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Abstrakt
Examensarbetet behandlar ensamhet och gemenskap på ett allmänt plan hos
målgruppen, barn i ålder 0–5 år. Målgruppen benämns som småbarn i arbetet.
Examensarbetet är ett förhandsprojekt för en församling i Helsingfors som görs i
samarbete med Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Ensamhet kan ses som ett problem och
definieras på olika sätt. Syftet med examensarbetet är att utarbeta en forskningsöversikt
kring ensamhet och gemenskap hos småbarn samt att utföra en kartläggning över
svenskspråkiga verksamheter i Helsingfors som minskar ensamheten och främjar
gemenskapen hos småbarnsfamiljer.
Arbetets frågeställningar är följande: Vilka teman eller faktorer lyfter forskningen fram
gällande småbarns ensamhet? Vilka teman eller faktorer lyfter forskningen upp som
viktiga för att främja gemenskapen hos småbarn? Vilka verksamhetsformer kan användas
för att förebygga småbarnsfamiljers ensamhet och främja småbarnsfamiljernas
gemenskap?
Metoden som använts i arbetet är induktiv innehållsanalys. Återkommande teman i
forskningarna som är relevanta för målgruppen och för arbetet är social och emotionell
ensamhet, beteendeproblem, vänskap samt daghemmets roll för småbarn. Analysen har
gjorts genom tematisering av forskningsartiklarna. Resultaten visar att icke självvald
ensamhet kan ha en negativ effekt på småbarn, beteende problem kan relateras till
ensamhet och social kompetens är en viktig förebyggande faktor för ensamhet.
Verksamhetsformer har valts utgående från forskningsresultaten och enligt
kartläggningen erbjuder Helsingfors stad och även tredje sektorn svenskspråkig
verksamhet för småbarnsfamiljer.
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Tiivistelmä
Tämä opinnäytetyö käsittelee yksinäisyyttä ja yhteisöllisyyttä yleisesti pienten lasten
(iältään 0–5) parissa. Kohderyhmäksi kutsutaan työssä pieniä lapsia. Opinnäytetyö on osa
ennakkoprojektia ja se tehdään yhteistyössä Ammattikorkeakoulu Novian ja erään
Helsingin seurakunnan välillä. Yksinäisyys voidaan nähdä ongelmana ja se voidaan myös
määritellä eri tavoin. Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia katsaus tutkimuksista, jotka
liittyvät pienten lasten yksinäisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Lisäksi kartoitetaan,
minkälaisia ruotsinkielisiä pienlapsiperheiden yksinäisyyttä vähentäviä ja yhteisöllisyyttä
edistäviä palveluita on tarjolla Helsingin alueella.
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitä teemoja tai tekijöitä nousee
esiin tutkimustuloksissa liittyen pienten lasten yksinäisyyteen? Mitä teemoja tai tekijöitä
nousee esiin tutkimustuloksissa liittyen pienten lasten yhteisöllisyyteen? Mitä
toimintamuotoja voidaan soveltaa, jotta ennaltaehkäistään pienten lasten yksinäisyyden
kokemusta ja miten voidaan edistää pienten lasten yhteisöllisyyttä?
Metodina on käytetty induktiivista sisällön analyysia. Tutkimuksissa toistuvat teemat,
jotka ovat olennaisia kohderyhmää ajatellen ovat sosiaalinen ja emotionaalinen
yksinäisyys, käytöshaasteet, ystävyys sekä päiväkodin merkitys pienille lapsille.
Tutkimusmateriaalin analyysi on tehty tutkimusartikkeleiden teemoittelun avulla.
Tulokset osoittavat, että epätoivotulla yksinäisyydellä voi olla kielteisiä vaikutuksia
lapseen. Myös käytöshäiriöt liittyvät yksinäisyyteen ja sosiaalinen kompetenssi on tärkeä
yksinäisyyttä ennaltaehkäisevä tekijä. Toimintamuodot on valittu tutkimustulosten
kautta. Kartoituksen mukaan Helsingin kaupunki sekä myös kolmannen sektorin
organisaatiot tarjoavat ruotsinkielisiä palveluja pienten lasten perheille.
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Abstract
Studied generally in this thesis, are loneliness and fellowship among children, in the ages
of 0-5. The target group in this thesis is referred to as small children. This thesis is a
preliminary project for a Christian community in Helsinki. The project is done in
cooperation with Novia University of Applied Sciences. Loneliness can be seen as a problem
and can be defined in many different ways. The purpose of this thesis is to develop a
research summary about loneliness and fellowship amongst small children and to identify
and make a mapping of activities that decreases loneliness and encourages fellowship
amongst families with small children, offered to Swedish-speaking families in Helsinki.
