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Sammanfattning 

Denna studie intresserar sig för barn i förskolan och hur dessa kommunicerar och samspelar 

med varandra i samtalet kring sociala fenomen och syftar till att studera barns perspektiv på 

vardagliga sociala processer utifrån teorier om identitet, relationer och social interaktion. 

Begreppen identitetsformering, relationsarbete och barns perspektiv används som en röd 

tråd genom arbetet och är grundläggande för uppsatsens olika avsnitt. För att undersöka 

detta har parintervjuer med barn genomförts, med barn i ålder fyra till fem år. Hälften av 

dessa par har bestått av barn som leker mer frekvent med varandra och de resterande av 

barn som leker mindre frekvent med varandra. Under samtalen framkommer mönster som 

kan diskuteras i relation till teorier kring identitetsformering och relationsarbete samt hur 

barns barns sociala interaktion kan förstås, dels utifrån det barnen själva säger och dels 

utifrån sättet de säger det på. Barnens utsagor kan påvisa hur barns individualitet hänger 

samman med den sociala samvaron barnen befinner sig i och att detta är något som styr och 

formar deras agerande och tankar. Faktorer som likhet och imitation, att regler för social 

samvaro och andra relationella grupprocesser urskiljs ur barnen redogörelser och utgör en 

stor del av studiens resultat och analys. 

Nyckelord:  

Identitetsformering, barns relationsarbete, förskola, socialisation, symbolisk interaktionism 
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1. Inledning 

Hur påverkade är dagens barn av sina kamraters normer, förväntningar, förhållningssätt och 

vilka processer stärker dem i utvecklingen till att bli självständiga och utveckla unika 

identiteter? Under min utbildning till förskollärare har begreppet grupprocesser funnits som 

en röd återkommande tråd.  Men inte alltid namngivet som detta. Genom att titta i 

bakspegeln och göra en återblick över den litteratur och de teorier som jag mött under 

utbildningens gång så har liknande fenomen beskrivits under samtliga kurser. Såväl under 

kurser som ”Specialpedagogik A”, ”Socialpsykologi A” som ”Språk och Matematik A” har 

dessa fenomen berörts. Begrepp som samarbete, samspel, interaktion, normer och 

beteenden har varit ständigt återkommande och vikten av dessa har lyfts fram. Samtidigt har 

termer kring individanpassat ledarskap, att se till varje barns behov och förutsättningar samt 

stödja varje barns unika utveckling förekommit under utbildningens gång och belysts som 

viktiga och eftersträvansvärda. Ur dessa två begreppsfält växte ett intresse fram kring hur 

individen och dessa grupprocesser fungerade ihop. 

I denna studie vill jag därför undersöka hur förskolans äldre barn berättar och förklarar kring 

sin eget identitet och sitt jag samt hur dessa berättelser kan sättas i relation till deras tankar 

och förklaringar till kamrater och relationella fenomen. Denna undersökning är intressant 

eftersom att det är förskolan och förskolebarn som studeras och för att det är en utmaning 

att studera barns identitetsformering i denna ålder. Studien utförs genom att samtala med 

barn i parkonstellationer kring olika sociala företeelser i deras vardag och sedan analyseras 

deras utsagor från teorier om jaget, identitetsformering och relationer. Jaget, 

identitetsformering samt relationer kommer därför att vara centrala begrepp för uppsatsen, 

och dessa kommer att förklaras utifrån socialpsykologiska teorier kring individ och grupp 

kopplat till relevanta studier kring barns identitetsformering och relationsarbete. 
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2. Bakgrund 

När Erich Fromm skrev ”Flykten till frihet” (1970, s.155) var han en av de första som skrev 

om hur det kunde komma sig att nazismen uppstod och vilka processer som kunde förklara 

hur människor kunde handla som de gjorde. Han ifrågasatte människans oförmåga att säga 

ifrån och istället medryckas i det samhällsklimat som uppstod i Tyskland under första och 

andra världskriget och de värderingar dessa förde med sig. Han menade att människors 

handlande blev ett resultat av kollektiva tankar och rädslor för att vara avvikande från 

samhällets normer och värden. Det Fromm (1970, s.24:25) ansåg ligga bakom dessa rädslor 

var människans individuella jag. Han menade att det var av rädsla för att stå utanför de 

rådande normerna, föreställningarna och värderingarna som gjorde att människor inte 

vågade säga ifrån, utan istället acceptera och delta i det som skedde. I skenet av detta väcker 

Fromm tanken om huruvida människan kan bestå av sitt, unika självständiga jag och 

integritet, när denne samtidigt påtvingas samhällets och närgruppens normer och värden. 

Det Fromm beskriver, kan i mer aktuella och för studien relevanta termer liknas vid begrepp 

som grupprocesser, grupptryck, konformitet och avvikelse från det normala. Dessa kan med 

fördel appliceras på dagens samhälle, inte minst inom förskola och skola. Inger Assarson 

(2009, s.59) beskriver skolan, med utgångspunkt i Laclau, som en social mötesplats med 

inbyggda normaliserande projekt som avser att skapa medborgare med socialt 

överenskomna demokratiska värderingar. Hon menar vidare att varje samhälle består av 

dominanta diskurser som skapar en strävan mot homogenisering. Denna homogenisering 

avser synen på vad som är sann, värdefull och nyttig kunskap men påverkar även den etiska 

och moraliska ordningen som är betydande för vilka värderingar som ska gälla. Dessa 

dominanta diskurser reproduceras och förverkligas genom de människor som deltar i 

samhället och dess grupper. Människans uppväxt präglas av en självdisciplinering, som styrs 

av en osynlig makt, bestående av alla som omger denne i allt barnet möter. Det sker i 

exempelvis de vuxnas samtal, i texter, bilder, film och andra kulturella yttringar och redskap. 

I denna självdisciplinering, som innebär att människan anpassar sig efter de rådande 

samhälleliga normerna som ger framgång och trygghet, främjar det samtidigt en 

homogenisering av samhället (Assarson, 2009, s.85). Detta kan liknas vid det som Mead 

(1976, s183) kallar för social kontroll, där den sociala kontrollen även bland barnen i 

förskolan kan antas vara stor och dominant. I förskolan möter barnen ständigt värderingar 

om rätt och fel, önskvärda och mindre önskvärda beteenden samt tankar från alla de 

människor de möter, inte minst från föräldrar och pedagoger. En stor del av barnets 

relationer i förskolan utgörs dock av jämnåriga kamrater och de barn som befinner sig i 

barnets närvaro. 
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Förskolan är en institution som ”ska lägga grunden för den första delen av det lärande som 

fortsätter resten av livet” (www.skolverket.se). Den syftar till att erbjuda barn en positiv 

pedagogisk verksamhet, som är trygg, lärorik och lustfylld. Genom att leka, skapa och 

utforska, självständigt, i grupp och tillsammans med vuxna, ska barnen där få möjligheter till 

utveckling och lärande. Förskolan styrs av läroplan och skollag. 2010 års reviderade läroplan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) beskriver att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar 

sin identitet och känner trygghet i den” (Skolverket, 2010, s.9) samt ”utvecklar 

självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2010, s.9). Begreppen identitet, 

trygghet och självständighet är alltså fenomen som poängteras i styrdokumenten, men det 

läggs även stor vikt vid de relationella aspekterna som samarbetsförmåga, konflikthantering 

samt solidaritet och respekt för andra. Dessa aspekter kan anses vara skilda från varandra 

och beröra olika processer, men samtidigt ingår och samspelar de med varandra på många 

sätt. 

I denna uppsats undersöks hur barn i förskolan kommunicerar och samspelar med varandra i 

samtal kring sociala fenomen med utgångspunkt i barnens vardaglig sociala samvaro med 

andra. Detta analyseras sedan utifrån teorier om identitet, relationer och social interaktion. 

Enligt skolverkets statistik fanns det den 15 oktober, hösten 2011, totalt 472 161 barn i 

förskola i Sverige (www.skolverket.se). Enligt rapporten ”Barn, elever och personal – 

Riksnivå” (Skolverket, 2012, s.23) var 48 % av Sveriges alla ettåringar inskrivna på förskola 

och bland femåringarna var siffran för inskrivna 94,5 % under 2011, vilket innebar totalt 83,2 

% av Sveriges folkbokförda barn mellan 1 till och med 5 år var inskrivna på förskolan. Detta 

utgör en stor andel av Sveriges barn och det är därför av relevans och vikt att undersöka hur 

identitetsformeringen sker och vad barn uttrycker kring relationsarbete. 
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3. Litteraturöversikt 

Teoretiska perspektiv kommer att skrivas samman med tidigare forskning i denna uppsats. 

Då intresset för uppsatsens ämnet startat utifrån teorier kring identitetsformering och 

relationsarbete, har det ej varit motiverat att skilja mellan tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv utan istället presentera dem integrerade i varandra. I denna del kommer dock en 

uppdelning ske som består av två olika avsnitt. Det första avsnittet avser att fokusera på en 

teoridel byggd med fokus på rubriken identitetsformering. Ordvalet identitetsformering 

syftar till att påvisa att människans identitet är något som ständigt formas av och i relation 

till andra. Identitetsformering kommer att användas som ett övergripande samlingsnamn för 

begrepp som jaget och andra begrepp kopplade till identitet. Det andra avsnittet består av 

teorier som har större fokus på de relationella aspekterna. Detta avsnitt kallas för 

relationsarbete för att även detta syfta till en process som ständigt sker och utvecklas. 

Relationsarbete används här som ett övergripande samlingsnamn för de teorier kring 

människors utveckling av relationer till andra och de olika grupprocesser som redogörs för i 

denna studie. I dessa delar byggs resultat från tidigare studier in i texten. Dessa två avsnitt 

samspelar i flera avseenden och särskiljs därför inte helt ifrån varandra. Dessutom är 

identitetsformering och relationsarbete två stora komplexa områden där många teorier och 

fenomen kan appliceras inom. Gemensamt för både identitetsformering och relationsarbete 

är dock att dessa präglas starkt av social interaktion med andra. Först presenteras därför ett 

avsnitt som benämns symbolisk interaktionism där uppsatsens teoretiska utgångspunkter för 

hur denna sociala interaktion kan förstås förklaras. 

3.1. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

3.1.1. Symbolisk interaktionism 

Nationalencyklopedin beskriver att symbolisk interaktionism studerar människan som 

språklig varelse och hävdar att det är språket som ger människan hennes reflekterande 

medvetna intelligens, liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung 

(www.ne.se). Jan Trost och Irene Levin (2010, s.12) definierar symbolisk interaktionism, med 

stöd i George Herbert Mead, förgrundsgestalt inom socialpsykologin och bland många 

ansedd skapare av symbolisk interaktionistiska teorier, som ett synsätt som kan användas 

för att analysera den sociala verkligheten. Det har framförallt använts som ett perspektiv på 

hur socialisationsprocessen går till. Inom symbolisk interaktionism finns fem element som 

kan beskrivas som grundstenarna inom synsättet. Dessa är ”definitionen av situationen, att 

all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och 

att vi handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet” (Trost & Levin, 2010, s.13). Dessa fem 
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grundelement förklaras kort för att ge en introduktion kring de teorier om social interaktion 

som denna studie kommer att byggas utifrån. 

Definitionen av situationen är ett begrepp som innebär att om människor varseblir eller 

definierar en situation som verklig, blir situationen också verklig i sina konsekvenser, vilket 

innebär att människans verklighet inte bara är det hon varseblir, utan också något som styr 

hennes beteende (Trost & Levin, 2010, s.14). Symbolisk interaktionism menar att all 

interaktion är social vilket innebär att välja att inte göra något alls i en social situation, även 

kan beskrivas som ett socialt interagerande. Det gäller även att inte göra något i en situation 

där man förväntas göra något och är medveten om att detta förväntas, också kan beskrivas 

som socialt interagerande (Trost & Levin, 2010, s.19). 

Den sociala interaktionen kan finnas i alla typer av social samvaro. Som namnet symbolisk 

interaktionism antyder spelar begreppet symboler in en viktig roll. Här menas att ord inte 

bara består av ljud utan även av mening. Först när orden består av ljud och mening, som 

samstämmer med andra personer i omgivningens syn, blir de till symboler. När människor 

interagerar använder de sig av symboler som ljud, gester, föremål eller handlingar som blir 

symboliska när de syftar till någonting utöver sig själva och skapas när både mottagare och 

avsändare använder sig av samma mening för begreppet (Trost & Levin, 2010, s.20). 

Människan handlar eller beter sig hela tiden, och kan därför beskrivas som aktiv. Termen 

aktiv syftar till att beteende och handlingar är processbundna och föränderliga. Symbolisk 

interaktionism förkastar teorier om att människor besitter uppsättningar av egenskaper som 

är stabila och bestående samt att människor ”är”, för att istället mena att människor ”gör” 

(Trost & Levin, 2010, s.21). Den sista hörnstenen, nuet, kan användas för att betona det 

aktiva och processbundna. Här menar man att människan inte enbart agerar och beter sig 

beroende på hur man uppfostrats, utan att man använder sig av erfarenheter och 

socialisering och gör det i nuet. Erfarenheterna är något som människan använder sig av 

ständigt och inte minst i nuet. (Trost & Levin, 2010, s.26). 

