra och skapa öppenhet 
och respekt för skillnader i andra människors uppfattningar, levnadssätt och 
levnadsvillkor.  
Läroplanen hävdar även att: 
 
   Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i  
   förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för 
   varje människa oavsett bakgrund (Lpfö 98. s 4). 
 
Ovanstående citat kan medföra att värdegrundsarbetet medvetet behöver lyfta fram den 
kulturella mångfalden som finns i samhället, om den inte är synlig på förskolan, och att 
de olika bakgrunder som kan finnas görs synlig. 
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3. Definition av begrepp 

Nedan följer definitioner av de begrepp som är viktiga studiens sammanhang. 
Begreppens innebörd är betydelsefullt för förståelsen av värdegrunden och av 
studiegruppens uppfattningar om innebörden av begreppen respekt och kamratskap. 
 
3.1 Etik 
Etik står för en övergripande nivå för hänsyn till sig själv och andra. Etiska värden ger 
ett förhållningssätt av hur vi ska bemöta andra i vår omgivning. Etiska värden kan vara 
implicita eller explicita, hur det än är finns de alltid med i barnens livsvärld. Barn har en 
föreställning om vad som är rätt och fel, gott och ont, oberoende om de är reflekterat 
eller oreflekterat (Johansson & Johansson, 2003).  
Ett etiskt handlade har olika innebörder för olika individer, därför är det inte självklart 
vad ett etiskt handlande är. Det finns olika sätt att agera på och det finns olika val att 
ställas inför. Stensmo (2007) beskriver dessa val på följande sätt: 

   Ett etiskt handlande förutsätter att man har fler än ett handlingsalternativ. Etiska 
   situationer är situationer där man kan göra något annat än man faktiskt gör; 
   kunde ha gjort något annat än vad man faktiskt gjorde. I och med att det 
   finns/fanns alternativ, har man ett ansvar för sina handlingar och kan straffas eller 
   klandras för felhandlingar. (Stensmo, 2007 s 45). 
 
I studiens sammanhang refererar etik till undersökningsgruppens förhållningssätt till 
varandra men även hur de kan se och uppfatta andra, okända barn genom att studera en 
bild.  
Etik är läran om hur man kan, eller bör, hantera olikheter när det gäller ett bemötande av 
medmänniskan.  
Johansson (2001) nämner Logstrup kännetecken av etikens grunder. Logstrup menar att 
människor inte kan existera isolerade från andra människor utan är ständigt involverad i 
varandra och de relationer som skapas till andra. Konsekvensen blir att individen blir 
utelämnade till de människor de omges av, vilka de normalt möter med tillit. Alla blir 
med andra ord beroende av varandra. Etik bygger på och skapas genom livserfarenhet. 
Om individen bemöts illa av de människor de har tillit till, som de förväntas få 
förståelse och respekt av, blir det en stor besvikelse om förväntningar inte infrias.  
Johansson (2001) beskriver den litauiske filosofen Emanuel Levinas uppfattning om 
etikens ursprung. Han menar att det är det konkreta mötet mellan jag och du, där den 
andres ansikte talar och begär ett svar av mig. Tilltalet är en ordlös vädjan om förståelse 
för den andre, hur jag svarar är mitt ansvar.  
Vuxna som finns i barnens värld har ett stort ansvar hur barnet bemöts och svaras på. 
De behöver vägledning och erfarenheter som bör reflekteras och tas om hand. Alla 
barngrupper har olika behov beroende av vilka förutsättningar och erfarenheter de har 
och vilka möten som skapas. Att förstå och beskriva barns etiska värld utifrån deras 
perspektiv handlar om att se och utgå från deras livsvärld, hur de kan uppleva 
livsvärlden utifrån deras egna erfarenheter (Carlshamre, 2007). Deras etiska 
erfarenheter kommer till uttryck i barnens förhållningssätt till varandra i den dagliga 
verksamheten på förskolan.  
 
3.3 Respekt 
Pedagogerna bör sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att leva sig in i andra 
människors situation och vilja hjälpa dem som är i behov av hjälp. Att alla är olika, som 
person, i utseende, tro och värderingar är, enligt läroplanen (Lpfö 98), pedagogernas 
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uppdrag att förmedla till barnen som befinner sig på förskolan, det behöver synliggöras 
och talas om. 
Respekt kan sålunda inte utkrävas, endast förtjänas. Respekt kan visas för andra 
människors okränkbarhet, frihet och integritet, jämställdhet mellan pojkar och flickor 
och för de som kan upplevas som svagare, men även de som upplevs som de starkare.  
Pedagogerna bör tillgodose och tillvarata våra olikheter och visa respekt för våra 
medmänniskor, hur de än är. Människor behöver inte alltid förstå varandra, men alla, 
barn som vuxen, bör bli medvetna om att det finns olikheter och därmed respektera att 
alla har lika stor rätt till en plats i gruppen (Johansson & Johansson, 2003). 
I tidskriften Locus – tidskrift för forskning om barn och ungdomar (nr 2/2003), skriver 
professor Gunilla Dahlberg om den litauiske filosofen Emanuel Levinas. Han beskriver 
ansvaret vi har gentemot den andre. Den andre är någon vi inte kan representera eller 
placera i färdiga grupper. Vi har förpliktelser mot den andre, vare sig vi vill det eller 
inte. Och vem den andre är upptäcker vi i mötet med henne eller honom. 
Eva Johansson hävdar i sin avhandling Etik i små barns värld. Om värden och normer 
bland de yngsta barnen i förskolan att: ”Respekten för demokratiska värden och för 
mänskliga rättigheter är inte given utan måste ständigt återerövras”  
(Johansson, 2001. s 17). För att uppnå innebörden i Johanssons citat bör diskussionen 
hållas levande. 
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4. Tidigare forskning 

Forskning om barns etik och moral är i Sverige obetydlig. Den forskning som finns om 
ämnet utgår oftast ur de vuxnas perspektiv. 
I kommande kapitel redovisas en del av forskningen om etik som bedrivits. 
 
En av de sentida forskarna är Dion Sommer. Han menar att i dagens samhälle måste 
barn kunna fungera bra i grupp, de måste ha en stor social kompetens för att passa in. I 
de flesta sammanhang är de tillsammans med många andra individer, i familjen, på 
förskolan, inom diverse fritidsaktiviteter och i leken. Det ställs stora krav på barn idag. 
Samtidigt som de ska ha förmågan att tänka sig in i en annans situation behöver de 
hävda sig som en egen individ för att inte bli ”osynlig”. Detta kallar Dion Sommer för 
samvarokompetens (2005).  
Med samvarokompetens menar Sommer att det krävs en mängd sociala färdigheter för 
att få delta och bli accepterad i barngruppen.  
Ett barn kan lätt nekas att vara med om det inte kan samarbeta eller känner till lekens 
regler. Men det hjälper inte bara att passivt delta. För att bli tilldelad en roll i gruppen 
krävs även att barnet bidrar med idéer och inspiration, att kunna förmå sig att leva sig in 
socialt med de andra barnen, men även att vara självständig i gruppen. För att ett barn 
ska bli populär bland de övriga barnen krävs en kombination av personliga och sociala 
förmågor som Sommer menar att ett barn idag bör ha för att utveckla en 
samvarokompetens. Barngruppen blir barnens sociala reservat där pedagogerna kan 
iaktta deras förmåga till samvarokompetens. 
De samhälleliga förändringarna i de västerländska samhällena har rört sig mot en ökad 
individualisering av människan, sett ur ett historiskt perspektiv. Kraven på människan 
har därmed ändrat karaktär, konsekvensen måste noga reflekteras och ingå i fostran och 
pedagogisk strävan. Kompetensen att hantera de nya moderna villkoren lär inte bli 
mindre avgörande i och med kraven av framtidens samhälle då det gäller förhållandet 
mellan individen och andra (Sommer, 2005). 
Teorin om samvarokompetens stöds även av Corsaro, som Rauni Karlsson nämner och 
refererar till i sin avhandling Demokratiska värden i förskolebarns vardag (2009). 
Corsaro menar, enligt Karlsson, att i barnens kamratkultur är den sociala strukturen 
viktig i form av makt och gemenskap. Barn behöver kunna tolka de olika strategierna 
leken innefattar och de bör ha gemensamma referensramar i leksituationen. 
Enligt Karlsson, hävdar Corsaro, att den makt och kontroll som råder i barngruppen 
baseras till stor del av ålder och av att vara större, vilket barn är väl medvetna om. I sin 
tur medför det att barn sorterar och kategoriserar vilken roll och makt en del barn 
tilldelas. 
En viktig länk till samvaro i barnens värld är leken. I Johanssons studie (2001) beskriver 
hon hur barn värnar om att få dela varandras världar, att söka mening, då framförallt 
deras lekvärldar. Ur värdet att dela varandras värld följer normer, krav och ansvar, 
vilket även Sommer menar med samvarokompetens (2005). De barn som är utanför den 
aktuella leken förväntas ta hänsyn till de andras rätt att leka. 
Johanssons resultat visar att utgångspunkten för barn är att de som skapar, initierar eller 
undersöker något tillsammans, också har rätt till det pågående gemensamma projektet. 
De normer som visat sig är att den som startar leken även har rätt att bestämma vem 
som får delta. Att barns delade världar ska respekteras av de barn som är utanför och att 
man har rätt att skydda sig mot den som eventuellt kan hota de lekvärldar man skapat. 
De talar för sin rätt att försöka hindra den som vill komma in, om så inte är önskvärt. 
Barnen kan ignorera de barn som vill komma med, be en vuxen om stöd eller helt enkelt 
flytta sin lekvärld någon annanstans (Johansson, 2001). 
Motivet till att utesluta en kamrat har varit brist på en roll i leken, olikhet, sympati och 
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makt. 
När det gäller brist på utrymme i leken har Johansson kommit fram till att barn inte ser 
någon möjlighet att släppa in en annan i leken eftersom alla roller redan är upptagna. I 
leken har barnen redan gjort en överenskommelse med något annat barn och alla roller 
är tilldelade. 
Vid tillfällen då en kamrat släpps in i en pågående lek prioriteras de barn som finns med 
i deras underförstådda lekvärld, men även ålder, kön och sympati spelar en viktig roll. 
Är motivet olikhet kan barn utesluta andra ur sin gemenskap genom att påvisa olikheter 
hos den andre samtidigt som de markerar närhet och förtrolighet med sin aktuella 
kamrat. 
Med hjälp av makt skapas hierarkiska strukturer i barngruppen som får en stor betydelse 
för vem de delar sin lekvärld med. Makt finns i alla relationer och får ett positivt eller 
negativt värde beroende av hur makten används. Makt är inget etiskt värde i sig, men 
makt värderas högt av barn och har en påverkan på deras sätt att vara etiska. Barnen kan 
använda sin makt både för egen vinning skull och för att stödja andra. Barn föredrar att 
leka med den som har mer inflytande än andra barn, enligt Johansson (2001). De kan ge 
upp en redan påbörjad lek för att vara tillsammans med någon de värderar högre eller 
som har inflytande över dem. Barn förstår och tar hänsyn till yngre barns önskningar 
och behov, medan jämnåriga barn har en större påverkan. 
I Johanssons forskningsöversikt om barns moral (2007) konstaterar hon att moralfrågor 
är viktiga tidigt i barns liv då de visar omsorg om andras väl och uttrycker en känsla för 
rättigheter och rättvisa, vänskap, ömsesidighet och även makt.  
Forskningen visar att barn är viktiga för varandras moraliska förståelse och att de kan 
relatera till andras upplevelser. Vissa forskare menar att barns moral följer samhällets 
riktning mot individualitet och gemenskap, till exempel tidigare nämnd Dion Sommer 
(2005).  Johansson (2007) nämner tre huvudinriktningar i forskningen om barns 
utveckling av etik och moral: en kulturell, en kognitiv och en emotionell. Det som 
skiljer dessa riktningar åt är de filosofiska utgångspunkter för etik, antagande om 
människan och det som påverkar barns betydelse för moral. En del forskare menar att 
moral definieras som något inneboende och generellt, medan andra hävdar att barns 
moral är beroende av kultur, samhälle och sammanhang. Traditionerna har sina rötter 
och är hämtade med inspiration från forskare som Piaget (1896-1980), Freud (1856-
1939), Skinner (1904-1990) och Vygotsky (1896-1934). 
 