The research questions are the following: Which themes or matters does the research
highlight in terms of loneliness among small children? Which themes or matters does the
research highlight as important for supporting fellowship among small children? Which
type of activities can be used to prevent loneliness and to further fellowship among families
with small children?
The method used in the thesis, is inductive content analysis. Often upcoming themes in the
research that are relevant for the target group and for the thesis, are social and emotional
loneliness, behavioural problems, friendship as well as what part kindergartens play in
small children’s lives. The analysis was done by thematising the research articles. The
results show that involuntary loneliness can have a negative effect on small children,
behavioural problems can be associated with loneliness and social skills are an important
preventive measure for loneliness. The activities have been chosen based on the results of
the research and according to the mapping, the city of Helsinki as well as non-profit
organizations administer activities in Swedish for families with small children.
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1 Inledning
Den senaste tiden har det talats mycket i media om ensamhet i Finland (Buchert, 2017)
(Hoffman , Svenska Yle a), 2019) (Hoffman , Svenska Yle b), 2019). Även barns ensamhet
har mera och mera lyfts fram. Den finska ensamhetsforskaren Niina Junttila har fokuserat
mycket på ensamheten hos barn i sin forskning och hon har även figurerat i olika medier.
För de flesta barn är barndomen en bekymmersfri och positiv tid som innebär lek, kompisar,
hobbyn och samvaro med familjen men av en eller annan anledning finns det barn som
lämnas ensamma, som blir utanför. Varje liten och stor människa upplever ensamheten på
sitt sätt och för dem är det eller kan det vara en tragedi. Det är viktigt att komma ihåg att
varje individs upplevelse av ensamhet är unik.
Detta är ett examensarbete av åtta socionomstuderande, vilka även kommer att erhålla
behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogiken efter avlagd examen.
Examensarbetet är ett förhandsprojekt för en församling i Helsingfors, i samarbete med
Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Målgruppen är barn i åldern 0–5 år och i arbetet kommer
begreppet småbarn att användas då det hänvisas till målgruppen. Syftet med examensarbetet
är att undersöka vad forskningen säger om ensamhet och gemenskap hos småbarn.
Examensarbetet kommer att utgå från att se på ensamhet och gemenskap hos småbarn på ett
allmänt plan och har därför uteslutit t.ex. barn med specialbehov, sjukdomar,
autismspektrum, ensamkomna flyktingbarn och barn till föräldrar som har genomgått
skilsmässa.
Den andra delen av syftet är en kartläggning kring befintlig svenskspråkig verksamhet i
Helsingfors, som stöder uppbyggnaden av gemenskap och minimerar ensamheten för
småbarn och deras familjer. Eftersom småbarn oftast rör sig tillsammans med sina
föräldrar/vårdnadshavare har kartläggningen haft sitt fokus på verksamhetsformer riktade
till småbarnsfamiljer. Kartläggningen innehåller verksamhet ordnad av såväl staden som
tredje sektorn.
I examensarbetet presenteras olika uttryck som ensamheten kan ta hos småbarn och detta är
även en av frågeställningarna som arbetet baserar sig på dvs. Vilka teman eller faktorer
lyfter forskningen fram gällande barns ensamhet? Eftersom detta arbete även tar upp vikten
av att arbeta med gemenskapen hos småbarn för att minska risken för ensamhet, kommer en
av frågeställningarna att tangera följande: Vilka teman eller faktorer lyfter forskningen upp
som viktiga för att främja gemenskapen hos småbarn? Den sista frågeställningen i
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småbarnsfamiljers ensamhet och främja småbarnsfamiljernas gemenskap?

2 Ensamhet och gemenskap
För att få en bredare uppfattning om småbarns ensamhet och gemenskap, vilka är arbetets
genomgående teman, lästes litteratur som lyfter fram olika definitioner av ensamhet samt en
del beteenden och tillstånd kopplade till ensamhet. I litteraturdelen används ordet barn
istället för småbarn, eftersom åldern i litteraturen inte är tillräckligt specifikt formulerad. De
finska forskarna t.ex. Junttila, Salmivalli och Keltikangas-Järvinen har publicerat böcker
som behandlar ensamheten hos barn och dessa används som källor i den här delen av arbetet.