3.1.2. Identitetsformering 

Mead talar om att jaget uppstår i relation till andra människor och att detta inte är något 

människan föds med. Han gör en liknelse vid att jagutvecklingen kan tolkas som ett spel, där 

deltagaren blir fullständig om denne spelar spelet rätt. Spelet i detta fall kan därför 

symbolisera samhället, dess medlemmar, förhållningssätt och normer där det 

jagutvecklande spelet innebär att följa de korrekta samhällsenliga reglerna. Utifrån denna 

syn menar Mead att samhällets övergripande normer är det som bestämmer reglerna 

genom att dessa internaliseras i individerna som deltar i samhället och dess grupper. Dessa 

normer och individer kallar han för den generaliserade andre (Mead, 1976, s.109;120). I 
denna uppsats kommer Meads teorier kring jaget att förklaras som en effekt av social 

interaktion och relationella aspekter. Detta kommer att tillämpas med hjälp av Moria Von 
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Wrights (2000) ”Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om 

människors intersubjektivitet” samt Jan Trost och Irene Levins (2010) bok ”Att förstå 

vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv”. Likt Von Wright (2000, s.31) 

kommer begreppet jaget att stå för ett begrepp av samma betydelse som självet, 

identiteten, personligheten eller subjektiviteten. 

Jaget är, enligt Mead, något som kan utvecklas. Han menar att detta inte finns från födseln 

utan är något som uppstår i människans sociala erfarenhets- och aktivitetsprocess. Individen 

utvecklas därmed som ett resultat av dennes relationer och till andra indvider inom denna 

process (Mead, 1976, s.109). För denna process använder sig Mead av begreppen primär och 

sekundär socialisation. Den primära socialisationen sker genom, vad han kallar, de 

signifikanta andra som består av de betydelsefulla personer som barnet möter under sina 

första år i livet. Under denna fas internaliseras de signifikanta andras tankar, beteenden och 

agerande. Barnets tankar, beteenden, känslor och förhållningssätt präglas starkt av kulturen 

som de signifikanta andra möjliggör utveckling för (Trost & Levin, 2010, s.74) När barnet 

sedan möter samhället och andra människor uppstår den generaliserade andre (Trost & 

Levin, 2010, s.78). Detta består av det organiserade samhället och därför även den sociala 

grupp barnet befinner sig i. Samhället består av normer, förväntningar, värderingar och 

åsikter som internaliseras till dess mindre grupper och aktörer som barnet varseblir och 

möts av. Trost & Levin (2010, s.79) beskriver dessa som internaliserade normer som kan 

tillämpas i givna sociala sammanhang som påverkar hur människan handlar. De sätter sig i 

ryggmärgen hos människan och blir ytterst svåra att bryta mot, då ett normöverskridande 

beteende dels kan skapa dåligt samvete och skam men även då rädslan för att vara 

avvikande från samhälle och grupp är stark. Fenomenen med de signifikanta andra samt den 

generaliserade andre kan beskrivas som en socialisationsprocess barn genomgår i sin 

uppväxt och blir därför en del i varje barns identitetsskapande. 

Filosofen och sociologen Erich Fromm menade att människan föds med ett unikt jag, som 

möjliggör självständig identitet. I detta skeende är människan fri, självständig och unik. Men 

under socialisationsprocessen, överges detta unika jag för att istället utvecklas till vad 

Fromm kallar för pseudojag. Detta blir effekten av rädsla för att vara fri och därmed även 

ensam, där människan handlar efter samhället och dess deltagares regler. Fromm menar att 

det inte är alla människor som väljer att gå denna väg, men att de som uthärdar rädslan för 

frihet är ett ytterst fåtal (Fromm, 1945, s.24:32). Fromm var en av många tänkare som såg på 

jaget på ett specifikt sätt. Synen på detta varierar mellan olika teoretiska perspektiv. I denna 

uppsats kommer jaget dock att ses som något som skapas i sociala aspekter och relationer 

till andra. Mead (1976, s.157) menar i motsats till Fromm, att jaget inte kan uppstå utan en 

viss uppoffring av sig som individ. Han skriver att genom processen att ingå i gruppen och 

samhällets värden samt förhållanden möjliggörs en avgörande del i hur jaget skapas och 

utvecklas. Begreppen identitet och social interaktion kan därför inte skiljas ifrån varandra 

utan kommer att förstås med utgångspunkt i relationen mellan dem. 
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Von Wright (2000, s.49) utvecklar detta genom att lyfta fram begreppet intersubjektivitet. 

Hon menar att detta begrepp kan användas för att beskriva att grunden till människans själv 

och individualitet synliggörs i kommunikationen mellan människor. Von Wright menar, med 

hänvisning till Meads teorier att det är det sociala som sker mellan människor i olika sociala 

kontexter som utgör grunden för människans meningsskapande. Därför blir barnets möte 

med omvärlden bestående av de signifikanta andra, den generaliserade andre med alla dess 

aktörer det som skapar och utvecklar barnens identitet. 

Begreppet lek kommer att vara ett återkommande begrepp i denna studie. Leken kommer 

att stå för social samvaro och interaktion, då denna speciella form utgör en större del av 

barnets identitetsformering. Jaget har ovan beskrivits som en social process och därav kan 

kopplingen mellan termerna lek och social processer synliggöras. Lars Erik Berg (1992, 

s.36:38) förklarar med utgångspunkt i interaktionistiska teorier, där han bland andra nämner 

Mead, att leken kan utgöra en social samvaro där barnet får möjligheter att utveckla sin 

symbolförmåga, rollövertagande, reflexivitet och medvetenhet. Leken kan också beskrivas i 

termer av ett spel, där lekens logik innebär att vara någon, i relation till andra (Berg, 1992, 

s.40). Men denna lek är subjektiv och lever i nuet, vilket innebär att bara de som har 

tillträdde till lekens samvaro kan uppleva och förstå den fullt ut. 

3.1.3. Relationsarbete 

Enligt Émlie Durkheim (Gilje & Grimen, 2007, s.38) består samhället av individer men det kan 

också förstås som en levande organism, med ett eget kollektivt medvetande bestående av 

känslor, tankar och stämningar. Samhället har därför unika egenskaper i förhållande till 

individen, vilket gör att gruppens betydelse för individen är stor. Dan Stiwne (1995, s.182) 

beskriver hur gruppbegreppet är ett komplext begrepp med svårfångade och mångtydiga 

definitioner. Han menar att det vanliga men naiva sättet att definiera en grupp handlar om 

att det är en samling individer som kan lokaliseras i tid och rum, med ett visst antal 

medlemmar som eventuellt karaktäriseras av någon grad av sammanhållning och gemensam 

uppgift (Stiwne, 1995, s.182). Stiwne förklarar att en viktig slutsats är att det inte finns någon 

enhetlig gruppdefinition, då detta vare sig är möjligt eller önskvärt. Definitionen står istället i 

relation till det typ av fenomen som önskas förklaras eller förstås (Stiwne, 1995, s.183). 

Gruppbegreppet kommer här beskrivas som ett ”interpsykiskt och interaktionellt fält” där 

betoningen ligger på gruppers betydelse för individens tillblivelse och utveckling (Stiwne, 

1995, s.187). Detta betyder, likt Mead förklarar, att människan utvecklas i interaktion med 

andra, där denne skapar sig roller, identitet som genom relationer bygger upp 

självuppfattning, självtillit och självkänsla. Men gruppbegreppet kan också beskrivas som 

”system” där Stiwne med flera menar, att helt nya enheter, nya system, bildas då människor 

kommer samman (Stiwne, 1995, s.189). Detta system består av enhetselement som varje 

gruppdeltagare blir bärare av och inte kan skiljas ifrån. Varje grupp har dessutom en motpol, 
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med ett helt annat system. Det betyder att en grupp finns till först då någon utanför den kan 

se eller erkänna den och då dess medlemmar kan se vad som inte tillhör det egna systemet. 

Förskolebarn möts ständigt i miljöer där de förväntas delta och klara av sociala sammanhang 

och relationsskapande med såväl omgivande kamrater som de pedagoger de möter. Duane 

Buhrmester (1998, s.158) förklarar att barn i dag ingår i nätverk och personliga relationer till 

föräldrar, släktingar, lärare och pedagoger, vänner och individer tillhörande en rad andra 

grupper. Pedagogiken i den svenska förskolan idag influeras starkt av tankar från det 

sociokulturella perspektivet, vilket innebär att individens förhållande till sociokulturella 

kontexter och sociala relationer är viktiga i relation till undervisning, lärande och utveckling 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s.123). Vikten av det livslånga lärandet och utveckling av 

vardagskunskaper betonas, där exempelvis kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, 

ansvarstagande, initiativförmåga, flexibilitet, reflekterande attityd och 

problemlösningsförmåga framstår som betydelsefulla faktorer för att kunna hantera, 

utveckla och bibehålla alla dessa sociala nätverk och relationer (Williams & Pramling, 2000, 

s.288).  

Marie Bliding (2004, s.22) menar att barns sociala samvaro i skolan handlar om att skapa 

samhörighet och gemenskap med andra. För detta krävs ett ständigt jobb med att etablera, 

förankra, upprätthålla och bryta upp relationer. Hon kallar detta för relationsarbete, vilket 

översatt till engelska heter ”doing relations”. Bliding förklarar att eftersom det inte är möjligt 

att skapa nära relationer till alla krävs en viss differentiering, sortering och arbete för att 

kunna etablera dessa med några. Detta arbete är en process som förekommer i alla typer av 

grupper och kan även kopplas ihop med världen i förskolan. Bliding utförde studier kring 

barns kamratarbete och sociala samvaro under ett skolår i en årskursfyraklass. Under denna 

studie fann hon att, vad hon beskriver som inneslutning och uteslutning utgjorde en stor del 

av barnens vardagliga relationsarbete. Bland annat fann Bliding (2004, s.247) att barnen 

använde sig av regler och normer som vuxna från början satt upp för social samvaro, men att 

de omtolkades av barnen till andra funktioner och innebörder. Detta var ett sätt för dem att 

särskilja och markera tillhörighet till andra av olika anledningar. Hon menar dessutom att 

barnen, genom att bruka språket som ett kulturellt redskap, använder detta relationsarbete, 

genom exempelvis begrepp som ”bästis” eller att markera likhet i frågor om värderingar och 

åsikter (Bliding, 2004, s.250). 

Frances E. Aboud och Morton J. Mendelson (1998, s.101) har i studier där de undersökt 

vänskapsrelationer mellan olika klasser och kulturer, funnit att, i små barns 

relationsskapande är likhet en viktig faktor när det handlar om att finna och välja kamrater. 

Framförallt visar sig likhet vara viktigt i starten av denna process. De påvisar att när yngre 

barn börjar upprätta en kamratrelation med ett annat barn spelar likhet en avgörande roll, 

genom att man exempelvis gillar samma typ av aktiviteter. Men även att man kan samarbeta 

på olika sätt samt att kamraten har värdefulla attribut kopplade till närhet och intimitet. 
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Dessa faktorer får allt mindre roll i barns relationsskapande när de blir äldre och då 

relationen etablerats och denne ska fortgå. Då menar Aboud och Medelson (1998, s.102) att 

sociala och känslomässiga faktorer som emotionellt stöd, annan hjälp, bekräftelse och 

kamratskap är av avgörande betydelse. Bland yngre barn påvisar de att likheter som kön, 

ålder, etnicitet och aktiviteter är faktorer som ständigt är viktiga för relationsskapande 

(Aboud och Medelson, 1998, s.87:88). Begreppet likhet kan i vissa fall kopplas ihop med 

imitationsbegreppet. Von Wright (2000, s.79;85) resonerar kring det fenomen som beskrivs 

som imitation. Hon förklarar där imitation ofta beskrivs på ett förenklat sätt som härmning 

eller kopiering som ofta antas vara medveten och självvald. Detta är något Mead kritiserar 

då han menar att imitationsprocessen inte kan beskrivas på detta förenklade sätt. Han anser 

att imitation kan ske både medvetet och omedvetet, eftersom förutsättningen för imitation 

innebär att individen kan sätta sig in i en annan individs situation. Mead (Von Wright, 2002, 

s.87) förklarar att imitation handlar om kommunikation samt reflektion och att det handlar 

om en process byggd av medvetenhet, meningsskapande och social handling. Fenomenet 

identitet kan därför ses som ett verktyg i människans sätt att svara på andras handlingar, 

medvetet eller omedvetet, för att skapa mening i den sociala samvaron. 

Johan Asplund redogör för begreppet social responsivitet i boken ”Det sociala livets former” 

(1987, s.29). I denna förklarar han, genom att lyfta fram olika exempel på sociala 

experiment, hur människor agerar socialt responsivt. Det betyder att människans handlingar 

bör ses som sociala effekter av att människan vill verka i sociala sammanhang och i sociala 

interaktioner. Asplund (1987, s.33) menar att social responsivitet är ett växelspel som skapas 

då två eller fler individer samspelar eller är i samvaro med varandra. Kort beskriver detta 

växelspel ett utbyte av stimuli och respons som visar hur människan agerar i relation till 

andra. Den sociala responsitiviteten förklarar att människan vill uppleva stimuli och respons 

då det är en viktig del i dennes utveckling som människa och kan därför diskuteras i relation 

till imitation. Asplund (1985, s.55) menar att leken är ett tydligt uttryck för social 

responsivitet. 