4.1 Den kulturella traditionen 
I den kulturella traditionen finns olika perspektiv. Till traditionen hör forskare som 
bland annat Vygotsky, Bruner, Rogoff och Habermas (Johansson, 2007). Det framhävs 
å ena sidan att det är den övergripande kulturen som är den mest avgörande influensen, 
att moral förmedlas till barn via kulturella betydelser. Men å andra sidan betonas det i 
den interaktiva kulturella traditionen att det är i relationer mellan det personliga och i 
det aktuella sammanhanget som barns moral grundar sig. Det är i samspel med andra 
barn som barn utvecklar sin specifika moral på sina specifika villkor. Antagandet inom 
traditionen är att moralens ursprung är relaterad till olika meningar som delas och 
kommuniceras av medlemmar inom ett visst samhälle och i ett specifikt sammanhang, i 
en speciell tid med en specifik historia. Barns moral avspeglar inte bara värden och 
normer, förväntningar och förhållningssätt från den kultur de befinner sig i, utan även 
från deras personliga historia. Moral upplevs och förhandlas i en process av kontinuerlig 
växelverkan i relationer, levda erfarenheter och delade eller i kontrasterande meningar. 
Som gemensamt för traditionen tycks samtliga forskare inom området (se ovan) mena 
att moral ses som ett resultat av konkreta och sociala relationer. Gemensamt är även att 
moral har en tidig betydelse i barns liv, från deras första relationer. Därför riktas 
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forskningen om hur barns erfarenheter, meningar och perspektiv på moral kan komma 
till uttryck i olika sammanhang och sociala verksamheter. Forskningen fokuseras på hur 
moral förmedlas till barnet genom kulturen, vilket menas av forskarna (bl.a Shweder 
m.fl., Much, Mahapatra & Park) att betoningen läggs på den omgivande och 
övergripande kulturen. Alla samhällen och guppsammansättningar har sin egen kultur, 
som skapar sina egna normer och värderingar. Forskningen visar inom den kulturella 
traditionen att barns moral inte endast skapas och överförs via vuxna auktoriteter eller 
samhälleliga traditioner utan snarare att barn konstruerar och omkonstruerar moraliska 
innebörder som är anpassade till deras egen livsvärld. 
Det finns anledning att problematisera de konsekvenser som kan följa. Eftersom barns 
meningsskapande antas underordnad kulturen riktas mindre uppmärksamhet mot barns 
förmåga att tolka och förhålla sig till moraliska frågor utifrån sig själva och deras egna 
villkor eftersom de moraliska frågorna inom den egna kulturen redan är förutbestämd av 
andra.  
Johansson (2007) beskriver att flera forskare, till exempel Berger & Luckman, Damon, 
Turiel och Wainrub, menar att en sådan här förklaringsmodell är alltför bred för att 
rättvist kunna belysa komplexiteten i moralfrågor.  
Förklaringsmodellen går ut på att förklara grunderna för moral som något som i första 
hand bottnar i ett samhälles generella kultur och ideologi. Forskarna menar att 
moralfrågorna riskerar att förenkla förståelsen, istället för att fördjupa förståelsen av 
barns moral. Modellen är inte tillräcklig för att förklara skillnaderna i moralfrågorna 
mellan olika grupper inom ett samhälle och mellan individer. Det kan inte heller 
förklara variationerna och motsägelserna i tolkningar av moral som en och samma 
person kan uppleva i olika sammanhang och situationer. Forskningen visar att barns 
moral skiftar beroende på sociala sammanhang med olika människor där de skapar 
skiftande strategier och moraliska normer (Johansson, 2007). 
 
4.2 Den kognitiva traditionen 
Piaget (1896-1980) och Kohlberg (1927-1987) är de mest framträdande forskarna inom 
den kognitiva traditionen. De menar att etik är generell. Ett karaktärsdrag från 
traditionen är att de anser att det är barns kognitiva (förståndsmässiga) förmåga som 
avgör barns moral. De hävdar också att barns moral utvecklas med barnets ålder och 
tänkande. Forskarna menar att moral handlar om frågor om andras välbefinnande och 
hör hemma i en specifik domän (område). Piagets forskning bygger på antagandet att 
små barn anses som egocentriska i sitt synsätt på världen och på andra. Deras moral är 
begränsad och den skiljer sig från vuxnas moral. Men eftersom barns förmåga till moral 
jämförs mot en vuxens moral, och därmed anses ha en betydligt mindre utvecklad 
moralisk förmåga, finns en risk att barns förmåga att vara moraliska underskattas eller 
rent av förbises. Aspekten av sociala och emotionella dimensioner har inte funnits med i 
Piagets antaganden, utan det är de kognitiva färdigheterna som ligger till grund för hans 
forskning. 
Mot Piagets teori, att barns moral styrs av vuxna och därför inte har förmåga att vara 
moraliska, talar en del studier för motsatsen. Även små barn i åldrarna ett till tre år visar 
att de försvarar etiska värden, urskiljer och kan värdera moraliska överträdelser och 
felsteg i förhållandet till sin sociala omgivning. Trots att barn inte har förmågan att 
förhålla sig till moralproblem som vuxna, och inte har samma begreppsapparat, visar de 
en känsla för normer och tycks göra moraliska överväganden. I Johanssons översikt 
(2007) styrks detta av bland annat forskare som Damon, Dunn och Smetana. 
Piagets forskning är revolutionerande så till vida att han försökte förstå barns tänkande 
och hur barn skapar mening om olika företeelser i sin omvärld. Ytterligare en viktig 
kunskap som Piaget bidrog till är att han markerar att barns samspel har en viktig 
betydelse för barns moralutveckling. Forskare som Smetana, Turiel och Uzgiris har 
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inspirerats av Piagets tradition. Piaget, som hävdade att moralutvecklingen var 
universell, har efter senare forskning med utgångspunkt från Piagets teori, fått en annan 
och delvis bredare innebörd. Den senare forskningen menar att de universella moraliska 
kategorierna inte nödvändigtvis skiljer sig mellan olika kulturer. Däremot kan olika 
kontextuella förhållanden ge upphov till olika tolkningar. Genom Piagets forskning vet 
vi att yngre barns moral är bunden till auktoriteter, med de senare forskningsresultaten 
påvisar att barn både utvärderar och ifrågasätter de sociala regler som finns i deras 
livsvärld. Det har även genom den senare forskningen framkommit att små barns tidiga 
moraliska förståelse vidgas genom erfarenheter av sociala samspel (Johansson, 2007). 
 
4.3 Den emotionella traditionen 
Den emotionella traditionen har sina rötter i Freuds psykoanalytiska teori, och 
representeras här av Hoffmans teori om empati. Hoffman menar att empati är en 
förutsättning för det moraliska handlandet. Med empati menas att man har förmåga att 
leva sig in i och dela någon annans känslor. Han hävdar att barns förmåga utvecklas 
parallellt med deras förmåga att förstå andra som separata individer. Grunden för barns 
skifte i sin moralförståelse från beroende till självständighet, är samarbete, främst 
mellan barn men även med vuxna och genom reflektion och eftertanke. Det är 
nödvändigt för barnet att ha sin frihet att själv konstruera en moral utifrån sina egna 
ställningstaganden. Lärarens respekt för barnet är oundviklig i denna process eftersom 
det krävs ett lyssnande och ett uppriktigt bemötande för processen. Forskningen antyder 
att det kan finnas en del svårigheter mellan det moraliska idealet och den moraliska 
handlingen. Svårigheterna handlar om att erfarenheter, tolkningar och överväganden 
kan ha betydelse av hur barn agerar i moraliskt avseende beroende i vilken situation de 
befinner sig i och med vilka människor de är tillsammans med. Det som är gemensamt 
för den emotionella traditionen är att känslor verkar ha en avgörande betydelse för barns 
moralutveckling.  
Under sjuttiotalet har ett skifte ägt rum. Från att forskningen tidigare fokuserade på det 
mänskliga inre tillståndet som skuld och obehag, till att studera positiva känslor som 
uppskattning av människan, sympati och empati. Forskare som hör till den emotionella 
traditionen är bland annat Eisenberg och Hoffman (Johansson, 2007).  
Intressefokus inom traditionen har till exempel varit empati som en biologisk förmåga 
och förutsättning för moral, men forskningen har även intresserat sig för barns beteende 
i form av ”goda handlingar” och prosocialt agerande (ett beteende som syftar till att 
hjälpa andra). Det prosociala beteendet tycks främst grunda sig på uppskattningen och 
kärleken till människan. I den emotionella traditionen saknas en gemensam definition 
av moral, till skillnad från den kognitiva traditionen, där definitionen av moral handlar 
om andras välbefinnande. Men det man kan finna i forskningen om prosocialt beteende 
är att värdet av omsorg är betydelsefullt, och i forskningen om empati finner vi ett 
samband med etiska värden som rättvisa och omsorg. I studier om prosociala beteenden 
finner vi ofta en normativ infallsvinkel och i undersökningar om empati utgår man ifrån 
att vissa ageranden är uttryck för empatiska känslor. Båda ansatserna handlar till största 
delen om det ”goda”, antingen i barns beteende och känslouttryck, eller i de motiv barn 
kan ha som utgångspunkt för sina handlingar. Forskare, som Arsenio och Adams, 
studerar barns känslor. Deras forskning visar att det behövs erfarenheter från fler olika 
emotionella perspektiv för en utveckling av barns moral. Forskarna är kritiska till den 
traditionella uppdelningen av känslor å ena sidan och en uppdelning av tankeprocesser 
och kunskap å andra sidan, som viss forskning har bidragit till. För att få en förståelse 
av barns moraliska utveckling krävs det en helhetssyn av både emotioner, tankar och 
kunskap, hävdar man (Johansson, 2007). 
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5. Problemområde  

5.1  Syfte  
Med studien är syftet att få insikt om hur undersökningsgruppens uppfattning om 
kamratskap och respekt inom gruppen, men även respekten för okända barn utanför 
gruppen.  
 
5.2 Forskningsfrågor 

• Hur visar en grupp femåringar respekt för gruppens kamratskap?  
• Hur värderar en grupp femåringar okända barns yttre olikheter?  
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6. Metod 

I kommande kapitel presenteras och motiveras valet av metod, genomförandeprocessen 
och hur materialet bearbetades.  
 
6.1 Vetenskaplig ansats 
Denna uppsats är inspirerad av en fenomenologisk ansats där intervjuer är 
datainsamlingsmetoden.  
Fenomenologi är läran om det som visar sig. Det innebär att komma i kontakt med ett 
fenomen, att förstå dem i sig själva, tolka och ge dem en mening, där både helhet och 
detaljer är betydelsefulla (Torstenson-Ed, 2003).  
Syftet i en fenomenologisk studie är att utforska en person/personers livsvärld, med 
andra ord deras personliga upplevelser och erfarenheter av en händelse. Individen ges 
en uppfattning om sin egen verklighet. För vad är egentligen verklighet – för dig och för 
mig (Wedin & Sandell, 2004)?  
Det är fram för allt variationen mellan människors sätt att uppfatta omvärlden som man 
vill beskriva, snarare än likheterna. Människors sätt att förstå livsvärlden är ett resultat 
av ett lärande som pågår hela livet och av den orsaken kommer man då och då att 
förändra innebörden av hur man förstår den (Dahlgren & Johansson, 2009). Man kan 
inte vara säker på att i en undersökning upptäcka alla sätt att uppfatta något.  
En uppfattning som endast framträder hos några enstaka individer eller några få 
aspekter av ett fenomen kan av samma orsaker anses mera ytlig  
(Dahlgren & Johansson, 2009). 
I vanligt tal tar man ofta för givet att man lever i den verkliga världen. För att översätta 
det till en fenomenologisk inställning måste man låta bli förutsättningen att världen som 
man upplever är verklig eftersom de flesta uppfattar den på olika sätt.  
För en framgångsrik analys med en fenomenologisk ansats är att forskaren söker 
försökspersonernas sätt att uppfatta ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Nedan 
förklaras de olika kategorierna inom fenomenologin som studiens intervjusvar 
analyserats efter. 
 
Noem 
De egna förutfattade meningarna och antaganden man har benämns inom 
fenomenologin med ett särskilt begrepp, noem. Det kan förklaras som att när man ser ett 
objekt, till exempel ett hus från ena sidan, skapar man sig lätt en tro om att man vet hur 
även baksidan ser ut, utan att man har sett den. Man tänker sig baksidan, medan man ser 
framsidan. Det är denna omständighet som gör att man kan ta fel av det man ser. Om 
förutsägelserna inte stämmer överens med hur baksidan av huset ser ut så ”sprängs” 
noemet, skriver Carlshamre (2007).  
Begreppet noem kommer att användas som en del av studiens analys då 
undersökningsgruppen kommer att studera fem bilder på okända barn och bedöma och 
värdera de egenskaper de tycker sig se endast genom deras yttre. Utifrån vad de tror att 
de kan utläsa från barnets yttre visar sig deras förutfattade meningar om vad barnet på 
bilden ”innehåller”, hur de kan vara som kamrat och hur de har det i sin sociala miljö. 
Det är svårt att utan fördomar eller förutfattade meningar beskriva vad en människa är. 
Man måste gå till vardagliga erfarenheter för att få en uppfattning av oss själva och 
andra (Carlshamre, 2007). Undersökningsgruppens antagande är deras noem. 
Förutsägelserna är inte på något sätt i barnens medvetande. 
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Livsvärlden 
Barnen på bilderna som undersökningspersonerna kommer att få se är bilden på en 
fysisk person, men de är också något mer, det finns något bakom. Vilka sorts noem 
finns det i barnens svar, är det några som överrensstämmer med flera svar? Hittar man 
några kategorier som är lika i alla svar är detta essensen. Man skulle kunna säga att 
essensen är en beskrivning av en del av barnens livsvärld. Det finns många personer och 
föremål runt varje barn, som de har en omedveten uppfattning om. 
Alla föremål och personer hör till barnens livsvärld. En av uppgifterna inom 
fenomenologin är att beskriva denna livsvärld, vilka uppfattningar barnen har och hur 
de hänger ihop. De noem man har är inte oberoende av livsvärlden, de är knutna till det 
man gör och hanterar uppkomna situationer. Allt i tillvaron hänger samman, som en 
kedja. Är det någon länk som brister faller hela sammanhanget (Carlshamre, 2007). Ett 
exempel är om ett par barn på förskolan har tänkt sig en lek tillsammans. Det ena barnet 
ska ta med sig en speciell leksak till förskolan som de ska leka med, och barnet 
glömmer leksaken hemma, då faller all planering och kedjan är bruten.  
Sammanhangen finns där för individens skull, för att den ska leva, inte nödvändigtvis 
för just sin person, men för den gemensamma tillvaron. Det är på detta sätt människor 
har en värld. De finns mitt i sammanhanget, det är sammanhanget som utgör världens 
världslighet, det som gör att det är en helhet och inte bara separata ting. Men det krävs 
någonting av den enskilda personen för att den ska kunna vara i den, något som har med 
kunskap och medvetande att göra. För att tingen i världen ska kunna vara tillgängliga 
måste de begripas på ett visst sätt. Man kan inte se tingen från en synvinkel, man måste 
öppna och se möjligheterna, som de skulle kunna vara (Carlshamre, 2007). 
Uppfattningen om olika objekt är världen som helhet, det är möjligheterna som öppnar 
världen. Om man begränsar sig och ser världen statiskt, stänger man ute många 
möjligheter. 
Fyller känslor ett visst syfte i livsvärlden? Om man tar ”rädsla” som ett exempel är det 
inte känslan i sig, att känna sig på ett visst sätt inombords, att vara rädd i detta 
sammanhang, utan det handlar om att uppfatta världen på ett särskilt sätt. 
 