Även gemenskapen och faktorer relaterade till denna, kommer att behandlas ur en teoretisk
synvinkel. Gemenskapen hos barn innefattar enligt litteraturen bl.a. vänskap och leken som
social mötesplats. Eftersom den sociala utvecklingen anses vara kopplad till barns förmåga
att bilda vänskapsförhållanden, upplevs det väsentligt att redogöra för de olika
utvecklingsfaserna hos barn. Bland annat den svenska forskaren Jonsdottir har studerat
småbarns gemenskap och vänskap och publicerat en bok kring detta. I examensarbetet av
litteraturdelen används boken som en av litteraturkällorna. Då forskningsartiklarnas resultat
analyseras kommer dessa att kort jämföras med teori från litteraturen. I den här delen
tangeras även daghemmets roll för gemenskapen hos småbarn.

2.1 Barns ensamhet
Ensamhet hos barn kan vara upplevelser av att inte ha någon att umgås eller prata med samt
någon som förstår barnets känslor. För ett barn kan ensamhet också vara att hen befinner sig
i en stor grupp med barn utan att varken känna tillhörighet eller gemenskap med de övriga
barnen i gruppen. I litteraturen framkommer att det är viktigt att skilja på definitionen av
“ensamhet” och “att vara ensam”. Ensamhet påverkar barnets psykiska och fysiska hälsa och
ger negativa upplevelser medan att vara ensam är självvalt och upplevs som positivt. Dock
är det viktigt att komma ihåg att det inte finns ett barn som vill vara ensam hela tiden.
Negativa upplevelser i samspelet med andra barn kan leda till att ett barn drar sig undan
andra barn. Konsekvensen av detta kan enligt litteraturen bli sociala svårigheter, ensamhet,
utanförskap och mobbning. Ensamhet hos barn kan definieras enligt att barnet befinner sig i
en situation där de sociala förhållanden är otillräckliga vilket leder till negativa upplevelser
och ångest. Känslan som uppstår av ensamhet är individuell och leder till att barnet inte kan
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fungera normalt. (Laaksonen & Repo, Kompiskonst, 2017, s. 13) (Junttila, Kavereita nolla.
Lasten ja nuorten yksinäisyys, 2015, ss. 13, 19).
Ensamhet förekommer som tidigare nämnts i olika former. När ett barn väljer att vara ensam
kan det bero på att det finns ett behov för det. Den självvalda ensamheten kan vara en tid för
de egna tankarna och en paus från olika intryck i barnets miljö. Självvald ensamhet kan
också bero på att barnet inte har syskon och därför har barnet lätt för egen lek. Barn har ett
individuellt socialt behov som reglerar hur mycket barnet vill leka ensam. (Strang, 2014, s.
29) (Laaksonen & Repo, Kompiskonst, 2017, s. 13).
Ett barn som har märkbara brister i sociala kontakter kan uppleva den så kallade sociala
ensamheten. Den sociala ensamheten upplevs som negativ och med tiden kan den leda till
mera ensamhet eftersom det blir besvärligt att komma tillbaka till gemenskapen. Social
ensamhet betyder att barnet inte är en del av gemenskapen i kompisgruppen eller andra
grupper i barnets omgivning. Barnet blir avvisat av barn som tillhör gruppen vilket leder till
att barnet upplever utanförskap och den sociala inlärningen uteblir. En annan form är
emotionell ensamhet vilket innebär avsaknad av en nära vän. Barnet kan ändå höra till en
kompisgrupp och uppleva emotionell ensamhet. Den sociala och emotionella ensamheten
kan också upplevas samtidigt. (Strang, 2014, ss. 30-31) (Junttila, Kavereita nolla. Lasten ja
nuorten yksinäisyys, 2015, ss. 33-34).

2.1.1 Barns behov av andra människor
Det finns skillnader i temperament, förmåga och behov av att vara i kontakt med andra redan
hos spädbarn. Enligt Strang har forskning visat att behovet av kontakt till andra skiljer sig
mellan människor och behovet utvecklas redan i tidig barndom. (Strang, 2014, s. 23). I
spädbarnsåldern behöver barnet inte nödvändigtvis många människor kring sig eftersom
föräldrarna vanligtvis räcker till för barnet. För uppväxten är dock andra människor
nödvändiga. Det är viktigt att barnens grundbehov tryggas under utvecklingen. Om barnets
grundbehov försummas under uppväxten kan barnet bli tillbakadraget och uppvisa
utmanande beteende. Människan behöver också närhet och vård för att utvecklas till
välmående vuxna. (Nevalainen, 2009, ss. 23-24, 30-31).