Borgunn Ytterhus (2003, s.26) har studerat barns sociala samvaro med fokus utifrån ett 

interaktionistiskt synsätt. Detta gjorde hon genom en studie av fem förskolor i Norge, med 

barn som på olika sätt kategoriserades som ”annorlunda barn”, vilket innebar att barnen på 

olika sätt hade fysiska eller psykiska attribut som skiljde sig från normen. Genom sina studier 

kunde Ytterhus (2003, s.70) fastställa vissa interaktionsmönster och sociala regler för att att 

samverkan skulle kunna uppstå, fortgå eller avslutas. Dessa regler var främst att man bör 

fråga om man fick vara med i en lek, att man var snäll och trevlig, spelade sin ”roll”, var 

kreativ och rolig samt att man kunde vara spontant närvarande. Utöver detta fann Ytterhus 

(2003, s.98) att det fanns förbudsregler som barnen använde sig av i samspelet med 

varandra. Hon beskriver dessa regler som att man inte får vålla någon annan smärta, 

förstöra andras lek, känna fel, förlora ansiktet samt vara motbjudande eller snuskig. Hon 
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menar att alla former av social samvaro innehåller socialt samspel, inklusion och exklusion, 

inte bara leken, som dock utgör en stor del av barnens sociala samvaro. 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte  

Denna studie intresserar sig för barn i förskolan och hur dessa kommunicerar och samspelar 

med varandra i samtalet kring sociala fenomen. Syftet är att studera barns perspektiv på 

vardagliga sociala processer utifrån teorier om identitet, relationer och social interaktion. 

Detta görs genom att samtala med barn i olika parkonstellationer som formas efter barnens 

lekfrekvens med varandra. 

4.2. Frågeställningar 

- På vilket sätt kan barnens utsagor och sociala interaktion förstås utifrån termer kring 

symbolisk interaktionism? 

- Hur kan barns beskrivningar av sig själva och vardagliga sociala processer förstås 

utifrån teorier om identitetsformering? 

- Hur kan barnens kommunikation och samspel med varandra förstås utifrån teorier 

om relationsarbete? 

- Vilka likheter och skillnader om identitet och relationsarbete kan urskiljas i barnens 

utsagor, då parkonstellationerna formas dels utifrån barn som leker mer frekvent 

med varandra och dels barn som inte leker med varandra i samma utsträckning? 
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5. Metod 

5.1. Metod för datainsamling 

Metoden består av intervjuer med barn. Dessa sker i samtalsform, där samtal med två barn 

utförs samtidigt med diskussion kring de olika ämnen som uppsatsen ämnat beröra.  Valet av 

att göra intervjuer med två barn samtidigt har noga övervägts då det finns för- och nackdelar 

med att utföra gruppintervjuer. En intervju där ett par eller en grupp barn intervjuas 

samtidigt kan öppna upp för större diskussioner om barnen sporrar varandra att tala. Det är 

troligt att ett barn kan känna viss osäkerhet till att samtala med en okänd vuxen person, 

jämfört med om två barn deltar, vilket kan öka risken för att skapa det Repstad (2007, s.39 

kallar för forskningseffekter. 

Det finns vissa situationer då gruppintervjuer kan vara olämpliga att utföra (Bryman, 2011, 

s.464) då olika ämnen kan vara svåra att samtala kring. I detta fall kan exempelvis ämnet 

”respondentens syn på sig själv” vara ett sådant. I vissa fall kan det upplevas svårare att tala 

inför exempelvis kompisar eller andra jämnåriga kamrater. Ämnen kring identitet och 

självständighet kan kännas svårt och osäkert att prata om i grupp, jämfört med enskilt. Till 

denna uppsats har fördelen med att samtala med flera barn samtidigt ansetts vara mest 

fördelaktigt, då detta också kan påvisa hur barnen agerar och samtalar i grupp, där en viktigt 

utgångspunkt för studien är att studera hur barnen skapar mening i sociala sammanhang 

(Bryman, 2011, s.449). Dessutom kan det ge underlag för analys kring hur samspel och 

kommunikation fungerar mellan barnen i samtalet, där exempelvis imitation eller andra 

liknande fenomen i samtalet kan bidra till ett ökad empiri och reflektionsunderlag för 

studien. Bryman (2011, s.446:447) menar att gruppintervjuer är ett bra sätt att skaffa sig en 

bild av hur samspel mellan olika människor fungerar. Det kan därför även skapa underlag för 

hur att studera hur gruppdynamik kan främja eller stjälpa barns kommunikation med 

varandra. 

För att forma datainsamlingen till en mindre strikt konstruktion och istället mer avslappnad 

samtalsform där inte frågor läses upp en efter en och svaren i sin tur noteras, har barnen fått 

möjlighet att tillverka hals- och armband med pärlor och tråd alternativt pärlplattor under 

samtalet. Barnen har dock informerats innan intervjun om att samtalet är för vetenskapligt 

syfte och detta ska även deras vårdnadshavare vara införstådda i (Esaisasson, 2012, s.257). 

Det är barnens visade intresse för samtalet och frågorna som ställs, som är avgörande för 

tidslängden. Totalt har åtta intervjuer gjorts varav två stycken med varje par. Intervjuerna 

uppdelades på detta sätt med tanke på just barnens intresse och förutsättningar. Gränsen 

för detta visade sig vara mellan 12 och 15 minuter och därav blev samtliga åtta intervjuer 

cirka 15 minuter långa eller något kortare. 



17 

 

5.2. Urval 

För denna uppsats har intervju genomförts med totalt åtta barn. Dessa barn har valts ut 

genom vad Esaisasson (2012, s.188) kallar för första-bästaurval. Det innebär att det barn 

som valts ut som respondent, har blivit det på grund av bekvämlighet, tidsramar och 

möjligheter. Informanterna är barn från verksamheter som lättare blir tillgängliga för 

stunden. Fyra barn, halva urvalet, är barn som för författaren är kända sedan tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning under utbildningens gång. Förskolan befinner sig i en större 

stad i Sverige, består av 17 barn mellan ett och fyra år samt tre förskollärare. Fyra av de 

äldsta barnen har valts ut, det vill säga fyra fyraåringar. De andra fyra barnen består av barn 

från en förskola med personal som för författaren tidigare är kända. Denna förskola ligger i 

en mindre stad i Sverige och består av 18 barn i ålder mellan tre och fem år, med två 

förskollärare samt två snart färdigutbildade förskollärare som delar på en heltidstjänst. Även 

här har fyra barn, i samråd med avdelningens pedagoger, valts ut. Dessa barn är fem år 

gamla. 

Samtalen sker med två barn samtidigt. En direkt faktor för urvalet är att två par av dessa fyra 

barn leker med varandra mer frekvent, medan de två andra paren leker mindre frekvent 

med varandra. Hur dessa par ser ut, har bestämts i samråd med barnens pedagoger innan 

intervjuerna genomförts. Anledningen för detta är att se om det går att urskilja variationer i 

barnens utsagor mellan de olika parkonstellationerna och om då eventuella olikheter i 

kommunikationen och samspelet kan bero på just parkonstellationen. 

5.3. Material 

Samtalen har spelats in med hjälp av en diktafon, för att på så sätt förminska risken att 

förlora något som sägs och istället kunna lägga koncentrationen på samtalet, frågorna och 

eventuella följdfrågor. Både Repstad (2007, s.93) och Cederborg (2005, s.43) betonar att 

detta inspelningssätt är att föredra i de flesta fall före exempelvis direkta anteckningar, där 

en stor del av det som sägs kan gå förlorat. En ljudinspelning kan dessutom, förutom att 

spela in det som sägs, även redovisa på vilket sätt det sägs. Barnens sätt att kommunicera 

med intervjuaren, men även med varandra, kan framkomma tydligare med hjälp av detta 

inspelningssätt, vilket har betydelse för resultat och analys för denna studie. Dessa 

inspelningar har transkriberats ordagrant för att därefter utifrån dessa transkriberingar 

bearbetas ut till textavsnitt som sammanfattar intervjuerna. Därefter görs ytterligare en 

bearbetning av empirin innan den presenteras under resultatavsnittet. 

5.4. Metod för bearbetning och analys 

För bearbetning och analys kommer en så kallad hermeneutiskt metod användas. Detta kan 

beskrivas som en förklaringskonst (Gilje & Grimen, 2007, s.173). Anthony Giddens (Gilje & 
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Grimen, 2007, s.177) talar om att samhällsvetenskapliga undersökningar brottas med en 

dubbel hermeneutik. Med detta menar han i korta drag att forskaren dels måste förhålla sig 

till en värld  redan är tolkad av respondenten, men att forskaren även måste applicera 

respondentens tolkningar på de vetenskapliga teorier och begrepp som finns inom det 

samhällsvetenskapliga språket. I denna uppsats kommer därför respondentens utsagor och 

tolkning av den verklighet som denne erfar att försöka appliceras inom de teoretiska 

utgångspunkter som tidigare redovisats. Detta bygger dock än en gång på just tolkningar av 

vilka svar som kan kopplas ihop med vilka teorier. Syftet är att analysera barns perspektiv på 

vardagliga sociala fenomen utifrån teorier om identitet, relationer och social interaktion. 

I bearbetningen och analysen av empirin kommer fokus att läggas på två övergripande 

aspekter: 

- det barnen faktiskt säger. Detta innebär de svar, utsagor och redogörelser som barnen 

faktiskt berättar. Här läggs fokuseringen på vad barnen ordagrant säger, och dessa utsagor 

kommer att utgöra grunden för jämförelser, bearbetning samt analys. 

- hur barnen säger detta. Då uppsatsens utformning är av den karaktären att den består i hur 

barnen samtalar kring sig själv och sina relationer till andra ligger även en möjlighet att 

studera hur barnens kommunikation och samspel fungerar tillsammans med varandra under 

samtalets gång. 

5.5. Genomförande 

Genomförandet för intervjuerna har skett genom att intervjuerna gjorts växelvis. Delintervju 

1 har utförts med barn på den ena förskolan under en och samma dag. Dagen därpå har 

delintervju 2 utförts med samma barn. Dessa intervjuer har därefter transkriberats. Veckan 

därefter har samma procedur gjorts på den andra förskolan. Delintervju 1 har utförts ena 

dagen för att sedan utföra delintervju 2 nästa dag. Därefter har dessa transkriberats och 

slutligen har samtliga intervjuer bearbetats och analyserats. 

5.6. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet redogör för fyra etiska krav som måste uppfyllas, garanteras och fullföljas i 

en samhällsvetenskaplig studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, s.7:14). I det här fallet har 

vårdnadshavare till barn på de två aktuella förskoleavdelningarna i åldergruppen fyra till fem 

år givits ett kortare informationsbrev och medföljande svarstalong. Detta eftersom att 

uppgiftslämnarna är under 15 år, vilket innebär att vårdnadshavaren måste delges 

informationen om de fyra etiska aspekterna. I relation till samtyckeskravet, som betyder att 

”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, s.9) har formuleringar gjorts. Detta innebär även att deltagaren själv, har 
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bestämmanderätt över huruvida empirin som framkommer får användas till publicering och 

att vårdnadshavare måste lämna medgivande för detta. I detta informationsbrev har 

vårdnadshavarna därför informerats om studiens syfte och att denna kommer att användas 

för ett examensarbete på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet och därmed endast till 

forskningsändamål. Detta avser att hörsamma informationskravet som syftar till att 

”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet, s.7). Det innebär att forskaren måste informera deltagare och 

uppgiftslämnare om vilken uppgift dessa för studien, samt att medverkan är frivillig och 

möjlig att avbryta när som helst under arbetets gång. Informationsbrevet formulerades 

dessutom för att tillgodose konfidentialitetskravet som innebär att ”uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet, s.12). Detta syftar till garanti för att inga personuppgifter eller annan 

information som kan leda tillbaka till deltagarna kommer förekomma i uppsatsen. 

Information som kommer fram under empiri-insamlingen lyder under sekretesslagen och 

skall därför ges största möjliga konfidentialitet. Alla deltagare är därför avidentifierade och 

benämns med fingerade namn. När arbetet är fullgjort kommer inspelningar, 

transkriberingar eller annan insamlad empiri att förstöras. Denna information avser även att 

tillgodose ”nyttjandekravet” då ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, s.14). Detta innebär att den information 

som framkommer under undersökningen kommer endast att användas till det 

forskningsändamål som tidigare uttalats. Föräldrarna har, efter att skriftligt informerats om 

frivilligheten i deltagandet, fått lämna in underskrivna svarstalonger, och därefter har barnen 

valts ut efter tidigare nämnda kriterier. I samband vid själva intervjumomentet, har barnen 

delgetts muntlig information om vad materialet ska användas till, anonymiteten samt kort 

vad samtalen kan komma att handla om.  