Leva egentligt 
En människa är i grunden en handlande varelse, och att ta detta perspektiv på allvar har 
en övergripande betydelse för hur de uppfattar världen och dem själva. Att vara i 
världen är att individen är i centrum, i ett sammanhang av möjligheter  
(Carlshamre, 2007). Inom fenomenologin menas det att man har ett sätt att tala om sig 
själv, om vems värld man egentligen är i. Människan talar om ”man”. Med ”man” 
menas den generella och det neutrala. Sören Kirkegaard, den danske tänkaren, betonade 
vikten av att leva utifrån sig själv och sitt eget personliga val. Utgår vi att leva från 
”man” förbigår man detta, då anammar man andras livsstil och tankesätt. I en grupp på 
förskolan är det många gånger ofrånkomligt att utgå från ”man”. Det är regler som ska 
passa alla, därför gör den dagliga verksamheten det svårt i en del situationer att man gör 
sina egna personliga val. Lever man efter andras regler och uppmaningar, utan att vara 
delaktig, tappar man bort min egen tro och världen blir därmed otydlig. 
 

Att göra tillvaron meningsfull 
Anledningen att jag valt att ha med denna kategori är att jag vill få en insikt om vad det 
som barnen i undersökningsgruppen anser som meningsfullt i deras värld. 
I fenomenologin menar man att när man är rädd är det för något som hotar mig, något i 
min värld (Carlshamre, 2007). Rädslan är inget föremål, obehaget finns där men inte 
föremålet. Det är sitt ”att vara” som är hotad, det som man är rädd om. Många gånger 
finns obehagskänslan där på grund av en omedvetenhet eller okunskap. 
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En känsla av leda är när man har tråkigt. Gör man en tråkig aktivitet har man möjlighet 
att avbryta men när den existentiella ledan är där finner man ingenting lockande. Alla 
söker en mening i det man gör annars känns världen meningslös. I ledan mister världen 
sin mening och man känner sig inte längre hemma i den. Då är det lätt att man går upp i 
alldagligheten i att leva utifrån ”man”. Då uppfylls man av att man vilar hos tingen och 
andra människor och låter dem styra ens liv. 
 
Resultaten från intervjuerna analyserades med ett reflekterande med den 
fenomenologiska hållningen. Att använda fenomenologi som analysverktyg är ett sätt 
att undersöka hur ett fenomen upplevs i verkligheten hos olika individer. Inom den 
fenomenografiska traditionen brukar man säga att antalet uppmärksammade synvinklar 
på ett fenomen och i vilken mån individen kan relatera dessa till varandra är avgörande 
hur djup förståelsen för fenomenet är. Ibland, men inte alltid, är det möjligt att på detta 
sätt ordna uppfattningar i hierarkier, där den mest framträdande uppfattningen hos 
undersökningspersonerna även kan avspegla den djupaste förståelsen av en företeelse. I 
undersökningen har jag med ett antal gemensamma frågor till undersökningsgruppen, 
hittar jag någon uppfattning som finns med i många svar är detta essensen. Eftersom 
sannolikheten för att alla svar inte överrensstämmer kan även essensen variera. 
I min undersökning handlar det om att få insikt hur undersökningsgruppen tänker om 
kamratskap och respekt. Ambitionen har varit förhålla mig öppen och hålla tillbaka 
mina föreställningar och inte sätta vissa innebörder som viktigare än andra under 
studiens gång, eftersom enligt fenomenologin finns inte en klar sanning om vår värld, 
alla uppfattar och tolkar vi den på olika vis. 
  
6.2 Val av metod 

Syftet är att undersöka en grupp barns tankar om respekt och kamratskap. För att få 
information om någon annans tankar behövs djupare och mer ingående samtal, därför 
valde jag intervjun. I undersökningssammanhang kallas det fria samtalet för intervju. En 
intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. Den strukturerade intervjun kan 
genomföras med hjälp av till exempel ett frågeformulär medan en intervju som utformas 
efterhand som den pågår kallas ostrukturerad eller öppen (Wedin & Sandell, 1995). 
Fördelen med intervjuer är att man får kompletterande information och har möjligheter 
att följa upp den angivna informationen. Nackdelen med att använda öppna intervjuer är 
att det tar längre tid än till exempel en enkät, och att svaren kan vara svårare att 
kategorisera. Den som bearbetar svaren måste ofta använda sitt eget omdöme  
(von Tetzchner, 2001). Jag har valt att göra öppna intervjuer med anledningen av valet 
av intervjupersoner. Om barnen inte förstår min fråga, kan det behövas förklaringar och 
exempel vilket ofta gör att intervjun kommer in på en del sidospår.  För att kunna 
använda mig även av dessa sidospår, om de är relevanta för ämnet, har jag valt att göra 
en intervju med öppna frågor. En annan anledning till att välja metoden är att jag kan 
ställa frågorna i den ordning situationen inbjuder till (Stukát, 2005). Av de eventuella 
sidospår barnen ger kan jag få viktig information om deras egna upplevelser och 
händelser. Barn i den ålder jag valt har inte ett helt utvecklat språk och ordförståelse, 
därför kan barnens svar i intervjun begränsas. För många av dem kan det vara svårt att 
sätta ord på sina känslor, tankar och erfarenheter. Den öppna intervjun lämpar sig väl 
för att kompensera den språkliga begränsningen eftersom jag kan bidra med exempel 
och frågor som; hur tänker du nu? Hur menar du?  Metoden kan ge mig en möjlighet att 
komma längre och djupare i barnens tankar (Stukát, 2005). 
Under intervjuns gång har informanterna studerat fem olika bilder på okända barn (se 
bilaga 2).  Barnen i undersökningsgruppen är alla så kallade ”normala och typiskt 
svenska barn”, med ljus hy och normal eller smal kroppsbyggnad. Av alla barn på 
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förskolan (drygt 100 barn) där undersökningen gjordes finns ett fåtal barn med annan 
etnicitet, så även i den kommun där förskolan finns. Under tiden de befinner sig på 
förskolan är de begränsade i sina erfarenheter av att människor kan ha ett annat yttre än 
dem själva, därför är det möjligt att de ser på andra individer från ett relativt ”smalt” 
perspektiv. Bilderna, som jag fann då jag sökte på Internet under ordet ”barn”, har jag 
valt med syfte att påvisa den mångfald som kan finnas, att vi alla är olika; pojke/flicka, 
en svart flicka, en asiatisk pojke, två vita barn av vartdera könet och ett barn som är 
något kraftig. Under sin tid på förskolan möter de inte barn som representerar den 
mångfald som finns i vår värld och som barnen på bilderna påvisar att det finns. 
Eftersom barnen i undersökningsgruppen är det ”typiskt svenska” barnet, och bilderna 
visar både barn som har ett liknande yttre som de själva, och barn med ett annat yttre än 
dem själva, skulle jag kunna se om igenkänningen hade en inverkan på deras tolkning 
av bilderna. Utifrån bilderna har barnen fått svara på frågor om barnen på bilderna. 
Anledningen att jag valt att använda mig av bilder var flera; att jag kunde få information 
från undersökningsgruppen genom att barnen skulle projicera, det vill säga återge sina 
egna föreställningar, tankar, minnen, önskningar och upplevelser genom bilderna – med 
andra ord fylla i materialet med sin egen personlighet (Wedin & Sandell, 1995), att 
barnen möjligen lättare kunde bortse från vad de trodde att jag förväntade mig att höra 
för beskrivning på ett annat barn, eftersom bilderna visar barn som är okända för oss 
båda, att vi, barnet och jag, får något konkret samtala om. Om barnen upplever det svårt 
att sätta ord på tankar kan de använda sig av bilden för att tydliggöra vad de menar och 
vill förmedla. Ytterligare anledningar till mitt val av att använda mig av bilder i 
intervjun, var att barnen på bilderna kunde representera de barn som skulle kunna finnas 
utanför deras ursprungliga förskolegrupp och att alla barn i undersökningsgruppen får 
samma utgångspunkt i samtalet om hur de uppfattar olikheter. På så sätt har även jag, 
som intervjuare, lättare att kategorisera svaren till analysen, om det finns 
likheter/skillnader i uppfattningarna. För att barnen inte skulle svara som ”jag ville” 
önskade jag få information om barnens första tankar som dök upp när de studerade 
bilderna.  
Barnen på bilderna har olika ansiktsuttryck, vilket hade en större betydelse än jag 
föreställt mig. Skulle jag göra om en liknande intervju skulle jag använda mig av bilder 
med barn som ger ett likvärdigt ansiktsuttryck. 
Under intervjuerna använde jag mig av en diktafon med tillhörande små kassetter. 
Verktyget var gammalt men det var det jag hade att tillgå. Vid två av intervjuerna var 
det inte möjligt att uppfatta vad barnen sa, de två intervjuerna fick jag göra om. Att göra 
om en intervju kan ha en viss påverkan av barnens svar eftersom jag ville ha 
information om deras första tankar i frågorna om bilderna. Under andra intervjun hade 
de funderat längre på vad och hur de trodde att jag ville ha för svar. På så sätt blev det 
något olika utgångspunkter mellan barnen i undersökningsgruppen. 
 
6.3 Urval 
Jag har valt sex barn på en förskola som är lättillgänglig för mig. Jag bad pedagogerna 
på en förskola att välja de barn de trodde skulle tycka att det var spännande att hjälpa 
mig i mitt examensarbete. När det gällde vem som skulle göra urvalet av barn som 
skulle intervjuas, pedagogerna på avdelningen eller jag själv, kunde valet ifrågasättas 
från två håll; om pedagogerna stod för urvalet kan författaren, det vill säga jag, inte gå i 
god för att pedagogernas känslor och förutfattade meningar omedvetet spelade en roll 
när urvalet gjordes. Men på samma sätt kan man ifrågasätta mitt urval, då även mina 
känslor och tidigare uppfattningar kunde spela en avgörande roll, eftersom jag kände till 
barnen från tidigare. En fördel med att pedagogerna gjorde valet av undersökningsgrupp 
var att de hade insikt om vilka barn som lekte mycket tillsammans, vilket jag inte hade, 
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och därför kunde välja de barn från olika grupperingar som därför kunde se saker från 
olika synvinklar. En nackdel var att barnen inte direkt blev tillfrågade om de hade 
intresse av att delta, därför kunde jag inte räkna med att alla ville vara med i 
undersökningen. Genom ett bekvämlighetsurval beslöt jag mig för att den bästa 
förutsättningen var att jag överlät valet till avdelningens pedagoger då jag ansåg att 
möjligheten att få information från flest synvinklar var det viktigaste för min 
undersökning (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Ett av de utvalda barnen avböjde att 
vara med på intervjun. För att få undersökningsgruppen lika stor som jag tänkt från 
början, frågade jag de andra barnen på avdelningen om det fanns någon som var 
intresserad av att vara med i undersökningen, vilket det var många som var. Valet av det 
ersättande barnet var helt slumpmässigt. Alla barn i gruppen är i åldern 5-6 år. Att jag 
har valt en förskola som är lättillgänglig för mig beror på att barnen kanske inte är 
villiga att prata med mig vid det tillfälle jag själv har valt, de kan känna sig avbrutna i 
den aktivitet de är sysselsatta med. Eftersom förskolan är nära till hands hade jag då lätt 
att återkomma vid ett annat tillfälle som passade barnet bättre. Man kan beskriva det 
som att förskolan blev slumpmässigt utvald och att valet grundade sig på att förskolan 
låg på bekvämligt avstånd som spar mycket tid.  
Undersökningen är helt baserad på resultatet inom undersökningsgruppen och 
representerar inte på något sätt ett tänkande som är generellt för barn i 5-6 år. Med 
motiveringen av val av undersökningsgrupp och förskola kategoriseras det som att 
urvalet skett med ett bekvämlighetsurval som grund (Cohen, Manion & Morrison, 
2007). Intervjun ville jag genomföra på barnens ”hemmaplan” där de känner sig trygga 
och ohotade (Stukát, 2009), som är en förutsättning för att barnen ska känna sig 
avslappnade och villiga att delge sina tankar. Då även jag känner till både förskolan, 
barnen och pedagogerna känner även jag mig, som intervjuare, trygg där intervjun 
genomfördes. Barnen på förskolan är de äldsta av dem som går där. Jag valde den 
åldersgruppen för att jag antog att de hade det mest utvecklade språket och därför har 
lättare att uttrycka sina tankar och erfarenheter med ord. En språklig uppfattning av 
något kan uppfattas på många olika sätt och här ligger en stor utmaning när vi vill 
försöka förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld (Dahlgren & Johansson, 2009). 
Allt arbete med barn kräver i regel kunskap om barns allmänna utveckling men även en 
kunskap om det enskilda barnet, hävdar von Tetzchner (2005). I detta sammanhang har 
jag en lång erfarenhet med att arbeta med barn, vilket gör att jag har en allmän 
uppfattning om barns utveckling. Kunskap om det enskilda barnet har jag till viss del 
eftersom jag känner till barnen och deras familjer.  
Fördelen med att vi kände varandra i viss utsträckning var att de kunde ha ett större 
förtroende för mig som intervjuare än om jag skulle vara en helt utomstående person. 
Att jag inte hade en närmare relation med de barn jag intervjuade innebar även att jag 
kunde ha mindre förutfattade meningar om hur barnen brukar agera i gruppen 
tillsammans med sina kamrater. Jag kände heller inte till i vilken mening pedagogerna 
arbetade med värdegrundfrågor i verksamheten, vilket även gjorde att jag inte heller i 
den frågan hade några förutfattade meningar. 
 
6.4 Genomförande och sammanställning 
Jag planerade att intervjua några barn för att undersöka om, och i så fall vilka, deras 
förutfattade meningar eller fördomar kan vara när de tittar på ett antal bilder av okända 
barn. Barnen på bilderna är av olika kön och etnicitet. De intervjuade barnen skulle få 
visa vem och varför de helst skulle vilja leka med, och inte vilja leka med av barnen på 
bilderna. Utifrån svaren skulle jag kunna se om igenkänningen spelade en roll av 
val/bortval av kamrat. Resultatet skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt 
värdegrundsarbete där man behandlar eventuella förutfattade meningar som finns hos 
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barnen i undersökningsgruppen. 
Intervjuerna genomfördes på deras egen avdelning i rummet där de har samling och där 
de känner sig trygga. Hade de inte lust att prata med mig när jag kom, återkom jag vid 
ett annat tillfälle som vi kom överens om. En pojke ville inte alls vara med, i det fallet 
valde jag en annan pojke. För att barnen skulle svara utifrån deras egna tankar, och inte 
ge svar som de trodde att jag ville höra, poängterade jag att det var deras tankar jag 
ville veta mer om. Syftet var att barnen skulle uppleva att deras svar var viktiga, därför 
var jag noga med att berätta hur tacksam jag var att de ville hjälpa mig att skriva ett 
arbete som min skola ville ha, och inte bara jag, utan även mina lärare ville veta mer om 
deras tankar. Barnen blev upplysta om att jag inte kunde ha svaren, eftersom de fanns 
inne i deras huvud, och därför fanns inget rätt eller fel svar på frågorna. För att kunna 
jämföra, strukturera och kategorisera intervjusvaren hade jag ett antal gemensamma 
frågor som jag kom in på under intervjuns gång. 
De gemensamma frågorna var: 
      -     Brukar ni på er avdelning prata om hur man är en bra kamrat? 

- Har ni några gemensamma regler hur man ska vara mot varandra? 
- Vem har gjort dem? 
- Hur tycker du en bra kamrat ska vara? 
- Hur gör du när du vill vara med och leka? 
- Har du upplevt att inte få vara med? 
- Hur gör du när någon annan vill vara med? 
- Har ni regler på avdelningen om att alla barn måste få vara med? 
- Vem bestämmer i leken? 
- Vem av barnen på bilderna skulle du helst vilja leka med och varför? 
- Vad tror du barnet heter? 
- Hur tror du barnets familj ser ut? (De två sista frågorna syftar till att barnen ska 

försöka se personen bakom bilden. Frågorna ställdes även om det barn de inte 
ville leka med).  

- Vem vill du helst inte leka med, varför? 
I bearbetningen av materialet började jag med att lyssna igenom alla intervjusvar för att 
jag skulle få en uppfattning om helheten av svaren. Därefter skrev jag ner intervjuerna 
och läste igenom dem igen för att lättare få en överblick över svaren. En fråga i taget 
behandlades av de frågor som var gemensamt för alla informanter. Utifrån svaren kunde 
jag relatera barnens uppfattningar till varandra och se de likheter, essenser, och 
eventuella skillnader i essenserna, som fanns i deras svar. Genom att använda mig av de 
kategorier jag beskrev i avsnittet om fenomenologi: noem, livsvärlden, leva egentligt 
och att göra tillvaron meningsfull, kunde jag lättare analysera svaren och sätta in dem i 
fenomenologins sammanhang. 
 
6.5 Forskningsetiska principer 
Föräldrarna till de barn jag intervjuade fick ett förklarande brev (se bilaga 3) där de 
delgavs information om syftet med att intervjua deras barn och hur jag kommer att gå 
till väga.  
I brevet framgick även att ingen kan identifiera vare sig deras barn eller på vilken 
förskola undersökningen ägt rum och att materialet kommer att förvaras ett år på 
Högskolan i Gävle innan det förstörs. De blev även informerade om att deltagandet var 
helt frivilligt och anonymt. De fick lämna tillbaka brevet med underskrift av båda 
föräldrarna. 
Namnen på barnen är fingerade vilket gör att man inte på något sätt kan identifiera 
barnen, vilket även föräldrarna fick information om.  
Eftersom pedagogerna valt ut de barn som var tänkt var det inte säkert att de själva ville 



 19 

vara med på intervjun. Om barnen inte ville vara med tog jag hänsyn till detta. 
Frivilligheten till ett deltagande låg inte bara hos föräldrarna utan även hos barnen. Ett 
av barnen valde att inte vara med, vilket jag inte ifrågasatte, jag hade full respekt för ett 
avböjande. Intervjun valde jag att göra på förmiddagen av den anledning att barnen är 
pigga och alerta. Nackdelen med den tidpunkten är att de har en strukturerad 
verksamhet och därför kunde känna sig avbrutna i det de gör för tillfället. Men att göra 
intervjun senare på dagen kunde innebära att de är trötta och inte riktigt orkar, även om 
verksamheten vid det tillfället inte är strukturerad. Efter ett övervägande såg jag ändå 
fler fördelar med att genomföra undersökningen under förmiddagen. 

 

6.6 Studiens tillförlitlighet 
En metod med öppna intervjuer brukar kallas kvalitativ. Inom denna metod är 
undersökningsgruppen relativt liten, så även i mitt fall. När det handlar om en sådan 
liten grupp kan man inte göra en generalisering av vad alla barn vid 5-års ålder har för 
tankar och uppfattningar, utan resultatet handlar om just den här gruppen. Med 
kvalitativa metoder är det svårt för en annan forskare att göra precis samma 
undersökning eftersom frågor och följdfrågor kan variera stort. Det är även osannolikt 
att en undersökning av en annan grupp ger samma resultat eftersom resultatet innefattar 
just min undersökningsgrupp. Jag kan heller inte vara säker på att jag förstår barnens 
tolkning av frågan, och därmed heller inte veta om jag uppfattar svaret precis som 
barnen menar. Men för att göra den så säker som möjligt har jag eftersträvat att förhålla 
mig öppen och hålla tillbaka mina egna föreställningar. Analysen blir min tolkning av 
svaren. 
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7. Resultat 