5.7. Metodreflektioner 

Under kvalitativa studier som involverar att forskaren och aktören eller informanten möts 

finns det alltid risk att forskningseffekter uppstår. Forskningseffekt menar Repstad (2007, 

s.39) vara de förändringar som sker i aktörernas beteende när dessa vet att de studeras. 

Barnen i denna studie blir informerade om att samtalet spelas in, att detta kommer att 

användas för att skriva ett skolarbete samtidigt som forskaren, med sin närvaro, kan vara 

faktorer som bidrar till att forskningseffekter uppstår. Att ta detta i beaktande innebär att 

man uppmärksammar och medvetandegör att dessa effekter finns, uppstår och kan påverka 

det resultat som framkommer under intervjuerna. Oavsett om metoden kallas för intervju 

eller samtal kommer det att innebära en konstlad och skapad situation som består i att man 

som forskare söker svar på vissa frågor av informanterna och att forskaren genom sin 

närvaro, frågeställningar och agerande påverkar respondenterna och deras svar. 
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Att intervjua yngre barn om abstrakta fenomen som gruppsliga processer samt synen på sig 

själv som människa är inte en enkel uppgift, vare sig för intervjuare eller respondent. Därför 

ligger frågeformuleringarnas fokus på barnens vardag och tillhörande delar, som bland annat 

är förknippat med förskolan, vänner, familj, lustfyllda moment samt mindre roliga moment. 

Sedan har frågor kring förhållningssätt och beteenden eftersträvats att integreras i dessa 

ämnen. Esaisasson (2012, s.264) förklarar att en grundregel för frågeformuleringar är att de 

är lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong.  Detta är dock inte heller en 

garanti för att barnens utsagor blir givande för resultatet, utan mycket påverkas exempelvis 

även av hur frågorna ställs samt hur jag som forskare agerar. Cederborg (2005, s.44) 

beskriver att professionella utövare som för kontinuerliga samtal med barn bör anta ett 

barnorienterat perspektiv, då det är barnen själva som är expert på sina utsagor, och att det 

är barnens språkbruk som ska vara styrande i största möjliga mån. Genom att förenkla 

grammatiken i största möjliga mån och dessutom försöka att upprepa det barnen säger i hög 

grad för att bekräfta barnens uttryck, att dessa uppfattats rätt, men även ge dem 

möjligheter att styra samtalen mot ämnen som för dem kan vara mer intressanta sökts att 

uppnå. 

Samtalet utgår ifrån ett schema med tematiska vinklar, där vardera delintervju syftar till att 

beröra antingen området identitet (Se Bilaga 1) eller området relationer (Se Bilaga 2).  I 

utformningen av teman med underteman har strävan varit att bygga detta på ett språk och 

begreppsval som respondenterna kan förstå, relatera till och besvara, som samtidigt 

inbegriper konkreta upplevelser av barnens vardagliga aspekter för att på så sätt stödja 

barnen att kunna svara på frågorna utan att dessa ska vara allt för ledande eller svåra. Alla 

frågor syftar i det här fallet till att beröra syfte samt frågeställningar utifrån olika aspekter. 

Intervju 1 syftar till att främst beröra området identitet, subjekt och personlighet, medan 

intervju 2 syftar till att beröra frågor kring relationer. Dessa två områden angränsar dock och 

tar stöd av varandra på många sätt, vilket gör att de faktiska intervjuerna berör båda 

områdena under såväl intervju 1 som intervju 2. 

Det kan visa sig att frågorna blir för svåra att svara på, på grund av ämnets abstrakta 

karaktär eller att frågorna formuleras svårbegripligt. För att underlätta och stödja barnen i 

detta utgår frågorna ifrån och bygger på den föreställningsvärld barnet har. Därför krävs det 

flexibilitet och anpassningsförmåga som intervjuare, något som är särskilt viktigt under 

intervjuer med barn (Esaisasson, 2012, s.264).  Här förutsätts det i förväg att synen på 

kamrater, barnen själva samt regler för vad man får göra och inte göra på förskolan är 

ämnen som är konkreta och på en erfarenhetsmässig nivå som går att reflektera öppet kring. 

Frågorna i frågeformuläret var formulerade i förväg, men användes främst som stöd för att 

föra samtalet vidare, vilket ska leda till att intervjun blir just flexibel och möjliggöra för 

följdfrågor som motsvarar barnens svar (Repstad, 2007, s.85). Tanken är att frågorna ska 

finnas där till stöd för att beröra de olika ämnen utifrån barnens perspektiv. 
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6. Resultat 

Här redovisas de åtta intervjuerna i ordningsföljden att de två par som, av deras ordinarie 

pedagoger, beskrivs leka med varandra i mindre utsträckning presenteras först. Därefter 

redovisas de två par som, av sina ordinarie pedagoger, beskrivs leka mer frekvent med 

varandra. Barnens namn är fingerade och vissa uppgifter har valts bort så som exempelvis 

ortsnamn för att garantera att inte uppgifter ska kunna kopplas tillbaka till de enskilda 

informanterna. Allt som framkommit under samtalet har heller inte redovisats av 

anledningar som att det inte varit av relevant karaktär för denna uppsats resultat och analys. 

I resultatredovisningen namnges de två barn i respektive samtal i rubriken men det 

förekommer även namn på andra barn som går på informanternas förskolor. Även dessa 

namn är fingerade. 

Intervju 1a: Anna, 4 år och Betty, 4 år. Leker vanligtvis med varandra i mindre frekvent 

grad. 

Samtalet börjar med att Anna presenterar sig med namn och berättar att hon är fyra år. 

Därefter blir Betty ombedd att presentera sig varefter hon talar om sitt namn, samt att hon 

också är fyra år. Hon betonar sin ålder genom att ytterligare påtala att hon ”också är fyra 

år”. Anna blir ombedd att beskriva sig själv, vilket hon gör genom att tala om att hon tycker 

sig vara bra på att göra halsband och armband. Det är samma aktivitet som hon för tillfället 

håller på med. Betty berättar då att hon tycker om att leka, ha disco men även att göra 

halsband. Anna uppmärksammar det sistnämnda genom att utbrista ”samma som mig!”.  

Betty talar om att hon tycker om att se på film, vilket Anna då talar om att även hon gör. 

Betty får frågan om vad hon tycker sig själv vara bra på, varav hon förklarar att hon tycker sig 

vara bra på att hoppa på ett ben. Anna talar om att hon också är bra på att hoppa på ett ben 

och då på en studsmatta. Flickorna börjar prata om en simhall och bestämmer att de ska 

leka där någon gång. Betty får frågan om vad hon vill göra i framtiden varav hon svarar att 

hon vill helst bli sjörövare och efter det prinsessa. När Anna får samma fråga svarar hon att 

hon vill bli dansare och dansa framför andra på tv. Betty berättar åter igen om sjörövare och 

att hon också vill dansa. Anna får frågan hur hon tror att hennes kompisar skulle beskriva 

henne för andra, säger hon att de säkert skulle säga att hon var en dansare. När Betty får 

frågan om hur hon tror att andra skulle beskriva henne svarar hon att hon tycker om att 

dansa, hoppa och cykla. Flickorna får frågan om de tycker att de själva är som bra kompisar 

ska vara, vilket de båda tror. Betty säger att hon inte slåss vilket skulle vara utmärkande för 

en bra kompis. Hon berättar att man bara får kramas och säga förlåt då och insisterar på att 

man inte slåss om man är bra kamrater. Anna berättar att barn faktiskt kan bestämma om 

man vill vara med eller inte, ibland får man inte det. Då blir man ledsen förklarar hon. Båda 

flickorna säger att det är fröknarna som bestämmer. 
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Intervju 1b: Anna, 4 år och Betty, 4 år. Leker vanligtvis med varandra i mindre frekvent 

grad. 

Anna presenterar sig denna gång genom att tala om sitt namn, vad hon är bra på, hur 

gammal hon är samt genom att nämna sin mamma och ett varuhus hon varit på med 

mamman. Betty presenterar sig på liknande sätt genom sitt namn, sin ålder, att hon är 

duktig på samma sak som Anna. Även hon nämner ett varuhus, dock inte detsamma som 

Anna nämnde, att hon varit där med sin mamma samt att hennes mormor bor långt ifrån 

henne. Betty får därefter frågan om vilka som är hennes kamrater. Hon nämner först Bea, 

därefter Anna och sedan Ammie samt Benny. Hon ombeds därefter förklara vem Bea är. 

Betty berättar att hon ”bor nära oss”, att de leker ibland samt att hon kan ringa och fråga om 

Bea vill det. Betty får frågan varför hon leker med just Benny, varav hon säger att hon tycker 

om honom, fast att hon mest tycker om Bea och Ammie. Hon beskriver att hon tycker om 

dom varje dag. Anna talar sedan om att hon leker mest med Bea, Betty och Ammie på 

förskolan innan hon säger att hon leker med alla barn på förskolan vilket hon förklarar att 

man kan, något Betty då instämmer i. Ibland får man inte vara med berättar Anna, vilket hon 

tycker är tråkigt. Hon fortsätter att förklara att detsamma gäller om ingen vill vara med. 

Betty förklarar då att man ska kunna leka utan att slåss för att få vara med, men om man 

säger förlåt kan man vara kompis trots detta. Hon redogör för ett exempel där ett yngre barn 

på förskolan slår ett annat barn, denne är dum då och därför inte heller hennes kompis. 

Anna säger då att hon är kompis med detta barn ändå, vilket Betty snabbt förklarar att hon 

också är. Barnen får frågan om något barn är utanför eller ensam vilket Anna förklarar att 

barn på andra avdelningar kan vara det. Man kan leka med dem ibland, men inte alltför ofta, 

och ibland har de tråkigt tror hon. Betty säger att de barnen brukar bråka med varandra. Om 

någon gjorde dumma saker på Anna eller inte lät henne vara med så knuffade hon denne. 

Betty säger då att om någon slåss, brottas eller bits kan man säga till fröken, vilket Anna, 

efter detta, berättar flera gånger att man faktiskt kan. 

Intervju 2a: Carl, 5 år och David, 5 år. Leker vanligtvis med varandra i mindre frekvent 

grad. 

Båda presenterar sig vid namn och ålder när de blir ombedda att göra detta. Då Carl får 

frågan hur han skulle beskriva sig själv för andra berättar han att han bor i Sverige och 

namnet sin hemort. David berättar namnet på sin hemort efter samma fråga. Carl förklarar 

att han tycker sig vara duktig på att cykla utan att ramla omkull. Han visar hur man gör för 

att balansera. David säger att han tycker att han är duktig på allting, men speciellt duktig på 

att göra pärlplatta, en aktivitet de samtidigt håller på med. Carl säger då att han tycker att 

han är duktig på många saker. David håller med och säger att han också tycker att han själv 

är det. David får frågan om vad han tycker om att göra på förskolan, medan Carl avbryter 

och säger att han leker kurragömma med Chris. David säger då att han tycker lika som Carl. 

Han får frågan om det finns andra saker och säger att han inte tycker att det är kul att leka 
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med ”flicksaker”. Carl fyller i att han inte vill leka med dockor fast att tjejerna tycker att det 

är jätteroligt. David förklarar att det är tjejigt. Carl får frågan om framtiden och svarar att 

han vill vara en köttätande dinosaurie. När Carl berättat detta säger David att han också 

skulle vilja vara en dinosaurie i framtiden. David kommer först inte på något men berättar 

sen att han ska bli en dinosaurie för att inte vara rädd för någon. Carl förklarar då om ett spel 

med monster, som David säger att det även är en film. På frågan om det finns något som 

David önskar att han kan göra i framtiden så är det att göra busiga saker. Carl berättar då ett 

exempel när han busat med sina föräldrar. Carl får frågan om han tror att andra tycker att 

han är en bra kompis, på vilken han svarar att han hoppas det. Anledningen till att han tror 

det är för att han säger att han är hjälpsam. Han fortsätter med att tala om att hans bästa 

vän heter Charlie. David får frågan om han tror att andra tycker att han är en bra kompis 

vilket han gör, och detta för att han är hjälpsam. Carl berättar till sist att fröknarna är de som 

bestämmer på förskolan men även att hans familj bestämmer ibland. Dessutom kan han 

bestämma över sig själv. David berättar då att två vänner brukar bestämma över honom, 

bland annat vart de ska gå och leka efter samma fråga. 

Intervju 2b: Carl, 5 år och David, 5 år. Leker vanligtvis med varandra i mindre frekvent 

grad. 

Barnen blir ombedda att presentera sig och David säger att han vill börja. Han börjar men 

kommer av sig och säger att han inte kommer ihåg. Han får rådet att säga sitt namn och 

ålder vilket han gör. Carl börjar säga vad han heter men då avbryter David för att tala om 

vart han bor. Därefter berättar Carl sitt namn, sin ålder och namnet på sin hemort. Han 

förklarar att hans kompisar är Chris och Charlie. Sedan säger han ”och David ibland” och 

tittar mot honom, han lägger till att detta sker när barnen leker inomhus. Carl säger att han 

leker med Chris ibland, men lägger till att detta även sker utomhus ibland. Han beskriver att 

Chris bor i Sverige och att han är nästan lika många år som Carl själv. Han poängterar att han 

leker med honom mest ute och att han leker med honom för att han är hjälpsam samt ”gör 

saker som man säger”, men att han också kan säga nej om han inte vill. Han säger sedan att 

han leker med David ibland. David säger då att han också brukar göra som Carl säger. David 

förklarar att alla är hans kompisar men att han leker mest med Dan och att de brukar cykla 

och leka panter när de har roligt. När han ska förklara vad det är som är bra med Dan som 

vän bryter Carl in och säger frågande att Dan kanske är hjälpsam. David håller med men 

lägger till att Dan är duktig på att bygga hus. Carl berättar att han ska bygga ett stort hus 

med byggklossar när samtalet är över. David säger än en gång att det är viktigt att en kompis 

är hjälpsam. Enligt Carl ska kompisar också gilla att göra samma saker som man själv gillar. 

Han säger än en gång att det är viktigt att vara hjälpsam och att man inte bråkar. Carl 

poängterar att han nästan aldrig bråkar. Barnen får frågan om de leker med alla barn på 

förskolan, även de på andra avdelningar. David svarar att han gör det, med ett barn som 

heter Claes. Carl säger att han inte gör det först, men ändrar sig sedan och säger den enda 

han leker som inte är på sin avdelning är Claes. Han förklarar att en kompis inte ska bråka, 
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förstöra världen eller göra någon illa. De barn som bråkar, slåss och gör illa varandra leker 

man inte med. David säger att man inte heller får slå eller trampa på lego för det tycker de 

om. 

Intervju 3a: Elsa, 5 år och Fia, 5 år. Leker vanligtvis mer frekvent med varandra. 

Elsa presenterar sig vid namn, det gör även Fia direkt efteråt. Båda förklarar att de är fem år 

gamla. För att beskriva sig själv berättar Fia att hon är duktig på att hoppa och hoppa 

hopprep, något som hon tränar på hemma och som hennes pappa lärt henne det. Sedan 

visar hon med rörelser i luften hur hon hoppar hopprep. Elsa berättar att hon är duktig på 

att springa och att hon gör det ofta när det inte är snö ute, annars åker hon skidor under 

skidträningen. Fia får frågan om vad hon tycker om att göra på förskolan och svarar då att 

hon gillar att leka med kompisar. Elsa säger då att hon gillar att leka med Fia. Fia förklarar att 

det är roligt och Elsa berättar att de leker vad hon kallar för buslekar, och beskriver dessa 

som roliga lekar. I framtiden vill Elsa sjunga och göra skivor, något hon kan genom att lära sig 

att sjunga och träna hemma, men också på förskolan. Hon berättar också att hon lär sig att 

simma på simskolan. Fia berättar då att hon också går på simskola. Fia säger att hon vill göra 

böcker i framtiden, då hennes mamma lär henne det. Hon berättar likt Elsa, att hon också vill 

bli sångerska, genom träning hemma. Men Elsa ändrar sig och förklarar att hon vill jobba i 

affär som sin förälder. Fia uttrycker då besviket att det är ”fuskigt” för hennes ena förälder 

går bara i skolan nu. Elsa beskriver sig själv med att hon gillar glass och att hon tror att andra 

tycker att hon är snäll. Fia får samma fråga, men får inte fram ett svar. Elsa flikar då in att 

hon kanske är snäll och trevlig. Elsa berättar att hon oftast är snäll, men att hon kan bli arg 

på sin mamma. Hon tror att andra barn tycker att hon är en bra kompis, åtminstone när hon 

är med Fia för de skrattar mycket. Fia nickar på frågan om hon är en bra kompis, och Elsa 

berättar då att de lekt hemma hos henne tidigare. Båda hävdar att det är fröknar som 

bestämmer bland annat att man ska vara snälla. Elsa förklarar att barnen kan bestämma vad 

de vill leka. Vill man inte leka det ett annat barn bestämt får båda bestämma lite så kan man 

leka ändå berättar hon. Fia säger att man istället kan gå undan och leka med någon annan 

också. 

Intervju 3b: Elsa, 5 år och Fia, 5 år. Leker vanligtvis mer frekvent med varandra. 

Elsa berättar efter att flickorna presenterat sig att de brukar leka med varandra. Hon blir 

ombedd att nämna någon hon brukar leka med och svarar direkt ”Fia”. Hon förklarar att hon 

lekte med Estelle men att hon inte längre går på förskolan. Estelle var snäll och tyckte om att 

leka mamma pappa barn, en lek som Elsa gillar. Fia får samma fråga och svarar Elsa, Frida, 

Elsa åter en gång, Freja samt Elin. Hon berättar att hon leker med Frida för att hon är en bra 

kompis och snäll. Elsa säger då att hon själv skulle ha svarat ”snäll och fin”. De får frågan 

varför de leker med varandra så mycket och båda flickorna svarar att de gör de för att de vill 

det och för att de är bästisar. Bästisar blir man först efter man börjat vara mer och mer 

tillsammans med varandra för att tillslut bli det. Fia berättar att hon följt Elsa hem en gång 
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för att leka. Hon säger att Elsa är en bra kompis för att Elsa gillar henne och för att hon gillar 

Elsa. Elsa förklarar att Fia är en bra kompis för att hon är snäll. Hon utvecklar att en bra 

kompis är snäll och slåss ej, och säger att hon och Fia slåss aldrig någonsin mot varandra. 

Elsa fortsätter med att en kompis ska vara fin, men att man kan vara fin på olika sätt. De får 

frågan om man kan leka med alla barn på förskolan vilket de anser, men Elsa förklarar att 

hon inte leker med alla. Hon säger att hon inte leker med pojkarna, för att hon inte känner 

för det. Fia berättar att en kompis inte ska vara dum och Elsa säger den inte får säga dumma 

saker som att någon är ful, eller retas. Fia fortsätter med att en kompis inte får slita i 

kläderna utan att säga förlåt. Barnen frågas om något barn är utanför eller ensamt på 

förskolan, varav Elsa säger att hon brukar vara ensam när Fia inte är där för att hon då inte 

har någon att leka med. Fia får samma fråga och svarar liknande, att hon också brukar vara 

ensam när Elsa inte är där. Elsa säger återigen att hon också brukar vara det och att det är 

tråkigt. Hon förklarar att barn som inte låter någon vara med är dumma. Fia förklarar att alla 

får vara med. Ett sätt att vara med ändå är att säga detta förklarar Elsa. Fia säger att man 

annars får gå till fröken och berätta, så att de går och pratar med barnen. De berättar att alla 

inte tycker om att leka samma saker men om man vill leka ihop så kan leka något annat som 

båda vill eller att turas om att bestämma olika dagar. Båda förklarar detta genom att berätta 

varannan mening. 

Intervju 4a: Gabriel, 4 år och Hugo, 4 år. Leker vanligtvis mer frekvent med varandra 

Gabriel presenterar sig vid namn efter att han fått frågan. Direkt efter berättar Hugo vad han 

heter. Gabriel talar om att han är fyra och ett halvt år gammal och försöker visa detta med 

fingrarna. Hugo svarar detsamma när han får frågan. Gabriel blir ombedd att beskriva sig 

själv med två ord vilket han tycks ha svårt med till en början. Hugo berättar istället att han 

tycker om att göra dinosaurier. Gabriel säger då att även han gör det, men lägger till att han 

tycker om drakar. Hugo upprepar därefter dessa två ord, dels direkt efter Gabriels yttrande 

men även när han får frågan om vad han är duktig på. Hugo blir ombedd att förklara hur 

man kan vara duktig på sådana, varav Gabriel fyller i att man kan pyssla, göra och klippa 

dem. Hugo berättar att man kan göra konster också, varav de båda pojkarna visar med 

rörelser hur man kan vara dinosaurier. Hugo börjar, Gabriel därefter så att båda gör det 

samtidigt. Gabriel får frågan om det är något annat han anser sig vara bra på, vilket han 

svarar att han lyssnar på radio och musik. Hugo berättar då att han också lyssnar, fast på 

film. Han nämner en film som innehåller dinosaurier. Gabriel berättar att han har den filmen 

hemma, och då gör Hugo detsamma. De svarar i samklang att man faktiskt kan lyssna på 

den. Hugo svarar ”ingenting” på en fråga om vad som är roligt på förskolan. Gabriel berättar 

att det är roligt att leka med lego och bilar på förskolan medan Hugo säger att ingenting är 

roligt på förskolan. Gabriel får sedan frågan om vad han vill bli när han blir stor och svarar 

brandman och polis. Hugo svarar dinosaurie och drake på samma fråga och får då följdfrågan 

om man kan bli det. Han säger att man kan det på låtsas och då flikar Gabriel in att Hugo 

menar att man kan klä ut sig. Han berättar att man kan bli polis och brandman genom att ha 
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en viss dräkt. Barnen får frågan om vem som helst kan bli riddare eller polis. Gabriel rättar då 

och säger riddare och polis medan Hugo fyller i ”dinosaurie och drake”. Båda tror att det är 

på detta sättet andra skulle beskriva dem och de tror att andra barn tycker att de är bra 

kompisar. Gabriel berättar att leken är det som gör någon till en bra kompis, då det är viktigt 

att fråga någon om man vill vara med, men att man också kan säga nej om man inte vill det 

och istället leka med någon annan. Föräldrarna och fröknarna är de som bestämmer men 

barn kan bestämma hemma över leken. I slutet säger Hugo  ”vi vill lyssna på inspelningen 

nu”. 

Intervju 4b: Gabriel, 4 år och Hugo, 4 år. Leker vanligtvis mer frekvent med varandra. 

Gabriel presenterar sig först vid namn och därefter presenterar sig Hugo. Hugo berättar att 

han är fyra, men ändrar sig sedan till fyra och ett halvt. Gabriel säger sedan att han är fem 

och ett halvt. Hugo berättar att hans yngre syskon är hans kompis, främst för att han tycker 

om denne, men även för att de kan brottas. Gabriel börjar nämna Hugos syskon vid samma 

fråga, men tycks komma av sig och säger istället Daniel samt sitt eget syskon. Därefter 

nämner han Hugos syskon, Hilda och Gina och sitt eget syskon igen. Hugo frågar då om inte 

Hampus är Gabriels kompis, vilket han är, svarar Gabriel. Hugo säger att han glömt att 

berätta och nämner tre andra barn på förskolan som inte tidigare nämnts. Gabriel säger att 

han också är kompis med dem. Gabriel frågas om varför Hampus är en bra kompis och svarar 

att han brukar fråga om de ska leka. Hugo får samma fråga kring några av de barn han nämnt 

men tycks ha svårt att svara på det. Han säger att man kan göra teckningar med vissa, varav 

Gabriel säger att man även kan bygga. Hugo fortsätter med att man kan göra saker med dem 

och Gabriel berättar att man kan göra teckningar som man kan göra med målarfärg. De fyller 

i varandras meningar. Därefter berättar Gabriel att en bra kompis ska kunna fråga om man 

ska leka samt vilja leka dinosaurier, drakar, prinsessa och riddare. Hugo håller med om detta. 

Barnen får frågan om man kan leka med alla barn på förskolan. De svarar samtidigt att man 

inte kan det. Hugo nämner ett barn som han säger sig ogilla. Gabriel håller då med. Hugo 

beskriver detta barn som stänkigt och snorigt. Gabriel förklarar vidare att barnet har spott på 

hakan. Vissa barn vill leka med barnet enligt Hugo, men Gabriel säger då att han inte vill det. 

Då håller Hugo med och Gabriel säger att man får tycka som man vill. Gabriel säger att han 

leker inte med dem som säger dumma saker till honom, får då kan någon bli ledsen. Hugo 

säger att man blir ledsen om någon säger dumma saker, men Gabriel säger att man också 

blir det om någon visar fula miner och detta får man inte göra till Hugo. Hugo förklarar att 

det är viktigt att en kompis lyssnar. Gabriel säger att de barn som är utanför är de som 

dumma, och Hugo fyller i att det är de som är snoriga och äckliga. Båda visar med ljud hur 

man gör när man retas. Barnen får frågan hur en kompis ska vara för att vara bra kompis. 

Gabriel säger att man ska lyssna på vad den andra säger, vara snäll, vacker och fin och inte 

retas. Hugo frågas hur han tror att andra ser på honom och svarar att han är snäll. Han fyller 

i att han inte retas. Gabriel säger detsamma när han frågas om samma sak. 
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7. Analys 

7.1. Symbolisk interaktionism 

Enligt symbolisk interaktionism är människan en språklig varelse som genom sitt språk 

reflekterar och medvetandegör, något som ligger till grund för hur dennes personliga 

identitet formas. Under intervjuerna kan olika aspekter av den symboliska interaktionismen 

urskiljas. De fem grundelement som beskrivits tidigare är definitionen av situationen, att all 

interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att 

vi handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet. I analysen kommer nuet och 

symbolbegreppen att exemplifieras och användas i relation till empirin. Genomgående för 

samtliga intervjuer bör dock nämnas, att de påvisar olika former av social interaktion oavsett 

parkonstellation och att samtliga barn har uppvisat social interaktion på olika sätt, något 

som samstämmer med den symboliska interaktionismens syn på att all interaktion kan 

uppfattas som social (Trost & Levin, 2010, s.19). 