I nedanstående kapitel rapporteras resultatet av de intervjuer som gjordes med 
undersökningsgruppen. Utgångspunkten har varit de intervjufrågor som är 
gemensamma i undersökningen (se 6.4). 
Datan har analyserats med fenomenologin som grund. Syftet i en fenomenologisk studie 
är att utforska en person/personers livsvärld, med andra ord deras personliga upplevelser 
och erfarenheter av en händelse (Wedin & Sandell, 2004), därför kan svaren variera och 
det finns inget svar som är rätt eller fel eftersom det är den egna upplevelsen och 
uppfattningen som studeras. Människors sätt att förstå sin livsvärld är ett resultat av 
deras tidigare erfarenheter. Man kan inte vara säker på att i en undersökning upptäcka 
alla sätt att uppfatta något. 
En fråga handlade om, om pedagoger och barn brukade prata om innebörden av att vara 
en god kamrat. Följdfrågan var hur de själva uppfattade att en bra kamrat skulle ha för 
egenskaper. 
Enligt undersökningsgruppen går uppfattningarna en del isär. Flertalet barn hade inte 
uppfattat att de pratat om det, eller inte tänkt på det.  
På den senare frågan, om vilka egenskaper en bra kamrat ska ha, uppfattade jag att 
några av barnen verkade tycka det var besvärligt att finna ord till att definiera en bra 
kamrat, men de berättade vem de ansåg som en bra kamrat. Andra definitioner var: 
”Snäll”, och ”man gör vissa saker för varandra, när man bryr sig om varandra” Dessa 
beskrivningar av en god kamrat går mer på en abstrakt känsla av att känna sig omtyckt 
av sin vän. Enligt undersökningsgruppen är en bra kamrat en som ”inte nyps”, ”inte 
slåss” eller ”puttas”. En som ”hittar på roliga lekar” och är ”bra på att leka”. 
Helheten av svaren är att en god kamrat är en som är ”snäll”, vilket är en definition av 
att inte gör den andra fysiskt illa. Beskrivningen om att inte göra varandra fysiskt illa är 
konkreta beskrivningar vad man inte bör göra mot en kamrat som jag antar att de kan ha 
hört sägas till sig själv och andra i sin omgivning under uppväxtåren. Leken har också 
en central plats av deras uppfattning av kamratskap. 
I rummet där intervjuerna genomfördes står deras gemensamma regler om hur man ska 
vara som kamrat tydligt nedskrivna på en röd lapp (se bilaga 3). Jag visste inte själv hur 
reglerna hade kommit till eller vem som gjort dem. Undersökningsgruppen fick frågor 
om deras medvetenhet om deras gemensamma regler, vem som gjort dem och om de 
kunde efterföljas. 
De två senare frågorna kunde ställas om de svarade ja, att det fanns gemensamma 
regler.  
Två av barnen hade inte uppfattat att de hade gemensamma regler, medan de övriga var 
väl medvetna om att de fanns. 
De barn som hade en medvetenhet att det fanns regler berättade vilka några av dem var; 
”Inte slåss”, ”puttas”, ”inte strypas” och ”inte nypas hårt”. Man ”får inte bitas”, ”dra i 
håret eller sparkas”. 
Barnen som var medvetna om reglerna ansåg att det fungerade och att barnen i gruppen 
kunde rätta sig efter dem. 
Svaren på frågan kan jag koppla ihop med föregående; det som reglerna säger definierar 
även en god kamrat. En undran som slog mig är frågan om reglerna kom till innan 
barnen gjorde sig medvetna om hur de själva beskriver en god kamrat, eller om reglerna 
kom till utifrån deras egna uppfattningar? 
De barn som uppfattat att det fanns gemensamma regler ansåg samtliga att det var 
”fröknarna” eller barnen och ”fröknarna” tillsammans som gjort dem. Som jag förstod 
av svaren kunde reglerna efterföljas, eftersom alla var av samma åsikt. Reglerna 
uppfattades inte som ”tomma” ord, utan det var regler som de verkligen kunde rätta sig 
efter, och även gjorde det. Alla såg sig som delaktiga i gruppen och såg sitt ansvar som 
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kamrat. Inom fenomenologin kan detta ses som att barnen på avdelningen lever 
egentligt (Carlshamre, 2007). Med att leva egentligt menas att barnen ser utifrån sig 
själv och inte lever generellt, att de kan följa de regler som finns och att de inte lever 
som ”man”, utan som enskilda individer. När de lever egentligt ser de att det finns ett 
sammanhang, och de finns mitt i sammanhanget. Det gör att det finns en helhet och inte 
bara separata ting, tomma ord som inte betyder något. Men det krävs någonting av dem 
för att de ska kunna vara en del av sammanhanget som förskolegruppen representerar i 
detta fall, något som har med kunskap och medvetande att göra. Min uppfattning är att 
barnen i undersökningsgruppen har en medvetenhet om de regler som finns och att de 
ser att det krävs att de själva rättar sig efter dem om de ska fungera. 
En av studiens forskningsfrågor berör hur undersökningsgruppen visar respekt för 
gruppens kamratskap. För att få en inblick om deras bemötande av varandra var en av 
frågorna hur de gör när de vill vara med att leka och om de upplevt att inte få delta i en 
redan påbörjad lek.  
När de vill vara med och leka berättar fem av barnen att de frågar kompisarna om de får 
vara med. Fyra av de fem barn har också upplevt att de inte fått vara med, vilket är en 
naturlig följd av en fråga; att det kan bli olika svar beroende på när frågan ställs. Av 
dessa barn var det ingen som kände sig ledsen av ett nekande svar eftersom de visste att 
de antingen kunde leka med någon annan eller vara med vid ett senare tillfälle.  
Svaren som beskrev att de inte kände sig ledsna av ett nekande kan vara att de tror att de 
vuxna vill höra det svaret, men jag upplevde svaren som att de verkligen såg andra 
möjligheter än att bara leka med de barn de frågade om de fick vara med.  
Två av barnen hade inte upplevt att de inte får vara med. De två barn som inte hade 
upplevt att inte får vara med leker oftast tillsammans, vilket kan betyda att de känner sig 
säkra på att de alltid har en kompis att vara tillsammans med eftersom de har varandra. 
Därför har de heller ingen erfarenhet av ett nekande till ett inträde i en lek hos några 
andra, eftersom de sällan leker med övriga barnen på avdelningen. Eftersom situationen 
inte är upplevd och inte finns i deras medvetande, tolkar jag det som att ett möjligt 
nekande inte finns i deras livsvärld. 
 En sammanfattning av svaren, är att barnen i gruppen känner en trygghet i varandra, de 
vet att om de inte kan vara med i den pågående leken vid ett tillfälle, är de väl medvetna 
om att de kan vara med vid ett senare. De känner en stor respekt för lekens betydelse 
och accepterar ett nej. 
Leken är en viktig del i förhållandet mellan kamrater. Att släppa in ytterligare en kamrat 
i en pågående lek kan vara svårt vissa gånger. Det kan handla om att eventuellt 
strukturera om leken för att göra plats åt ytterligare ett barn, vilket inte är en helt 
självklar handling. Vissa gånger kan det vara svårare beroende på hur leken är utformad 
av de ursprungliga deltagarna. En kamrat kan bli bemött av ett nekande på många olika 
sätt och det kan variera hur bemötandet upplevs. Det kan handla om ett upprepat 
uteslutande eller det kan uppstå vid enstaka tillfällen. För att få en insikt om hur ett 
nekande upplevs i undersökningsgruppen, och om någon blir utesluten vid upprepade 
tillfällen var en av frågorna i intervjun hur de agerar om de inte vill att en kamrat ska 
vara med. Följdfrågorna berörde även om de själva upplevt ett nekande och om de hade 
gemensamma regler för hur de bör handla om situationen uppstår.  
Fyra av barnen säger till kompisen att det inte går, ett av barnen är lite osäker och vet 
inte hur han gör när frågan ställs och ett av barnen förstår inte frågan. 
På frågan, om det finns någon regel om att alla måste få vara med är det bara ett av 
barnen som uppfattar en gemensam regel för sådana här situationer; 
”Det finns en regel, att man får säga nej, men inte alla gånger.” 
Det barn som uppfattade att de fanns en gemensam regel om frågan blev medveten om 
det under samtalets gång, vilket visade sig genom hennes ansiktsuttryck och betoning i 
orden. 
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Det skulle kunna tyda på att även de övriga barnen vet att de har talat om regeln men att 
det inte finns i deras medvetande, kanske för att det inte nämnts i samband med ordet 
”regel”.  
Barnet som inte förstod vad jag menade med frågan försökte att besvara den genom 
hennes upplevda erfarenheter på olika sätt. Erfarenheterna handlade om hur de talar till 
varandra i den grupp hon oftast är tillsammans med, men det berörde inte frågans 
mening. Jag tolkade det som att en uteslutning av andra barn, om det finns andra barn 
som söker sig till hennes kamratgrupp, inte existerar, därför finns inte situationen heller 
i hennes livsvärld. Av den anledningen förstod hon inte vad jag ville veta med min 
fråga. 
Det barn som kände sig osäker på frågan och inte riktigt visste hur man gör när man inte 
vill släppa in ytterligare ett barn i leken, kan vara osäker på vad jag hade för 
förväntningar med hans svar. Kanske har han ändå upplevt situationen men blivit 
tillrättavisad av en vuxen, och därför inte svarade uppriktigt. Han berättade att han 
reflekterat över att flickorna på avdelningen uteslöt en annan pojke från en annan 
avdelning, men han kunde inte beskriva på vilket sätt. Svaret kan betyda att han kan ha 
varit med om det själv men inte riktigt vågade tala om det, och därför för över 
situationen på någon annan. Om ett uteslutande av ett specifikt barn är en upprepad 
händelse är det angeläget att situationen uppmärksammas. Barnen bör få en möjlighet 
att bli medvetna om innebörden med att visa respekt för att alla har en plats i gruppen 
(Johansson & Johansson, 2003).  
Att känna sig delaktig i leken, att ge och ta, att bli lyssnad på och respekterad för sina 
idéer kan vara några anledningar till att känna en genuin vänskap tillsammans med sina 
kamrater. För att uppnå detta kan det behövas en känsla av att kamratgruppen tillåter 
alla barn i gruppen att få bestämma i leken vid olika tillfällen och att ingen känner sig 
försummad inom gruppen. För att få en uppfattning om vem barnen ansåg bestämma i 
leken ställdes en fråga om bestämmande. 
Min tolkning av svaren är att det finns ett lugn och en säkerhet i hela gruppen, att de 
känner att alla barn är delaktiga och det verkar inte vara någon som känner att alla andra 
bestämmer och att de själva är underordnad.  
Två av barnen, som oftast ingår i en mindre grupp kamrater, nämner ett specifikt barn 
som den som bestämmer.  De barn som nämnde den som bestämmer vid namn, sa ett av 
dem att hon upplevde det som ”dåligt” att hennes kamrat bestämmer, medan det andra 
barnet menade att det hon bestämmer är bra eftersom hon hittar på roliga lekar. Det 
första barnet, som ansåg att det är ”dåligt” att den nämnda kamraten bestämmer, var 
även samma barn som beskrev en god kamrat som någon som är ”snäll, att man gör 
vissa saker för varandra, när man bryr sig om varandra”. Att hon väljer att inte tala om 
för kamraten att hon tycker att det är dåligt att hon bestämmer för att hon kan bli ledsen, 
tyder jag som att hon själv vill vara en god kamrat med en beskrivning av sina egna ord. 
En god kamrat för henne är när man ”gör vissa saker och bryr sig om varandra”, vilket 
kan vara orsaken till att hon inte talar om sin känsla, och kamraten för den skull skulle 
bli ledsen. Svaret tolkar jag som att hon tycker om sin kamrat i den utsträckning att 
hennes negativa uppfattning om att kamraten bestämde inte tar överhanden för att välja 
bort henne som kamrat.  
Ett av barnen vet inte vem det är som bestämmer, vilket kan betyda att det är olika barn 
som bestämmer vid olika tillfällen, av den orsaken kan ett direkt svar vara svårt att ge. 
Tre av barnen berättar att alla bestämmer eller att det är olika. 
Till den här frågan kopplar jag Dion Sommers (2005) begrepp samvarokompetens. 
Barnen i gruppen verkar ha förtroende för varandra, de är lyhörda för de övriga barnens 
idéer samtidigt känner de att kamraterna lyssnar på vad de själva har för uppslag till att 
föra leken framåt, till nya nivåer. 
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Nedan presenteras barnens svar av frågorna som utgick ifrån bilderna på de okända 
barnen (se bilaga 1). Efter att barnen i undersökningsgruppen gjort sitt val av barn 
kommer det efterföljande frågor hur deras sociala liv skulle kunna se ut. Syftet med 
frågorna är att försöka personifiera de barn de väljer ut och försöka få dem att se 
personen bakom bilden. 
Sina egna förutfattade meningar och antaganden benämns inom fenomenologin med ett 
särskilt begrepp, noem. Det kan förklaras som att när man ser ett objekt, eller en person 
som i detta sammanhang, skapar man sig lätt en tro om att man vet hur en okänd person 
har för personlighet bara genom att bedöma ett yttre, utan att man har träffat personen. 
Det är svårt att utan fördomar eller förutfattade meningar beskriva vad en människa är. 
Man måste gå till vardagliga erfarenheter för att få en uppfattning av oss själva och 
andra. Undersökningsgruppens antagande är deras noem. Förutsägelserna är inte på 
något sätt i barnens medvetande (Carlshamre, 2007). 
 
De kommande frågorna syftar till att få insikt om hur de tolkar bilderna på de okända 
barnen. Barnen på bilderna skulle kunna representera barn som finns utanför deras 
förskolegrupp, vilket ett av mina huvudsakliga syften för min undersökning. 
Jag kommer att sammanfatta barnens svar varför de vill leka med det barn de väljer, vad 
de skulle kunna heta, hur deras familj skulle kunna se ut och hur de tror att de bor. 
I första delen skulle undersökningsgruppen visa vem de ville leka med, varför och hur 
dennes sociala situation skulle kunna se ut. 
Tre av barnen väljer att leka med flickan på bild 3. 
Orsaker; ”hon spelar nog spel bra”, ”hennes snoddar är fina och prickarna glänser”, 
”hon skrattar”, ”hon är nog bra på schack”. 
På hur hennes sociala situation skulle kunna se ut gav de följande förslag;  
1:a; ”Hon heter nog Anna och bor i ett höghus”.  
2:a; ”Hon har nog en mamma, en pappa en bror kanske. Hon skulle kunna bo i ett 
likadant hus som jag. Jag kan inte se vad hon heter”.  
3:e; ”Hon heter nog Felicia och bor nog med en lillasyster och en 
lillebror. Så skulle hon ha en storebror och en storasyster. Hon bor nog ungefär som 
jag”. 
Orsakerna till att de väljer flickan på bild 3 kan jag hänvisa till deras svar på hur de 
tycker en bra kamrat ska vara: ”En bra kompis är en som hittar på roliga lekar och är bra 
på att leka”. I sammanhanget passar den beskrivningen in på varför de valde flickan på 
bilden: ”Hon spelar nog spel bra” och ”hon är nog bra på schack”. Flickan på bilden har 
ett liknande yttre som barnen som valde henne som kamrat har. Jag tyder barnens val 
som att ett igenkännande har en avgörande roll av valet. 
I det första förslaget av hur hennes sociala situation skulle kunna se ut blev jag 
intresserad av att barnet trodde att hon skulle kunna bo i ett ”höghus”, eftersom det 
finns få sådana i den kommundel där förskolan ligger. Jag ville veta mer om hur hon fått 
de erfarenheter hon beskrev. Kanske hade hon bott i en lägenhet tidigare? Vi hade svårt 
att förstå varandra med de ord vi båda använde. Hon menade att hon bodde i ett 
”höghus” nu, men tidigare i ett ”kort, litet, litet hus”. Efter en lång diskussion förstod vi 
varandra. Det höghus hon nu bodde i var en fristående villa i två plan, medan det korta, 
lilla huset var en beskrivning av ett kedjehus, i vilket hon bodde tidigare. Den beskrivna 
diskussionen är ett tydligt exempel på varför öppna intervjuer är en bra metod när yngre 
barn ingår i undersökningen.  
De andra tre barnen valde att leka med pojken på bild 1. 
Orsaker; ”tröjan är fin”, ”han ser rolig ut” och att ”han skrattar”. 
På hur hans sociala situation skulle kunna se ut fick jag följande svar;  
1:a; ”Han heter nog William. Man kan inte se hur hans familj ser ut”.  
2:a; ”Jag tycker det ser ut som han heter Lukas. Han bor nog med en mamma och en 
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pappa i en lägenhet. Jag tror hans familj har en 
Volvo, vår familj har en Saab”.  
Ett av barnen hade svårt att ge en beskrivning av hur pojken på bilden skulle kunna vara 
som person. 
Jag upplevde att de hade svårt språkmässigt att beskriva bilden. I första förslaget var 
motiveringen att man inte kan se på en bild hur en enskild persons familj skulle kunna 
se ut, vilket i egentlig mening är helt rätt. Det kan även bero på att han är osäker på vad 
han förmodar att jag vill att han ska svara. Det barn som angav att tröjan var orsaken till 
att han ville leka med pojken på bilden, begränsades möjligen av sin språkliga färdighet. 
Däremot tyckte han om färgen på tröjan, röd, vilket kan vara konkret beskrivning av det 
som är positivt för honom. Pojken på bilden påminner om barnen i 
undersökningsgruppens yttre, vilket jag även i deras val tyder det som att igenkänningen 
hade en avgörande betydelse av deras val.  
Inom den fenomenografiska traditionen brukar man studera antalet uppmärksammade 
synvinklar på en företeelse, och om man kan relatera dessa till varandra är avgörande 
hur djup förståelsen för en händelse är. Ibland kan man ordna uppfattningarna i 
hierarkier, där den mest framträdande uppfattningen hos undersökningspersonerna kan 
förstås som den djupaste förståelsen av en företeelse. En uppfattning som endast 
framträder hos några enstaka individer eller några få aspekter av ett fenomen kan av 
samma orsaker anses mera ytlig. Vad som framkom av de tre första svaren är att de utan 
tvekan valde flickan på bild 3, till stor del för att hon såg glad ut, samma gällde även de 
andra tre svar när de valde att leka med pojken på bild 1. Glädjen som flickan och 
pojken utstrålar står på så sätt högst i en hierarkisk ordning.  
Svaren i frågan kan jag översätta till fenomenologins beskrivning av att göra tillvaron 
meningsfull. 
För att göra sin tillvaro meningsfull prioriteras valet av det som tilltalar barnen, vilket i 
sammanhanget är glädje och förmågan att leka. 
Det jag märkte i de två ovanstående frågorna var att barnen hade relativt lätt att anta hur 
den önskvärda kamraten på bilden skulle kunna vara som person, även hur deras sociala 
situation skulle kunna vara. Kanske översätter de sitt eget sociala liv till personen på 
bilden, det de känner igen och verkar må bra av, kanske påminner flickan och pojken 
om någon de håller av. 
 