7.1.1. Nuet 

I intervju 1 och intervju 3 förklarar såväl Anna och Betty som David att de är duktiga på att 

göra halsband respektive pärlplatta. Detta är aktiviteter som de för stunden direkt 

sysselsätter sig med under samtalet. Detta kan relateras till en av de grundtankar som finns 

inom symbolisk interaktionism. Barnen agerar och handlar i nuet, utifrån den konkreta 

situation de befinner sig i och formar detta nu till något barnen kan identifiera sig med (Trost 

& Levin, 2010, s.13;26). Detta kan alltså vara ett sätt att påvisa hur barn och individer 

använder sig av det kontextuella sammanhang man befinner sig i för att skapa mening och 

därför styr dennes beteende (Trost & Levin, 2010, s.14). Meningen består i detta fall av att 

besvara och beskriva sig själva. Genomgående för samtliga intervjuer är att det kan tolkas 

som att många dialoger mellan barnen formas genom att ett barn redogör för ett ämne, som 

det andra då faller in på och redogör för en egen ställning i frågan. Exempel på detta är där 

David i intervju 2a lyfter fram att han vill göra busiga saker i framtiden. Carl bryter då in i 

samtalet för att berätta ett exempel när denne busat med sina föräldrar. Ett annat exempel  

på detta kan urskiljas  i intervju 4b där Gabriel och Hugo växelvis utvecklar samtalet från 

teckningar till att bygga teckningar till att åter måla teckningar. Detta kan påvisa hur 

individer påverkas och använder sig av den kontext och det nu, som de befinner sig i närhet 

till. Det kan också visa att denna process är föränderlig och ständigt pågående (Trost & Levin, 

2010, s.21). I intervju 2b påvisar Carl att barnen även kan befinna sig i nuet men vara 

framåtsiktande när han förklarar att han ska bygga ett hus med byggklossar när samtalet är 

över, efter att David kommit in på ämnet husbygge. Under intervju 1a och intervju 2a 

refererar även barnen till saker de håller på med för stunden, pärlplatta och 
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armbandstillverkning, något som kan visa på hur barnen agerar efter den situation de 

befinner sig i. 

7.1.2. Symboler 

I flera fall kan fenomenet symboler och att tala i symboliska termer urskiljas (Trost & Levin, 

2010, s.20). Detta kan även liknas vid det Bliding benämner som kulturella redskap (2004, 

s.250). I intervju 4a använder sig Gabriel och Hugo bland annat av termerna dinosaurier och 

drakar på olika sätt. De lyfter fram dessa i frågor kring vad de tycker om att göra, i frågor 

kring vad de anser sig vara bra på och detta kan de båda förklara kring växelvis, genom att de 

i tur och ordning lyfter bidrag med mer information om ämnet. Dessa ämnen är något de 

återkommer till och som de dessutom tillsammans kan redogöra för i samkoordinerade 

rörelser, något som även det sker med Gabriel och Hugo under intervju 4a. Ämnen som 

dessa kan beskriva områden som i sig endast består av ett ord, men som utifrån barnens 

redogörelse kan tolkas betyda en hel mängd information och fakta. I samma exempel får 

barnen frågan om vem som helst kan bli riddare eller polis. Hugo svarar då att man kan bli 

riddare och polis. Skillnaden ligger i termerna ”eller” samt ”och”, vilket skulle kunna tala för 

att de två termerna tillsammans utgör en större helhet och därför ett annat symboliskt värde 

för Hugo i det här fallet. Medan termen ”eller” gör en distinktion mellan riddare och polis, 

gör termen ”och” en förening mellan dessa begrepp, något som utifrån Hugos svar kan 

betyda att han lägger ett visst värde i att de definieras tillsammans. 

Bliding nämner begreppet bästis i sin förklaring kring barns kulturella redskap för 

relationsarbete (2004, s.250). I intevju 3b använder sig Elsa och Fia av begreppet bästisar. De 

har under de två samtalens gång uttalat att de leker med varandra mycket av olika 

anledningar. När de förklarar att de är bästisar kan de även redogöra för vad detta begrepp 

innebär för dem. De förklarar att för att vara bästisar behöver man ha haft en längre 

stadigvarande relation för att till slut bli det. Begreppet bästis kan därför beskrivas som en 

symbol, av den anledningen att det står för ett begrepp som de två flickorna har en 

sammanstämmande mening för (Trost & Levin, 2010, s.20). I samtliga intervjuer redovisar 

barnen för olika regler för hur kamrater bör och ska agera och undvika att agera. Termen 

”att retas” är dessutom något både Hugo och Gabriel, under intervju 4b, i samklang kan 

redogöra för, bland annat hur retande kan låta. Dessa olika fenomen kan tolkas som 

symboler då de, mer eller mindre, kan redovisa för olika förhållningssätt som enligt barnen 

inom de olika paren, är de rätta och som de båda har en likstämmande uppfattning kring. I 

flera fall samstämmer även de olika utsagorna kring just dessa regler mellan de olika 

parkonstellationerna. Symboler och kulturella redskap kan på olika sätt påvisas utifrån 

barnens berättelser, hur barnen kommunicerar men även vad de faktiskt kommunicerar om. 
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7.2. Identitetsformering 

Mead använder sig av begreppen de signifikanta andra och den generaliserade andre. En 

bristfällig intervjuguide kan ha spelat in som bidragande faktor till att barnens utsagor inte 

riktig kan redogöra för dessa fenomen i lika stor utsträckning som önskats. Vissa aspekter 

kring detta kan dock urskiljas och diskuteras kring. 

7.2.1. De signifikanta andra och den generaliserade andre 

Samtliga barn, vissa efter att specifikt blivit ombedda att nämna just det, har presenterat sig 

själva vid namn och ålder. I vissa fall, exempelvis under intervju 1b, nämner Anna sin 

mamma och Betty gör detsamma men även sin mormor. Anna nämner i samma samtal ett 

äldre syskon som den hon leker mest med. Under intervju 3a nämner Fia när hon 

presenterar sig sin pappa och både Fia samt Elsa nämner sina mammor under samtalet. 

Gabriel och Hugo presenterar båda sina syskon under intervju 4b. Huruvida dessa utgör den 

del av de signifikanta andra kan inte urskiljas från den empiri som i detta läge presenterats, 

men exemplen kan påvisa att familjemedlemmar ofta benämns i barnens berättelser kring 

sig själva. Mead menar att det är genom de signifikanta andras tankar, beteenden och 

ageranden som barnens förhållningssätt formas (Trost & Levin, 2010, s.74). Under samtliga 

samtal uttrycker dock samtliga barn att fröknarna bestämmer. I vissa fall har även enstaka 

barn nämnt någon av sina föräldrar, i ett fall syskon. I samtliga intervjuer där ämnet 

bestämmande har berörts har det framkommit att barn kan bestämma, men då främst i 

leken. Det kan då tolkas som att i den kontexten där samtalet gjort, det vill säga på 

förskolan, menar barnen att det är pedagogerna som främst bestämmer ramarna och 

förutsättningarna, medan barnen har möjlighet att bestämma i leken. Utifrån detta kan man 

då anta att fröknarna utgör en del av de signifikanta andra och den generaliserade andre då 

det är dessa, genom sina ramsättningar, som formar de normer och förhållningssätt som 

barnen kan agera efter. 

7.2.2. Jagutveckling 

Barnen beskriver sig på olika sätt. I intervju 1a och intervju 1b där barnen leker mindre 

frekvent med varandra tycks ålder vara en viktig aspekt att lyfta fram. Anna talar om sin 

ålder, vilket Betty även gör. I båda samtalen är det Anna som börjar att presentera sig och 

efter detta avger Betty en näst intill identisk presentation sett till fenomen de beskriver. 

Under intervju 2a presenterar sig Carl vid namn och ålder samt att han bor i Sverige och sin 

hemort. I detta fall gör David detsamma som Carl. När Carl berättar om sin framtidsdröm 

avger David ett liknande svar. Under intervju 2b när David istället ska börja presentera sig 

tycks han komma av sig. Om detta beror på osäkerhet inför vad han skulle säga går inte att 

avgöra men under den tidigare intervjun visar han tendenser på att svara på samma sätt 

som det Carl tidigare sagt vid de tillfällen Carl först yttrat sig. I dessa intervjuer kan det tolkas 
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som att det är viktigt att inte skilja sig från varandra för mycket när det gäller att presentera 

sig själv. Detta kan liknas vid det spel Mead talar om (1976, s.123). Davids osäkerhet inför att 

presentera sig, kan vara en följd av en rädsla att spela spelet fel. Att inte agera utifrån rätt 

givna normer och förväntningar i just denna situation, medan barnen i de andra fallen agerar 

genom att följa den andres handlingar för att på så sätt inte riskera att bryta mot någon 

oskriven lag. Barnens sätt att presentera jaget och sig själva här kan tolkas som en effekt av 

varandras närvaro. Åter något som bekräftar Meads tes om att jaget formas och uppstår 

mellan och i relation till andra människor (Mead, 1976, s.109:120). 

I intervju 3a och intervju 3b presenterar sig Elsa och Fia vid namn och ålder. Fia beskriver sig 

själv genom att berätta vad hon är duktig på. Detsamma gör Elsa, dock presenterar hon en 

helt annan aktivitet än vad Fia nämnt. Flickornas berättelser om framtidsdrömmar skiljer sig 

på så sätt att Elsa vill sjunga, göra skivor och arbete i affär, medan Fia förklarar att hon vill 

göra böcker i framtiden. Hon säger dock också, likt Elsa, att hon vill bli sångerska. Under 

Intervju 4a presenterar sig Gabriel och Hugo vid namn och ålder. De svarar identiskt om 

åldern. Båda pojkarna beskriver att de gillar att göra liknande saker, men de skiljer sig på 

framtidsdrömmar där Gabriel förklarar att han vill bli brandman och polis, medan Hugo 

svarar dinosaurie och drake. I dessa två parkonstellationer kan det urskiljas att barnen 

fortfarande svarar på liknande sätt, men i större utsträckning än de första två paren väljer de 

att formulera sina svar olika. Barnens utsagor kring sitt jag och själv tycks fortfarande vara 

präglade av varandra men med en större tendens att skilja sig från varandra. Deras 

individualitet, som kan liknas vid jaget, framkommer i större utsträckning mer olik från den 

andres, i den mån att de par som leker mindre frekvent med varandra svarar på liknande sätt 

i högre grad än de som leker mer frekvent med varandra (Von Wright, 2000, s.49). 

7.3. Relationsarbete 

7.3.1. Grupper 

Stiwnes (1995, s.182:187) definition av grupper kan problematiseras utifrån barnens utsagor. 

I samtliga fyra deltagarpar har ämnet kring grupper framkommit tydligt och konkret under 

barnens redogörelser. I två fall, intervju 2a och intervju 3b framkommer det att pojkar är en 

grupp och att flickor är en annan. Enligt barnen leker dessa på olika sätt och med olika saker 

vilket skapar en distinktion mellan de två grupperna. I intervju 1b framkommer en 

distinktion mellan informanternas egen avdelning och barnen på andra avdelningar. Även 

här säger barnen att de tror att det förekommer olika förhållningssätt på andra avdelningar 

och att de har tankar om att barn på andra avdelningarna skiljer sig från barn på den egna 

avdelningen. Under intervju 4b framkommer det att vissa barn uppfattas annorlunda och 

dumma, framförallt ett namn pekas ut för detta. Här förklarar barnen att man kan leka med 

barn som dessa, men att de själva väljer att inte göra det. Utifrån dessa utsagor kan man 

urskilja det fält som Stiwne benämner som ”interpsykiskt och interaktionellt fält” (Stiwne, 
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1995, s.187). Det framgår att det finns olika roller och förhållningssätt genom de olika 

distinktionerna. Pojkarna agerar på ett sätt och flickor agerar på ett sätt. Barnen på en 

avdelning antas agera på ett sätt, medan man själv agerar på ett annat. I de olika grupperna 

finns det alltså roller och sätt att vara som för informanterna är givna sedan tidigare. I sin 

egen grupp gör man på ett sätt, men i en annan grupp görs det inte på samma sätt. Detta 

leder in på Stiwnes (1995, s.189) systembegrepp där den ena gruppen anses ha en motpol. 

Eftersom barnen utgår ifrån sin erfarenhetsvärld så utgörs denna motpol av något de enkelt 

kan relatera till. Kön, avdelningar eller lekregler kan, utifrån informanternas utsagor, vara 

sådana motpoler och grupper. 

7.3.2. Inneslutning och uteslutning 

Bliding (2004, s.22) talar om begreppet doing relations eller relationsarbete och hänvisar 

detta till att vara barnens ständiga försök att etablera, förankra, upprätthålla och bryta upp 

relationer till andra för att ordna sin sociala samvaro. Barnens relationsarbete kan även 

synliggöras under de olika intervjuerna. Under diskussionen om en simhall på orten, under 

intervju 1a, bestämmer Anna och Betty att de ska leka där någon gång. Elsa och Fia berättar 

återkommande under både intervju 3a och intervju 3b att de lekt hemma hos varandra 

tidigare. Detta kan exemplifiera hur barnens relationsarbete kan fungera. Hugo frågar 

Gabriel om inte Hampus är dennes kompis, efter att Gabriel räknat upp sina kompisar, under 

intervju 4b. Hugos fråga kan vara ytterligare ett exempel på hur barnen återkommande 

strävar efter att ordna sin sociala samvaro genom att skapa samhörighet och gemenskap. Ett 

återkommande ämne i flera av samtalen är att man ogärna vill vara ensam. Anna förklarar, 

under intervju 1b, att det är tråkigt att vara ensam, detsamma gör Elsa under intervju 3b. 

Betty säger under intervju 1a att man kan säga förlåt för att bli kompisar igen och Fia säger 

under intervju 3b att man kan säga till fröken så att denne hjälper till om man blir osams. 

Detta kan påvisa hur barnen söker efter detta relationsarbete och hur de strävar efter att 

ingå i relationer.  

Samtidigt förklarar Bliding (2004, s.22;247) att denna strävan efter att etablera, förankra, 

upprätthålla och bryta upp relationer innebär olika former av inneslutning och uteslutning. 

Återkommande i flera intervjuer är att barnen kan och väljer olika kamrater. De kan 

benämna dessa kamrater, och i olika fall även ge uttryck för att under vissa förutsättningar 

inkludera andra kamrater. Under intervju 2b nämner Carl två kamrater som sina kompisar. 

Han fullföljer meningen med att nämna David, men att denna är det ibland och då främst när 

de är inomhus. Elsa och Fia berättar under intervju 3b att leker med varandra för att de vill 

det och för att de gillar varandra. De förklarar att man kan samsas och turas om att 

bestämma i leken för att få den att fortgå, då alla inte tycker om att leka samma sak, men 

under samma samtal ger Elsa uttryck för att hon inte leker med alla. Gabriel och Hugo 

förklarar under intervju 4b att man inte kan leka med alla och redogör för att vissa kan leka 

med en del barn, men att man själv får tycka som man vill. Vill man inte leka med ett annat 
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barn av olika anledningar behöver man inte det förklarar de. Anna i sin tur, förklarar under 

intervju 1b att hon tycker att man kan leka med alla barn. Intervjuerna kan, i relation till 

begreppen inneslutning och uteslutning, på olika sätt exemplifiera hur barnen genom sina 

utsagor använder sig av dessa olika former av social interaktion för att ordna sitt 

relationsarbete. 

7.3.3. Likhet och imitation 

En ytterligare aspekt på barnens relationsarbete är Aboud och Medelsons (1998, s.101) 

studier på barns relationsarbete där likhet visat sig vara en viktig faktor. Just likformighet i 

svar och värderingar har under samtliga intervjuer förekommit. Under intervju 1a använder 

sig Anna av uttryck som  ”samma som mig” och påtalar att hon gillar samma sak som Betty. 

Under samma samtal samt under intervju 1b instämmer Betty flera gånger in i det Anna 

precis sagt utan invändningar. David uttrycker flera gånger under intervju 2a och intervju 2b 

ordagrant att han håller med Carl om det han precis sagt. Återkommande under de fyra 

första intervjuerna är att det som ofta tycks vara avgörande för svaren är beroende av vad 

den förste svarat. Under intervju 3a och intervju 3b är detta mönster inte lika tydligt. 

Barnens svar tycks inte imitera varandra i samma utsträckning, även om barnen ibland 

påvisar samma fenomen. Bland annat finns det vissa likheter i barnens framtidsdröm att bli 

sångerska, men i övrigt skiljer sig deras framtidsdrömmar ifrån varandra. Fia ger under 

intervju 3a uttryck för besvikelse i att dennes förälder inte skulle ha samma yrke som Elsas 

förälder men huruvida detta ger uttryck för att vilja vara lika eller för en fråga om status 

kopplat till en viss yrkestitel är svårt att avgöra. Uttryck för att svara på liknande sätt finns 

under intervju 3 men inte i samma utsträckning som under de första intervjuerna. Under 

intervju 4a samt intervju 4b ger Gabriel och Hugo uttryck för vikten av att tycka lika i vissa 

ämnen. Framförallt under det sista samtalet turas barnen om att hålla med om det den 

förste har sagt. Hugo och Gabriel samtalar dock i en större utsträckning kring samma 

fenomen, där de fyller i varandras meningar och för dialogen vidare på egen hand. Det kan 

tolkas som att de tycker lika, men det kan även vara svårt att avgöra huruvida detta 

kommunikationsmönster byggs på vikten av att tänka lika eller att de på olika sätt belyser ett 

och samma ämne. 

I Aboud och Medelsons (1998, s.101) studier kunde de påvisa att likhet är en särskilt viktigt 

faktor i starten av yngre barns process att skapa relationer till andra. I intervju 1, intervju 2 

och i viss mån intervju 4 tycks likhet och förekommsten av imitation vara mer påtaglig än 

under intervju 3. Detta skulle kunna relateras till Aboud och Medelsons (1998, s.101) studier. 

Under intervju 1 och 2 där barnen inte leker med varandra i lika hög grad kan då vikten av 

att uppvisa samma värderingar och tankar vara viktigare än i de andra två paren där barnen 

vanligen leker mer frekvent med varandra. 
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7.3.4. Regler för samspel 

Ytterhus (2003, s.70) kunde, i sina studier kring barns  interaktionsmönster, finna vissa regler 

för samverkan. Vissa sådana kan även urskiljas utifrån barnens utsagor i denna studie. Hon 

kunde bland annat se att det var viktigt att fråga om man fick vara med i leken vara snäll och 

trevlig, kreativ samt rolig. Elsa och Fia förklarar flera gånger under både intervju 3a och 

intervju 3b att de leker med varandra och sina kamrater för att de är snälla. Elsa förklarar 

också i intervju 3a att hon tror att andra tycker att hon är en bra kompis när hon leker med 

Fia, av anledningen att hon då skrattar mycket. David och Carl använder sig av termen 

”hjälpsam” vilket kan vara av snarlik betydelse som snäll. Vad barnen lägger för betydelse i 

termerna ”snäll” och ”hjälpsam” framgår ej men det är uttryck som framkommer i diskussion 

kring hur en kamrat bör vara för att man ska vilja leka med denne. Gabriel berättar under 

både under intervju 4a och intervju 4b att det är viktigt att fråga om man ska vara med och 

leka. Det barnen gör här är att ge uttryck för några av de regler för samspel som Ytterhus 

(2003, s.70) kunde påvisa från sina studier. De kan användas för att exemplifiera att det finns 

regler för barnens sociala samspel, att barnen kan reflektera muntligt kring dem och att de 

använder sig av sådana i sitt relationsarbete. 

Ytterhus (2003, s.98) kunde i sina studier även finna att barnen använde sig av förbudsregler 

som barnen använde i samspelet med andra. Vissa av dessa förbudsregler kan även 

diskuteras i relation till barnens berättelser i denna undersökning. Någon gång under 

intervju 1a och b, intervju 2b samt intervju 3a och b, nämns det att man ej får göra någon illa 

eller slåss. Barnen ger uttryck för det Ytterhus benämner som att vålla någon annan smärta, 

för att man ska vilja samspela med denne. Ytterhus fann även i sina studier att man inte fick 

förstöra andras lek. David förklarar under intervju 2b att man inte får förstöra lego, en typ av 

föremål han säger sig leka med ofta. Carl säger under samma intervju att man inte får 

förstöra världen, något som skulle kunna kopplas ihop med denna förbudsregel. Gabriel och 

Hugo uttrycker sig kring den förbudsregel, under intervju 4b som Ytterhus kallar för att vara 

motbjudande eller snuskig. Här pratar de om snor och spott, något som kan kopplas ihop 

med Ytterhus definition av förbudsregeln. Hugo säger under samma intervju att en kompis 

bör vara vacker. Utöver detta har exempelvis Carl under intervju 2b förklarat att man inte får 

bråka, och begreppet retas framkommer under både intervju 3b och intervju 4b. Barnen ger 

genom sina redogörelser för vad en kompis bör och inte bör göra, hänvisning till att barnen 

agerar och använder sig av dessa i sitt sätt att bygga, upprätthålla och bryta upp relationer. 

Detta visar vissa av dem genom att förklara att det själva också följer dessa.  

Genom formuleringar kring regler och förbud hänvisar de även till att de själva följer dessa. 

Carl säger under intervju 2b att han nästan aldrig bråkar efter han förklarat vad som är 

viktigt för en kompis och Elsa berättar, under intervju 3b, att hon och Fia aldrig någonsin 

slåss. När Anna under Intervju 1b förklarar att hon ibland knuffar barn som inte låter henne 

vara med, så säger Betty att man kan gå till fröken om någon är dum. Anna upprepar, flera 
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gånger gånger, att man faktiskt kan gå till fröken istället för att knuffas, vilket skulle kunna 

påvisa att detta är sociala företeelser som barnen förhåller sig till och försöker att följa. Det 

kan även appliceras på Meads (1976, s.109) begrepp för den generaliserade andre, där 

vikten av att följa närgruppen och de rådande normer härskar, och att dessa andra individer 

och rådande normer bidrar till hur barnet skapar och formar sin identitet och sitt jag. 
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8. Diskussion 

Nedan presenteras en kortare resultat och analysdiskussion, reflektion kring studiens 

tillförlitlighet och giltighet, vilka pedagogiska konsekvenser studiens resultat gör för 

yrkesrollen, en aspekt på etiska svårigheter i studier som denna samt förslag på vidare 

forskning. 

8.1. Resultatdiskussion 

För att föra diskussion kring studiens resultat kan det vara en god idé att lyfta fram 

frågeställningarna: 

- På vilket sätt kan barnens utsagor och sociala interaktion förstås utifrån termer kring 

symbolisk interaktionism? 

- Hur kan barns beskrivningar av sig själva och vardagliga sociala processer förstås 

utifrån teorier om identitetsformering? 

- Hur kan barnens kommunikation och samspel med varandra förstås utifrån teorier 

om relationsarbete? 

- Vilka likheter och skillnader om identitet och relationsarbete kan urskiljas i barnens 

utsagor, då parkonstellationerna formas dels utifrån barn som leker mer frekvent 

med varandra och dels barn som inte leker med varandra i samma utsträckning? 

Begreppen identitetsformering, relationsarbete och barns perspektiv har funnits i arbetet 

som en röd tråd. Det är dessa som är grundläggande för såväl bakgrund, littaturöversikt, 

metod, resultat och analys. Att undersöka identitetsformering bland barn i de yngre åldrarna 

ansågs bland många studentkollegor vara ett komplext och svåråtkomligt fält. Detta kunde 

även märkas bland litteratur och tidigare studier, där utbudet inte tycktes vara så brett som 

man kunde önska. Studier och undersökningar kring barns skapande och utveckling av 

relationer till andra var dock mycket mer lättillgängligt och enklare att finna. Detta kan vara 

något som speglar denna studies empiri och möjligheter att svara på syfte och 

frågeställningar. Barnens utsagor och redogörelser för sina mellanmänskliga relationer och 

sociala processer var allt mer omfattande och ingående, något som även gjorde att frågor 

kring detta kunde besvaras tydligare. Utgångspunkten för arbetet är dock George Herbert 

Meads (1976) teorier, om att människors identitet och jag är en direkt effekt av dennes 

sociala samvaro och relationer till andra, vilket gör att dessa processer går att finna utifrån 

barnens berättelser och åtminstone reflekteras kring, även om de inte alltid uttrycks 

ordagrant i sådana termer. 

Under avsnittet ”7.2. Identitetsformering” har vikten lagts på att lyfta fram de aspekter som 

utifrån samtalen har ansetts vara relevanta för begreppet identitetsformering. Här 
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framkommer det att dessa aspekter är nära kopplade till relationella karaktärer såsom 

föräldrar som vänner och att det ofta är dessa som påverkar barnets berättelser kring sig 

själva. 

Mönster har kunnat urskiljas, även om dessa inte alltid varit genomgående för alla barn och 

parkonstellationer. Detta är heller inte helt önskvärt, eftersom studien vilar på begreppen 

identitetsformering och relationsarbete, innebär det att två stora processer samspelar med 

varandra. Dessa processer är dessutom kontextbundna, eftersom det är de mellanmänskliga 

relationerna som avgör hur detta samspel fungerar. Studien har försökt att påvisa hur barn, 

genom sina utsagor, samspelar med sin omgivning på olika sätt och att denna omgivning 

med sociala aktörer kan vara något som påverkar och ibland styr barnens agerande och sätt 

att tänka och är därför inte ute efter att generalisera.  