I den andra delen fick undersökningsgruppen visa vem de inte vill leka med, varför och 
hur dennes sociala situation skulle kunna se ut. 
Som jag beskrev tidigare representerar bilderna kamrater som skulle kunna finnas 
utanför deras förskolegrupp. Ett av mina huvudsakliga syften är att få insikt om hur 
barnens uppfattning om respekten för barn som befinner sig utanför deras 
förskolegrupp, vilket svaren i frågan kan bidra till. I den här frågan kan det vara svårt att 
få ett uppriktigt svar från barnen eftersom de kan förvänta sig ett ifrågasättande från min 
sida då man pratar om negativa känslor för ett annat barn. En av orsakerna till att välja 
bilder på okända barn var att komma förbi problemet då jag kan tro att det är lättare att 
beskriva det de tycker mindre om hos ett barn som är okänt för oss båda än om det 
skulle vara någon vi känner till. 
I fenomenologin menar man att när man har en inre känsla, till exempel rädsla, är det 
för något i sin värld som är hotande. Rädslan är inget föremål, obehaget finns där men 
inte föremålet. Det är sitt ”att vara” som är hotad, det som man är rädd om. Många 
gånger finns oron där på grund av en omedvetenhet eller okunskap (Carlshamre, 2007).  
En annan känsla kan vara att man upplever tillvaron meningslös. Alla söker någon form 
av mening i det man gör. Jag kan tro att barnen väljer bort, helt omedvetet, det de inte 
känner till, kanske de relaterar personen på bilden till någon eller något de känner rädsla 
eller obehag inför. 
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Tre barn valde bort pojken på bild 2. Orsaker; ”Färgen på tröjan var ful”, ”han var 
tjock”, ”han ser stor ut och skulle kunna slåss”. 
Jag fick två av tre förslag på hans sociala situation;  
1:a; ”Han bor nog i ett kort hus som jag bodde förut”.  
2:a; ”Jag tror han heter Oskar och han bor nog i ett tjockishus. Det va aaalldeles runt, 
skorstenen var rund, allt på hela huset var runt. Jag tror han har en storebror och en  
lillasyster”.  
Det tredje barnet hade svårt att hitta ord för en beskrivning. 
Två barn valde bort flickan på bild 3. Orsak; Att hennes ”tröja var grön”, vilket ansågs 
som fult, ”blomman i håret var ful” och att ”hon hade alldeles för lite tänder”. 
Båda barnen hade svårt att beskriva hur hennes sociala situation skulle kunna se ut. Ett 
av barnen gissade att hon kunde heta ”Lovisa”. 
Ett barn valde bort flickan på bild 4. Orsak; ”Hon verkar bara gå runt, runt”. 
Förslaget på hur hennes sociala situation skulle kunna se ut; ” Jag tror inte hon har 
någon mamma eller pappa. Hon bor nog inte i ett likadant hus som jag men jag kan inte 
se hur hon bor”. 
Svaren som följer frågan kan styras av att de tror att jag ska fördöma det de säger eller 
bli tillrättavisade och att jag ska ifrågasätta deras svar. 
På de svar där anledningen till att inte vilja leka med barnet de valt bort som ”tröjan”, 
”blomman i håret” och att ”hon har för lite tänder”, tolkar jag som att de begränsas av 
sin språkliga förmåga och därför svarar efter det som är synligt utmärkande för dem. 
Anledningen till ett bortval av pojken på bild 2 är ”att han ser stor ut och skulle kunna 
slåss” sätter jag i samband fenomenologins beskrivning av en känsla, i det här fallet 
rädsla. Barnets svar tyder på att han känner en rädsla inombords, känslan är inget 
föremål, obehaget finns där men inte föremålet. Pojken på bilden kan representera 
rädslan. Barnet projicerade på så sätt sin känsla på bilden. Om svaret är en följd av 
obehagliga erfarenheter framkom inte. I beskrivningen av hur en god kamrat är innehöll 
flera av svaren om att inte göra varandra fysiskt illa. Eftersom barnet inte vill leka med 
pojken bilden av den orsak att ”han ser stor ut och skulle kunna slåss” representerar han 
på så sätt inte den goda kamraten, snarare ett barn som man väljer att inte leka med, för 
att han möjligen skulle kunna slåss. 
Barnet som valde bort samma pojke med anledning av att han är ”tjock”, sätter ihop 
samma attribut på beskrivningen av pojken med hur hans hus skulle kunna se ut. Av 
barnets sätt att beskriva sin uppfattning av pojken, och hur hon kan relatera samma 
beskrivning till hans hus, tyder på att hon inte begränsas av sin språkliga förmåga. Hon 
talar gärna och obehindrat av hur hon tolkar bilden, vilket i sin tur kan betyda att hon 
inte hindras av tanken på att jag ska tillrättavisa eller ifrågasätta hennes svar. 
Svaret där anledningen till ett bortval är att hon bara ”går runt, runt” tolkar jag som att 
ordvalet är en beskrivning av vad barnet anser som ”tråkigt”. 
Svaren på den här frågan sätter jag i samband med fenomenologins beskrivning av att 
göra tillvaron meningsfull. Jag tolkar det som att det som till synes inte lockar barnen 
väljs bort.  Ett av barn i undersökningsgruppen, som är något mer talför än de andra, 
berättade hur hon tänkte om de övriga bilder (bild 4,5) som inte berörts under intervjun 
tidigare. 

- Dom vill jag inte leka med, berättar hon bestämt. 
- Varför inte? Frågar jag. 
- För de kommer från ett annat land, Kina och Afrika, tror jag. Dom kanske är 

snälla, men de pratar ett annat språk som jag inte förstår och då kan man inte 
bestämma i leken när man inte förstår vad man säger. 

Barnets kommentarer kan bero på att hon inte har någon erfarenhet av människor med 
en annan etnicitet, de finns inte registrerat i hennes livsvärld. Hennes förklaring att de 
skulle ha svårt med kommunikationen, och därmed svårt att komma överens i leken, 
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tyder jag som att hon inte ser det som meningsfullt att vara tillsammans med dessa barn. 
I livsvärlden söker man någon form av meningsfull existens, vilket inte hon fann när 
hon såg bilderna. 
 
Att försöka tänka sig in i hur barnet de inte ville leka med verkade vara svårare än att 
tänka sig in i barnet som de ville leka med. Det skulle kunna bero på att engagemanget 
inte var lika stort för det barn de väljer bort. Jag kan även tro att de känner en 
begränsning i att de inte vet hur min reaktion på deras svar blir. 
 
7.1 Sammanfattning av resultat 
I tabellen nedan visas en överblick över frågorna och dess essenser och eventuella 
variationer i essenserna. Då tre av sex svar överrensstämmer med varandra är det 
beskrivet som frågans essens. Med essensen menas att det är en beskrivning av barnens 
livsvärld. Min tolkning av svaren är också svaren på studiens syfte: att få insikt om hur 
barnen tänker om kamratskap och respekt inom gruppen, men även respekten för 
okända barn utanför gruppen. 
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Tabell 1 
 
 
Fråga Essensen Eventuella variationer i 

essensen 
 
Brukar ni på er avdelning 
prata om hur man är en bra 
kamrat, hur tycker du att 
 en bra kamrat ska vara? 
 

 
En bra kamrat är bra på att  
leka och som inte gör någon 
 fysiskt illa. 

 
Alla är inte är överens om att 
 det talas explicit om hur en 
 kamrat ska vara. 
 
 

 
Har ni några  
gemensamma regler hur man  
ska vara som kamrat,  
vem har gjort reglerna och  
fungerar de? 

 
Man får inte slåss, puttas,  
bitas eller nypas. 
 

 
Alla var inte säkra på att det 
fanns 
 gemensamma regler, heller 
inte på 
 vem som gjort reglerna. 

 
Hur gör du när du vill  
vara med och leka,  
har du upplevt att du inte får 
 vara med? 

 
Vill de vara med att leka,  
frågar de. De flesta har 
upplevt 
ett nekande till ett inträde i  
leken. Ingen känner sig 
ledsen 
eftersom de vet att de får vara 
med vid ett senare tillfälle. 
 

 
En flicka har inte upplevt att 
 hon frågat om hon får vara 
 med. Hon menar att det alltid 
 är de andra som frågar henne 
 om de får vara med. 

 
Hur gör du när någon 
 annan vill vara med i leken,  
har ni regler som säger att alla 
 måste få vara med, har du 
 upplevt att någon inte får 
vara 
 med? 

 
De talar om att det inte går att 
 ytterligare en kamrat är med i 
 leken.  
Det finns ingen regel. 
Ingen upplevelse att något 
 barn inte får vara med i 
leken. 
 

 
En pojke upplever att 
flickorna 
i gruppen stänger ute en pojke 
 från en annan avdelning. 

 
Vem bestämmer i leken? 

Barnen uppfattar att de turas 
 om att bestämma i leken. 
 

Två av barnen nämner ett 
 specifikt barn som den 
 bestämmer i leken. 
 

 
Frågor utifrån bilderna på de  
okända barnen. 
 

  

 
Vem av dessa barn skulle du 
helst vilja leka med och 
varför? 

 
Tre barn valde flickan på 
bild 3. 
Tre barn valde pojken på bild 
1. 
Essensen i motivet var att 
barnet ser glad/rolig ut. 
 

 
Leker bra, fina kläder. 
 

Vem skulle du helst 
 inte vilja leka med och 
varför? 
 

Ett bortval av pojken på bild 
2 

Motiven; ser tråkig ut, fula 
 kläder, tjock, för lite tänder,  
stor så han kanske slåss. 
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Resultatet av intervjustudien visar att det finns en god och medveten kamratskap inom 
gruppen och att alla har sin plats och är trygg med den. Inom förskolegruppen tar barnen 
stor hänsyn till varandra, de uppfattar att alla har någon att leka med och är väl 
medvetna om att de inte alltid kan säga nej om det är något barn som vill vara med. De 
är även väl medvetna om att de ibland kan säga nej. Barnen i undersökningsgruppen är 
uppdelade i grupper med kamrater som de oftast leker tillsammans med men av svaren 
tolkar jag det som att grupperna vid en del tillfällen släpper in andra barn i gruppens 
pågående lek. 
De barn som har upplevt att bli nekade till ett inträde i leken visar respekt inför 
kamraternas nekande, de upplever att de får vara med om en stund och att de inte är 
uteslutna för en längre tid. Jag tolkar svaren som de är trygga med varandra och med 
gruppen. Vad jag kan tyda av svaren är att de barnen jag intervjuat har alla förmågan till 
Dion Sommers (2005) begrepp samvarokometens. Upplevelsen är att de bestämmer i 
leken tillsammans eller vid olika situationer, vilket påvisar att barnen kan föra leken till 
nya nivåer. Svaren berör inte bara de barn jag intervjuat, i svaren nämns alla de barn 
som befinner sig på deras avdelning.  
De etiska värdena är tydliga, barnen är medvetna om vad deras överenskommelse är, 
hur de ska förhålla sig mot en kamrat och vad man inte får göra mot varandra, samtidigt 
som de tar hänsyn och till sig själva och sin egen person. 
Det jag tolkar av barnens svar, är att de är relativt främmande för det som är olikt och 
inte hör till normen i deras livsvärld. Flera av barnen är inte medvetna att det finns de 
som bor i lägenheter istället för hus, några har svårt att se att det kan finnas en god 
kamrat bakom ett utseende som inte direkt tilltalar dem. 
Deras livsvärld är den som finns hemma och på förskolan. För barn i 
undersökningsgruppens ålder är detta inget unikt, de ser och upplever det som finns i 
deras direkta närhet. 
Syftet med undersökningen var att få insikt om att gruppens syn på kamratskap och hur 
de respekterar varandra.  Jag upplever att det finns ett tydligt värdegrundarbete där 
pedagogerna har utvecklat barnens förmåga att leva sig in i sina kamraters situation. De 
regler som finns om hur man ska vara mot en kamrat är väl förankrade, även om inte 
alla barn är medvetna om att de har gemensamma regler som berör ämnet. I 
värdegrundarbetet på avdelningen verkar respekten för den egna och andras lek varit en 
viktig grundsten; att inte känna att de är tvungna att släppa in någon i en fungerande lek 
om de anser att det inte finns utrymme för ytterligare ett barn, visas en respekt inför sig 
själv och sin egen lek av dem själva och av de pedagoger som arbetar med 
undersökningsgruppen.  
 