Avsnittet ”7.3. Relationsarbete” har avsetts påvisa hur samspel kan fungera och se ut samt 

att undersöka vilka redskap barnen har i deras utveckling av detta relationsarbete. Här 

framkommer det att barnen använder sig av kulturella redskap eller symboler när de 

samtalar med varandra, de beskriver förhållningssätt och sociala regler som de säger sig 

efterleva inom leken och det kan urskiljas utifrån barnens utsagor att det förekommer vissa 

inneslutande och uteslutande handlingar. Vissa skillnader har förekommit i barnens samspel 

och kommunikation till varandra under vissa intervjuer, jämfört mellan barnen som leker 

med frekvent med varandra och barnen som leker mindre frekvent med varandra. Ett 

exempel på dessa skillnader kan vara det som beskrivs under ”7.3.3. Likhet och imitation”, 

där barnens olika berättelser och förekomsten av likhet och imitation är varierande, men är 

något som kan förstås som ett redskap för processer i deras relationsarbete. 

8.2. Tillförlitlighet och giltighet 

Begreppen jaget och identitet är som tidigare nämnts komplexa begrepp. Beroende av 

teoretiska perspektiv kan synen på hur detta skapas, formas och utvecklas variera. Med ett 

annat synsätt som grund för förståelsen av hur barns identitet och jag skapas, än Mead 

(1976) i detta fall, hade troligtvis inte samma analys av barnens utsagor gjorts. Det är heller 

inte säkert att barnens olika sätt att samspela med varandra och de fenomen som belyses i 

denna uppsats hade varit av intresse eller ens troliga om de teoretiska utgångspunkterna 

varit andra. Detta gör att teorier kring jaget och barns identitetsformering lätt kan hamna i 

diskussion huruvida resultatet påvisar tillförlitlighet och giltighet inom det vetenskapliga 

fältet. 

En annan aspekt på tillförlitligheten och giltigheten i studiens resultat kan kopplas ihop med 

de frågeformulär som används under intervjuerna. Något som kan tyckas vara självklart, 

men som ändå bör betonas, är att frågeformulärets utformning är det som styr och lägger 

grund för vilken empiri som samlas in. Barnintervjuer kan vara en utmaning i sig, i detta fall 

har dessutom försök att balansera intervjuernas utformning mellan att samtala till fenomen 
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som barnen kan relaterar till, och ändå diskutera ämnen av abstrakt karaktär som jaget och 

mellanmänskliga relationer varit en svårighet. Mätinstrumentet för detta under studien har 

varit intervju och frågeformulär. Därför bör det diskuteras huruvida dessa frågor mäter det 

som studien syftat till att undersöka. I detta fall kan man vara något kritisk till dess 

utformning och i efterhand anse att den skulle behövt genomarbetats något mer för att 

kunna tillgodose och besvara studiens frågeställningar i större utsträckning. Å andra sidan är 

intervjumetoden av den karaktären att den kräver flexibilitet som Repstad (2007, s.85) 

nämner på grund av formens ibland oförutsägbara karaktär. Därför bör frågeformuläret inte 

alltid något som följs till fullo, då det även är viktigt att använda sig av och följa den 

information respondenten väljer att lyfta fram. Dessutom kan min närvaro påverkat barnens 

redogörelser och min frågeteknik kan styrt barnens svar. Även detta är något som kan 

påverka studiens tillförlitlighet. 

8.3. Pedagogiska konsekvenser 

Studiens resultat kan påvisa att olika grupprocesser utgör en stor del av varje barns vardag 

och kan påverka barnens sätt att agera och handla i vissa situationer. Det är av vikt att 

medvetandegöra att dessa processer finns och faktiskt verkar, bland såväl barn som vuxna. 

Även barn besitter förmågan att omedvetet och medvetet använda sig av dessa 

grupprocesser och dessa utgör en stor del i deras möjligheter att formas till unika och 

självständiga individer. Som studien kommit fram till, innebär sådana processer även att 

barnen i sitt relationsskapande inte bara bygger, förankrar och utvecklar sina relationer utan 

bryter även upp relationer (Bliding, 2004, s.22). I vissa fall kan dessa processer även leda till 

uteslutning, osunda maktrelationer inom barngruppen, normer skapas och förankras kring 

rätt eller fel handlande, beteende eller till och med utseende. Dessa processer är därför 

något som får konsekvenser för hela barngrupper och kan leda till allvarliga konsekvenser 

som att barn far illa som en effekt av detta relationsarbete. Det kan vara lätt att se de 

positiva effekterna med att barn utvecklas och formar sin identitet och relationsarbete, men 

dessa effekter innebär även risker för att andra barns möjligheter för utveckling och lärande 

missgynnas.  

Det som nämndes under bakgrundsavsnittet kring förskolan, kan med fördel åter lyftas fram. 

Skolverket beskriver förskolan som en institution som ”ska lägga grunden för den första 

delen av det lärande som fortsätter resten av livet” (www.skolverket.se). Den syftar till att 

erbjuda barn en positiv pedagogisk verksamhet, som är trygg, lärorik och lustfylld. Genom 

att leka, skapa och utforska, självständigt, i grupp och tillsammans med vuxna, ska barnen 

där få möjligheter till utveckling och lärande. För att detta ska ske, behöver de vuxna inom 

verksamheten vara medvetna om hur barnens identitetsformering och relationsarbete kan 

fungera samt att grupprocesser utgör en stor del i barnens sociala samvaro med varandra. 

Detta för att stödja barnen att uppleva en verksamhet som är just trygg, lärorik och lustfylld. 
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8.4. Etiska svårigheter 

Att intervjua barn om deras tankar om andra barn innebär en viss risk för att diskussioner 

om enskilda barn dyker upp. Såsom i flera intervjuer har samtalet förts om andra barn som 

inte närvarar. Detta har varit givande för studiens resultat, men det har även inneburit vissa 

svårigheter. I en av intervjuerna blev dessa svårigheter tydligast, när ett barn beskrivs av 

barnen själva, i särskilt negativa termer. De förklarar även att de av dessa anledningar inte 

leker med detta barn. Detta är av intresse för studien där inneslutning och uteslutning har 

berörts, men samtidigt kan barnens utsagor här beskriva något som skulle kunna liknas vid 

en mobbningssituation där barnen eller barnet far illa. Här skulle man under intervjun kunna 

diskutera vidare med barnen, stoppa intervjun eller tillrättavisa barnen, men då blir det en 

fråga om att missgynna sin forskarroll och forskningens syfte. Detta är ett etiskt dilemma 

som denna typ av studier ger upphov till. 

8.5. Förslag till vidare forskning 

Barns relationsarbete har studerats tidigare, likaså om barns identitetsskapande med fokus 

på kön och genus i leken. Det kan vara av intresse att faktiskt analysera vidare barns 

kommunikation och sätt att samspela med varandra för att undersöka hur jaget uppstår. Att 

mer ingående studera vikten av likformighet i barns relationsarbete kan vara av intresse. I 

denna uppsats har metoden valt att studera det barnen säger men även hur de säger det. En 

ytterligare aspekt att studera vidare skulle vara att även följa barnen i deras faktiska praktik 

av relationsarbetet och identitetsformeringen. Direkta observationer av barn och 

barngrupper skulle kunna ge andra intressanta aspekter på hur dessa processer fungerar. 

Det skulle även kunna problematisera huruvida barnens utsagor kring sig själva och 

relationella processer fungerar i praktiken, när de exempelvis leker, och sedan analysera hur 

deras berättelser stämmer överens med hur de faktiskt agerar. 
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9. Konklusion 

Eftersom att en stor del av forskningen kring identitetsformeringen idag i Sverige, främst 

gjorts på  tonåringar, barn med särskilda behov eller barn med annan etnicitet tycker jag att 

denna studie kan användas för att påvisa att man kan urskilja och finna processer som kan 

kopplas ihop med formandet av identitet även bland yngre barn som inte infaller under ovan 

nämnda kategorier. Den kan även användas för att påvisa hur barns individualitet kan hänga 

samman med den sociala samvaron barnen befinner sig i och att detta är något som styr och 

formar deras agerande och tankar. 
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Bilaga 1 

Delintervju a: Jaget, självet, identiteten och subjektivitet 

Identitet: 

 Vem är du? Kan du presentera dig (för inspelningsdosan) 

 Skulle du kunna beskriva dig själv/hur du är med två ord? 

 Vad tycker du att du är duktig på? Finns det något som du tycker du är riktigt bra 

på? 

 Vad tycker du om att göra här på förskolan? (Vad är lätt/roligt/..?) 

 I framtiden.. Vad vill du göra? (Följdfråga tex: Hur kan du uppnå detta?) 

 Hur vill du vara i framtiden? Kunna göra, utveckla etc. 

Här vill jag komma åt nyckelord som barnen själva använder för att beskriva och samtala 

kring sig själva.. Hur gör de det och vilka ord och sätt använder de sig av? Det är deras jag i 

fokus – hur de anser det vara nu, hur de vill utvecklas. 

 

Andras syn på min identitet: 

 Hur tror du andra skulle beskriva dig? Hur tror du att andra tycker om dig? 

 Tycker andra att du är en bra kompis? Vad gör att de tycker det om just dig? 

 Vem bestämmer på förskolan? (..vad du går göra här på förskolan?) 

 Finns det tillfällen då kompisar bestämmer över dig? (Kan du ge exempel?) Vad 

händer om man inte gör som kompisarna vill? 

Här läggs mer fokus på huruvida synen på kamrater och andras syn på mig själv, och hur 

detta kan sättas i relation till de svar de angav om sig själva. Kort om förhållningssätt och 

regler dessutom. 
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Bilaga 2 

Delintervju b: Relationer och beteenden 

Kamrater och egenskaper 

 Vilka är dina kamrater? Kan du nämna någon som du leker mest med? 

 Hur skulle du beskriva denne? (Varför leker du mycket med denne? Vad brukar ni 

göra när ni kan kul? 

 Vad gör en bra kamrat? (Hur är en bra sådan?) 

 Kan man leka med alla barn? (om inte varför..?) 

Här söker jag efter tankar och värderingar kring hur barnen kamrater är. Vilka begrepp och 

ord väljs för detta? Vad är det som gör att just de leker – enligt barnet själv.. 

 

Utanförskap och avvikelse 

 Hur ska en kompis inte vara då? 

 Finns det någon som är utanför på förskolan? (varför är denne ensam/utanför..) 

 Varför tror du att vissa barn inte får vara med och leka ibland? (varför hamnar de 

utanför?) 

 Vad gör man om någon är utanför? Om någon beteer sig annorlunda? 

 Hur märker man att någon är annorlunda? 

Här läggs fokus på att komma åt begrepp eller fenomen som gör att man inte leker 

tillsammans. Vad beror det på och kan barnen sätta ord på de processer som uppstår kring 

avvikelse eller utanförskap? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

Hej! 
Mitt namn är X X och jag är studerande på lärarutbildningen vid Uppsala Universitet, med 
inriktning mot förskolan. Inom lärarutbildningen ingår ett avslutande examensarbete på 15 
högskolepoäng, som är det slutgiltiga arbetet innan examen. 
 
Jag vill i mitt examensarbete undersöka barns tankar och syn på sin omgivnings inflytande och 
dess effekt på barnets egen självständighet. Med omgivningens inflytande menas t ex; hur de 
uppfattar kamrater, ser på olikheter och likheter bland dessa, de regler och förhållningssätt som 
barnen möter i förskolans värld etc. Med egen självständighet menas t ex; hur de ser på sig själva 
som individer samt deras tankar kring sin egen plats och roll i barngruppen. Syftet med denna 
undersökning är att försöka få inblick i hur omgivningens inflytande på olika sätt påverkar barns 
unika och självständiga jag. 
 
För att kunna uppnå detta kommer jag att använda mig av barnintervjuer, som mer kan beskrivas 
som ett gruppsamtal där jag sitter tillsammans med två barn och samtalar kring olika frågor. 
Detta samtal spelas in med hjälp av en diktafon och kommer att utgöra studiens empiriska 
material som jag sedan bearbetar och analyserar. Samtalet kommer att pågå under cirka 15 
minuter. 
 
För att kunna genomföra barnintervjuer behöver jag Ert godkännande som vårdnadshavare. 
Intervjuerna kommer enbart att genomföras om jag har Ert godkännande och om barnet själv 
vill. Medverkan är helt frivillig och det är därför möjligt att när som helst välja att avbryta Eran 
medverkan. Jag garanterar enligt gällande forskningsetiska regler att alla resultat kommer att 
behandlas anonymt, endast fiktiva namn kommer att användas för att garantera att anonymitet 
och konfidentialitet. Materialet kommer inte att användas i något annat syfte än i detta 
examensarbete. Jag är oerhört tacksam och glad om Ni vill göra denna studie möjlig.  
 
Jag är tacksam om Ni fyller i blanketten nedan och lämnar denna på förskolan. Intervjuerna 
kommer att utföras vid olika tillfällen under november. Vid frågor får Ni gärna kontakta mig på 
XXXXXstudent.uu.se eller 07X-XXXXXX. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
X X 
 

 
Svarstalong om medgivande till ovanstående studie: 
 
Barnets/Barnens namn____________________________________________________ 
Jag/ Vi ger vårt tillstånd till att vårt barn får medverka i intervjuer Ja □ Nej □ 
 
Vårdnadshavarens underskrift:            Datum: 
 
____________________________      ___________________________ 