7.2 Forskningsfrågornas resultat 
Efter studiens analys har jag kommit fram till följande svar av undersökningens 
forskningsfrågor: 
 

• Hur visar en grupp femåringar respekt för gruppens kamratskap?  
Svar: Leken har en central betydelse inom gruppen. Att känna sig delaktig i 
leken, att ge och ta och att bli lyssnad på, är en del av att känna en genuin 
vänskap tillsammans med sina kamrater. För att uppnå en delaktighet behövs en 
känsla av att kamratgruppen tillåter alla barn i gruppen att få bestämma i leken 
vid olika tillfällen och att ingen känner sig försummad eller underordnad inom 
gruppen. Av studiens analys vill jag mena att samtliga barn i 
undersökningsgruppen känner sig delaktiga i leken, de upplever att de 
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bestämmer tillsammans under lekens gång eller vid olika tillfällen. Alla har sin 
givna plats i gruppen och tillhör en mindre kamratgrupp inom den totala 
förskolegruppen. 
Respekten för varandra visar sig genom att de har förståelse för varandra och att 
de är medvetna om att lekens regler inte alltid tillåter att ett annat barn 
tillkommer då en lek påbörjats. De är väl medvetna om att de inte alltid kan säga 
nej om det är något barn som vill vara med. De är även väl medvetna om att de 
ibland kan säga nej, vilket respekteras av samtliga inom gruppen. Ingen i 
undersökningsgruppen upplever att ett nekande till ett inträde i leken är en 
uteslutning av barnet som person, orsaken till ett nekande verkar vara 
underförstått att anledningen är lekens tillåtelse, eller inte, av ytterligare en roll.  

            Inom gruppen finns väl förankrade regler hur man bör göra/inte bör göra mot sin 
            kamrat. Reglerna beskriver att de inte får göra en annan fysiskt illa. Reglerna 
            respekteras och efterföljs av hela gruppen och alla ser sitt personliga ansvar för 
            att reglerna följs. 
 

• Hur värderar en grupp femåringar okända barns yttre olikheter?  
Svar: Som ett generellt svar är att igenkänningen av sig själv och vad barnet på 
bilden utstrålar för känsla är det som värderas högt av ett okänt barns yttre. 
Känslan som tilltalar undersökningsgruppen är glädje, vilket de kopplar samman 
med att barnet på bilden är ”bra på att leka” och ”ser rolig ut”.  
Det har inte varit möjligt att få ett generellt svar på hur/vad de värderar olikheter 
som värderas lägre. Samtliga inom gruppen har sina personliga associationer av 
vilka yttre skillnader de uppmärksammar. Ett av barnen associerar ett allvarsamt 
ansiktsuttryck till att barnet bara ”går runt, runt”, vilket kan bero på att till 
motsats till de barn som utstrålar glädje, vilket upplevs som att barnet ”är rolig” 
och ”leker bra”, utstrålar den allvarsamma flickan det som är mindre roligt och 
inte bidrar med en rolig lek. 
Ett barn associerar en kraftig kroppsbyggnad till att barnet på bilden ”ser stor ut 
och kan slåss”, medan ett annat barn uppmärksammar samma pojke av den 
anledning att ”han är tjock, jag leker inte med tjockisar”. I övrigt är det kläder, 
snoddar och att flickan på bilden har lite tänder som värderas lägre. I en 
hierarkisk ordning är glädjens uttryck som representerar en som kan erbjuda 
roliga lekar högst. 
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8. Diskussion 

Pedagogerna som arbetar på förskolan har ett uppdrag enligt läroplanen. Jag visar åter 
igen upp citatet som finns under rubriken värdegrundsarbete: 
 
   Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, 
   som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
   oavsett bakgrund (Lpfö 98. s 4). 
 
Jag hävdar att citatet ovan inte kan ses som en generell beskrivning av hur det ser ut på 
en förskola. Den kulturella mångfalden finns långt ifrån på alla förskolor. Läroplanens 
formulering gör gärna att man kan uppleva att det är en självklarhet att det finns en 
kulturell mångfald på alla förskolor och därmed automatiskt får en automatisk möjlighet 
att grundlägga respekten för alla människor. Jag anser att så inte är fallet. Om 
pedagogerna som arbetar inom förskolan inte medvetet tillför betydelsen av respekt och 
aktning för varje människa, med olika bakgrund och levnadsvillkor i barnens livsvärld, 
hur ska de då kunna möta olikheten och därmed grundlägga en respekt för det/de som är 
olika dem själva om olikheten inte finns naturligt på förskolan? Ett grundläggande av 
innebörden av begreppet respekt är därför ett av pedagogernas mest meningsfulla 
uppdrag. 
Syftet med studien var att få insikt om en grupp barns syn på kamratskap och respekt 
för varandras/andras olikheter. Metoden att få fram ett svar på min problemformulering 
var att genom öppna intervjuer få en uppfattning om deras kamratkultur inom 
undersökningsgruppen ser ut. Ser och förstår de varandra? Respekterar de varandra för 
dem de är? Kan de se olikheten som en tillgång – utan att fördöma och skapa sig 
förutfattade meningar om någon som inte finns i deras direkta närhet?  
En sammanfattning av resultatet påvisar att det finns en god kamratkultur och 
gemenskap inom gruppen. De ser och är medvetna om varandra, respekterar varandras 
lekar och är trygga med varandra. Då syftar jag främst på att ingen kamrat är upprepat 
utesluten, inte de själva eller någon annan.  Kan/får de inte vara med i en pågående lek 
är de medvetna om att det bara är för tillfället. En del svar visade att några av barnen 
inte förstod frågan om vad de gör när de inte kan vara med och leka, eller på frågan om 
hur de gör när någon annan inte kan vara med i deras lek. Anledningen till att de inte 
förstod frågan antar jag var att de inte har varit med om situationen alls eller att de inte 
ser det som ett problem,. Det finns med andra ord inte i deras livsvärld. Förskolan jag 
valt ut till min undersökning, ligger i en kommun där invånarna har det ekonomiskt bra. 
På förskolan går drygt hundra barn där det är få skilsmässor, föräldrarna har arbeten, bor 
i ett villaområde med en bil på uppfarten. De flesta barn åker till fjällen och utomlands 
på semester. Det finns inget barn med synligt handikapp, få barn med annan etnicitet 
eller ett annat modersmål. Det är få barn som åker buss och tunnelbana när de ska 
någonstans, de använder sig av bil då de tar sig från ett ställe till ett annat, vilket gör att 
de sällan möter utomstående människor som kan bidra till upplevelser erfarenheter av 
ett skiljt yttre än de själva har eller hör andra språk än svenska. Dessa levnadsvillkor 
sätter jag samman med den kulturella traditionen. Individen skapar sina värderingar 
efter det kulturella sammanhanget som finns, efter de värderingar som är uppenbara för 
barnet och så som de flesta i sin närhet har det. Genom barnens intervjusvar har jag 
gjort mig en uppfattning av hur barnens livsvärld ser ut; de inte är medvetna om att det 
finns andra människor som kan leva och bo på annat sätt än de själva. De är heller inte 
medvetna om att det finns andra som lever under andra livsvillkor, vilket är en 
konsekvens av en brist på erfarenheter. Värdegrundsarbetet på avdelningen skulle av 
den anledningen kunna utvecklas, att medvetandegöra barnen om hur andra 
medmänniskor kan ha det, att det finns många sätt att leva på och att det finns olika 
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förutsättningar för andra individer. Ett anpassat värdegrundarbete för denna unika grupp 
skulle kunna berika barnen med en respekt för olikheten och få dem att lyfta blicken och 
välkomna främlingen.  
Enligt läroplanen innebär värdegrundsarbetet att pedagogerna ska förmå barnen att 
förstå den andre och känna att den är värd att lyssna på och att den har rätt till en lika 
stor plats som jag.  
Under rubriken Definition av begrepp (3) med underrubriken Etik (3.1) beskrivs 
Logstrups mening om etikens grunder (Johansson, 2001). Han menar att vi inte kan 
existera isolerade från andra människor, vi är ständigt involverade i varandra och de 
relationer vi har till andra. Vi blir på så sätt beroende av, och utlämnade till de individer 
vi omges av. Om pedagogerna inte medvetet berikar barnen att se, respektera och 
värdesätta varandra blir konsekvensen att de omges av en ensamhet och med en misstro 
till andra. Slutsatsen kan härledas till fenomenologin. Om individen upplever att världen 
drar sig undan, vilket den gör när ensamhetens känsla gör sig påmind, känner 
människan ångest (Carlshamre, 2007). Ångesten blir en konsekvens av ensamheten, 
vilket i sin tur blir konsekvensen av individens oförmåga att känna respekt och tillit till 
den andre. 
I tidigare forskning har Sommer (2005) myntat begreppet samvarokompetens, det vill 
säga, förmågan att ge och ta, se till andra barn inom gruppen, ge dem respekt och ta 
hänsyn, samtidigt ska de hävda sig individuellt. Besitter barnen samvarokompetensen 
skapar de sig en plats i förskolegruppen vilken är deras sociala reservat. Har de inte 
kompetensen är det lätt att bli utesluten. I undersökningens analys tolkar jag det som att 
gemensamt för barnen i undersökningsgruppen är att de alla har förmågan till 
samvarokompetens eftersom de anser att alla vid olika situationer bestämmer i leken, 
ingen känner sig underordnad och uppfattningen är att ingen vid upprepade tillfällen blir 
utesluten. Min slutsats är att samtliga barn i undersökningsgruppen kan tillföra något i 
leken, att komma med idéer för att utveckla och föra den framåt. 
Min personliga uppfattning är att det är den egna kulturen, barnens omgivning och 
sociala kontext, som skapar barns utveckling av moral och därmed deras normer och 
värderingar. Uppfattningen kan kopplas till den kulturella traditionen, tidigare beskrivet 
i kapitlet: Tidigare forskning (4) under underrubriken: Den kulturella traditionen (4.1).  
I den kulturella traditionen hävdar man å ena sidan att det är den övergripande kulturen 
som är den mest avgörande influensen, att moral förmedlas till barn via kulturella 
betydelser. Men å andra sidan betonas att i den interaktiva kulturella traditionen är att 
det är i relationer mellan personliga och i det aktuella sammanhanget som barns moral 
grundar sig (Johansson, 2007). Jag vill mena att det är att i den interaktiva traditionen, 
barns samspel, gemenskap och kamratskap som den tydligaste utvecklingen sker. Jag 
hävdar att det inte finns någon vuxen som kan påverka ett barn som ett annat barn kan. 
Kamrater har en förståelse av varandra som en vuxen aldrig kan ha. Kamrater ser 
genom samma perspektiv som den andre. Barn är enligt mig de mest fullvärdiga 
läromästarna för varandra när det gäller kamratskap och vi får aldrig underskatta den 
kompetensen. Men de vuxna i barnens närhet visar, vägleder och är förebilder för de 
etiska värderingar som existerar i omvärlden, vilket ger barnen den första byggstenen i 
deras fortsatta moraliska utveckling. 
Min åsikt strider mot Piagets forskning inom den Kognitiva Traditionen. Piaget hävdar 
att det är barns kognitiva (förståndsmässiga) förmåga som grundar deras moraliska 
utveckling. Han menar att barns moral utvecklas med barnets ålder och tänkande. 
Forskning bygger på att barn anses som egocentriska i sitt synsätt på världen och på 
andra. Deras moral är begränsad och den skiljer sig även från vuxnas. Men eftersom 
deras förmåga till moral jämförs med en vuxens moral, och därmed anses ha en 
betydligt mindre utvecklad moralisk förmåga, finns risk att barns förmåga underskattas 
eller rent av förbises (Johansson, 2007). Till skillnad mot Piaget, är den erfarenhet jag 
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har, förstår och tolkar barn tidigt vad som är rätt och fel och de vet i tidig ålder hur/vad 
de får och inte får göra mot en kamrat, betydligt tidigare än vad Piaget hävdar. För mig 
är moral och etik synonymt med kamratskap, eftersom betydelsen av begreppen handlar 
om hänsyn till sig själv och andra, De etiska värdena ger ett förhållningssätt av hur vi 
ska bemöta andra i vår omgivning.  
Piagets forskning visar att det är barnets kognitiva förmåga och att de yngre barnens 
moral är bunden till auktoriteter. Detta bestrids i den emotionella traditionen, där det 
hävdas att det är nödvändigt för barnet att ha sin frihet att själv konstruera en moral 
utifrån sina egna ställningstaganden. I processen krävs en pedagogs respekt för barnet, 
ett aktivt lyssnande och ett uppriktigt engagemang. Det senare påståendet är även min 
personliga övertygelse. Att lyssna och engagera sig utan att vara psykiskt närvarande 
märker barn snabbt. Upptäckten kan göra att barnet mister sin tilltro för den vuxne och 
den vuxne som förebild börjar suddas ut. 
Inom den kulturella traditionen skapas barns livsvärld. Utifrån barnens kultur och 
erfarenheter formas barnens moraliska värderingar. I den kulturella traditionen menar 
man att barns moral inte bara överförs via vuxna auktoriteter eller samhälleliga 
traditioner utan snarare att barn konstruerar och omkonstruerar moraliska innebörder 
som är anpassade efter deras livsvärld. Det är den egna kulturen som skapar de sociala 
normerna och värderingarna, inom familjen, i deras vardag på förskolan och genom 
deras närmaste sociala kontext – i deras livsvärld. Genom barns sociala sammanhang 
skapas de moraliska värderingarna, barn bemöter andra som de själva blir bemötta.  
Inom fenomenologin beskriver man det som att allt i tillvaron hänger samman, ”jag” 
finns i sammanhanget, det sammanhang som utgör tillvaron, det som gör att det är en 
helhet och inte separata ting (Carlshamre, 2007).  Det kan vara svårt för ett barn att 
förstå att man inte bör behandla någon illa, om de själva av någon anledning blivit det. 
Eftersom barnet ser sig som en del i sammanhanget bemöter de sina medmänniskor som 
de själva blir bemötta. Om de skulle bli behandlade illa är det svårt göra det motsatta; 
att behandla någon på ett respektfullt sätt, vilket i sammanhanget skulle vara det 
separata tinget.  
I deras livsvärld ingår även samvarokompetensen (Sommer, 2005). Det handlar om att 
kraven på människan har ändrat karaktär, det krävs empatisk förmåga men även 
individualism, vilket även Corsaro hävdar. Corsaro menar, enligt Karlsson (2009), att i 
barnens kamratkultur är den sociala strukturen viktig i form av makt och gemenskap. 
Barnen behöver kunna tolka de olika strategierna leken innefattar och de bör ha 
gemensamma referensramar i leksituationerna. Utefter svaren i undersökningen kan jag 
förstå att den sociala strukturen finns med i deras sammansatta grupp. Eftersom inget 
barn blir uteslutet antar jag att de barn som finns på hela avdelningen, där halva gruppen 
deltagit i undersökningen, kan de tolka varandra och att de har gemensamma 
referensramar för leken. 
Johansson (2001) beskriver maktens mening i barns lekvärld. Hon anser att med hjälp 
av makten skapas hierarkiska strukturer i barngruppen som får en stor betydelse för vem 
de delar sin lekvärld med. I min studie uppfattade jag att det inte fanns någon hierarkisk 
ordning inom gruppen. Barnen hade en bestämd uppfattning om vem de helst ville leka 
med, men det innebär inte att någon stod högre på den hierarkiska stegen. Anledningen 
till deras val av kamrat verkade till stor del handla om trygghet, vem de hade känt länge 
och gemensamma intressen. 
 ”En kamrat ska vara snäll, det är man när man gör vissa saker för varandra och frågar, 
när man bryr sig om varandra”, säger ett barn. Vad som också beskriver deras mening 
om en god kamrat är förmågan att hitta på roliga lekar. I deras livsvärld ingår att man 
kan säga nej till en kamrat som vill vara med att leka, bara de inte säger nej varje gång. 
De är överens om, och respekterar även, att få ett nej på frågan om ett inträde i leken. 



 33 

De är trygga med svaret eftersom de är medvetna om att det bara är för tillfället. I deras 
kamratkultur bestämmer alla tillsammans eller vid olika tillfällen.  
Av barnens erfarenheter bor man i ett hus, en villa, familjen består av mamma och 
pappa och syskon, erfarenheten har en inverkan på förförståelsen av hur andra 
människor lever. Begreppet noem, det vill säga en individs förutfattade meningar, att 
man tror sig ha en uppfattning om något man inte upplevt, är en av analyskategorierna i 
undersökningen. I kategorin ingår barnens svar som utgår från bilderna på de okända 
barnen. De ser bilden och tror sig se ”innehållet” i barnet. Fenomenet är något alla 
människor gör, vi skapar oss ett första intryck av en person vi aldrig tidigare mött, vilket 
ofta förändras när vi väl tar oss tiden att lära känna denna främling. Om förutsägelserna 
inte stämmer överens med hur vi trodde att personen hade för personlighet, sprängs 
noemet (Carlshamre, 2007). Det är svårt att utan fördomar eller förutfattade meningar 
beskriva vad och hur en människa är. Barnens förutfattade föreställningar är inte på 
något sätt i barnens medvetande. En brist i undersökningen är att undersökningsgruppen 
inte får möjlighet att träffa barnen på bilderna och därför heller inte får erfarenheten av 
att en förutfattad mening kan vara felaktig. 
På frågan om vem de helst skulle vilja leka med av de okända barnen svarade tre av 
barnen flickan på bild 3. I frågan förväntas svar med utgångspunkt från ett positivt 
perspektiv, eftersom de tror sig se att hon är en bra kamrat och att det är henne de väljer 
att leka med. Barnens anledning till valet av flickan på bild 3 är att de tror sig förstå att 
hon är bra på att leka och att hon ser glad ut. Svaren kopplar jag ihop med 
fenomenologins beskrivning av att göra tillvaron meningsfull, som är en motsatt känsla 
av att ha tråkigt. Vi söker alla en mening i det vi gör annars känns världen meningslös. 
Även Johansson (2001) beskriver fenomenet att barn värnar om varandras världar, att de 
söker en mening, då framförallt i deras lekvärld. Jag tolkar barnens svar, som styrks av 
Johanssons antaganden, då de väljer de barn som utstrålar glädje. En annan faktor som 
inverkar på val av kamrat är igenkänningen. Samtliga i undersökningsgruppen har valt 
den kamrat som liknar deras eget yttre. Som resultatet beskriver har några barn en 
anledning i valet av kamrat motivationen att de tycker om de synliga attributen på 
barnet; fina snoddar, glänsande prickar och en fin tröja. Det är beskrivningar av något 
för fint för dem, något som kanske representerar det goda.  
På frågan vem de helst vill leka med hade barnen lätt att sätta sig in i hur de okända 
barnen kunde tänkas ha det och hur de kunde tänkas vara som person. De såg en mening 
och en gemenskap med barnet på bilden. De upplevde att det var betydligt svårare att 
försöka göra sig en uppfattning om barnet de valde att inte leka med. Det barn de valde 
bort såg de sannolikt ingen mening eller samhörighet med. I frågan kan det vara svårt att 
uppnå en uppriktighet från barnen eftersom jag antar att de förväntar sig ett 
ifrågasättande av svaret från mig. I förskolans vardag talar man inte ofta om negativa 
åsikter om någon annan, inte utan att ifrågasättas av de vuxna. 
I valet av kamrat är det en känsla av att skapa mening som styr barnets val. 
Ansiktsuttrycken på barnen på bilderna hade en avgörande roll i valet av kamrat. De 
blev tilltalade av glädjen som barnet på bilden återspeglade, och mindre tilltalade av de 
uttryckslösa, som kan vara en återspegling av det meningslösa, som var en anledning till 
ett bortval. Några av barnen förklarade bortvalet med att de var det som barnet hade på 
sig som avgjorde vem de ville/inte ville leka med. Det kan bero på språkliga svårigheter 
med att beskriva och sätta ord på något de inte kan se, något abstrakt, eller en 
tveksamhet till att de inte visste vad jag förväntade mig för svar.  
Ett barn beskrev även sin uppfattning av barnen på bilderna 4 och 5: 

Dom vill jag inte leka med, för de kommer från ett annat land, Kina och Afrika  
tror jag. Dom kanske är snälla men de pratar ett annat språk som jag inte förstår  
och då kan man inte bestämma i leken när man inte förstår vad man säger. 
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Barnets kommentarer förklarar jag med en hänvisning till Dahlbergs (2003) beskrivning 
av Levinas och Deridas filosofiska teorier: vi ska sträva efter en form av gästfrihet, som 
innebär ett välkomnande av den andre. Vi ska sträva efter att vi måste öppna oss för 
olikheten och välkomna främlingen. Och vem den andre är upptäcker jag bara i mötet 
med henne eller honom.  
Hennes kommentarer ser jag som en brist på erfarenhet av möten med främlingen. 
I fenomenologin talar man om att leva egentligt. Att leva egentligt innebär att individen 
utgår från sig själv och hur den uppfattar världen. Människan har ett sätt att tala om sig 
själv, om vems värld man egentligen är i. Man talar om ”man”. Med ”man” menas den 
generella och det neutrala. Lever jag utifrån mig själv och mitt eget personliga val ser 
jag mig som en del i ett sammanhang. Utgår individen från att leva efter ”man” förbigår 
den detta, och det är andras livsstil och tankesätt som styr den och man blir separerad 
från sammanhanget (Carlshamre, 2007). 
Som en del av en förskolegrupp är det lätt att hamna i att leva efter ”man”, det 
generella, man är bara en bland alla andra. Det kan vara svårt för ett barn i en stor grupp 
att leva efter de implicita och explicita förordningar som finns på förskolan. De vet hur 
man ska och hur man bör göra och förhålla sig, men går det att efterleva? Lever de efter 
”man” fungerar det inte, då är det någon annan som talar om för dem hur de ska göra, 
utan att de förstår innebörden. Lever de egentligt vet och kan de leva efter de regler som 
finns. Man förstår innebörden och man ser en mening i varför man gör det, man känner 
sig delaktig. Barnen i min studie lever egentligt. De har regler för hur man behandlar 
sina kamrater, en del barn är medvetna om reglerna, en del inte. De har regler som 
påvisar i vilken utsträckning de kan neka en kamrat ett inträde i leken. Samtliga barn i 
undersökningsgruppen lever och gör som deras gemensamma regler säger, de upplever 
att de själva gör det och att deras kamrater gör det. De ser sig som en del i ett 
sammanhang, de ser en mening med varandra och de har en meningsfull livsvärld och 
de lever egentligt på förskolan. 
Som en slutsats av studien ser jag hur viktigt det är att pedagogerna på förskolan talar 
om och synliggör hur vi kan tillgodose och tillvarata varandras olikheter och visar 
respekt för våra medmänniskor, hur vi än är och hur än våra förutsättningar och olika 
livsvillkor än ser ut. 
Människan har förpliktelser mot den andre, och vem den andre är, upptäcker man i 
mötet med honom eller henne. Alla som arbetar inom förskolan bör ha ett starkt 
engagemang och intresse för att förstå hur barnens livsvärld ser ut, från deras 
perspektiv. Pedagogerna behöver få reda på hur och vad de kan tillföra i deras värld, 
vilka nya erfarenheter barnen är värda att få, och diskutera sig fram till hur 
värdegrundsarbetet kan anpassas efter den aktuella grupp som pedagogerna arbetar med 
just för tillfället. 
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9. Förslag på fortsatt forskning 

För att utveckla undersökningen skulle en studie kunna göras i en kommun med en 
större kulturell mångfald. Intervjusvaren skulle kunna jämföras för att granska de 
eventuella skillnaderna i svaren. 
Undersökningen skulle också kunna utföras med ett genusperspektiv där pojkar och 
flickors svar skulle kunna studeras och jämföras. 
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Bilaga 2 
    Enebyberg    2010.02.09 

 

Till föräldrar/vårdnadshavare  

 

I mina studier till förskollärare för Högskolan i Gävle ska jag i mitt uppsatsarbete 
studera barns syn på kamratskap och likheter/olikheter barn emellan ur ett etiskt 
perspektiv. 

Min metod i studien kommer att vara öppna intervjuer med ett antal barn för att få 
reda på hur och vad de tänker. 

Deltagandet sker frivilligt och anonymt. Barnens svar kommer ej att kunna 
kopplas till enskild individ eller förskola och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 

Materialet kommer att ingå i mitt examensarbete och sparas ett år på Högskolan i 
Gävle innan det förstörs. 

Studien kommer att publiceras i databasen DIVA, när den är klar. Där förläggs 
alla arbeten på C och D-nivå, vid samtliga lärosäten i Sverige. Om ni är 
intresserade att ta del av den färdiga studien vet ni var ni kan hitta den. 

Vid frågor och undringar angående studien, kontakta mig gärna. 

Tack på förhand 

Marie Stark 

 

Tel. xxxxx 

 

___ Jag ger min tillåtelse att mitt barn deltar i intervjuer. 

 

___ Jag ger inte min tillåtelse att mitt barn deltar i intervjuer. 

 

Underskrift                                                             Underskrift 

 

………………………….                                       ………………………….. 

 

         Handledare: 

Elisabeth Hedlund 

         Högskolan i Gävle 
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Bilaga 3 
 

Avdelningens regler 
 

(Vad som är förbjudet att göra) 
 

• Man får inte nypas! 
 
• Man får inte bitas! 

 
• Man får inte slåss! 

 
• Man får inte boxas! 

 
• Man får inte puttas! 

 
• Man ska heller inte göra grimaser åt någon! 

 
Detta har vi tillsammans bestämt Onsdagen den 20 januari 2010. 
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