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2.1.2 Socialt samspel och den onda cirkeln
När barnet är i lekåldern varierar det hur många kompisar hen har. Lekåldern är viktig när
det kommer till att lära sig socialt samspel i leken med andra barn. Ett barn som får öva på
socialt sampel med andra barn lär sig färdigheter som kan vara svåra att lära sig senare under
uppväxten. Ibland är det svårt att veta exakt vad som leder till att barnet blir ensamt.
(Nevalainen, 2009, s. 24). Den kan uppstå till exempel p.g.a. människans personlighetsdrag,
såsom blyghet (Davidsson & Juslin, 2016, s. 16). Det kan också ske en ändring i barnets
sociala relationer som leder till ensamhet. Det kan vara svårt att bli av med ensamhet
eftersom möjligheterna till det är begränsade. Om barnet alltid har varit ensamt eller barnets
vän flyttar till annan ort, kan det vara utmanande att hitta möjligheter som leder till nya
relationer. (Junttila, Kavereita nolla. Lasten ja nuorten yksinäisyys, 2015, s. 74).
Barnets ensamhet och utanförskap kan bli en negativ cirkel. Det betyder att barnet kan bli
blygare, upplever starkare utanförskap och har svårare att skaffa sig vänner. Det kan leda till
att barnet inte kan öva de sociala färdigheterna och att barnet bildar en negativ självbild. Det
innebär att barnet ser sig själv som sämre än andra och oduglig i sociala sammanhang
eftersom barnet inte godkänns socialt i gruppen. Det kan ännu leda till att barnet inte ens vill
försöka vara social och få nya vänner eftersom bemötande av andra är negativt. Om barnet
då också beter sig osocialt, t.ex. ryggar tillbaka eller beter sig aggressivt, kan det bidra till
att de negativa känslorna hos andra barn förstärks. (Laine, 2002, ss. 35-36). Enligt Junttila
är den mest betydande faktorn för att förebygga ensamhet hos barn social kompetens. Social
kompetens är något som barn lär sig tillsammans med andra barn och därför är barn som
hamnar utanför detta i en svagare position. (Junttila, Kavereita nolla. Lasten ja nuorten
yksinäisyys, 2015, s. 158)
Det kan bli en vana att samma barn alltid blir utanför vängruppen. Risken ökar att barnet då
stämplas som ett opopulärt barn, vilket kan försämra möjligheterna till att få en positiv
interaktion med andra barn. Barn som upplever ensamhet är i behov av att samtala med
andra. En vuxen i barnets omgivning kan vara oerhört betydelsefull genom att den vuxna tar
steget och samtalar med det ensamma barnet. Det kan minska och förebygga ensamhet
genom att barnet lär sig sociala färdigheter som leder till att hen vågar närma sig andra barn.
Dessutom kan den vuxna ändra på barnens förhållningssätt till andra genom samtal samt
ordna möjligheter för samspel mellan barn. (Junttila, Kavereita nolla. Lasten ja nuorten
yksinäisyys, 2015, ss. 74,80).
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2.2 Varför är det viktigt med barns gemenskap och vänskap?
Gemenskap betyder delaktighet i sociala situationer där människan upplever närhet, tillit och
värme. Gemenskap betyder också en plats för egna åsikter, upplevelser, känslor och samtal.
Människan har behov av att höra till en gemenskap, vilket kan innefatta att dela upplevelser
med familj och släkt eller skapa band till nya människor i en ny omgivning. (Stenberg, 2011,
ss. 7-8).
Socialt umgänge och människorelationer har en central roll då det gäller barnets utveckling
och fostran. Det har även en stor betydelse för hur människan klarar sig i livet. Om
människan blir utanför i de sociala relationerna kan det återfinnas samband med förekomsten
av fysiska sjukdomar och psykiska problem senare i livet. (Sinkkonen & Korhonen, Pulassa
lapsen kanssa, 2015, s. 233). Att känna sig utanför kan även påverka människans hälsa och
leda till ensamhet (Föreningen för Mental Hälsa i Finland, u.d.). Om barnet förlorar en nära
relation, t.ex. en förälder i den tidiga barndomen, kan det bl.a. öka risken för att insjukna i
depression senare i livet (Myllärniemi, 2011, s. 58).
Barn har som mål att bli delaktiga i en grupp men detta är inte så lätt eftersom barnet behöver
sociala kompetenser för att komma in i gruppen. I litteraturen konstateras att t.o.m. 25 % av
barn som försöker komma in i en grupp blir utanför. (Salmivalli, 2005, ss. 74-75). Junttila
et.al. poängterar även att barn som är tillbakadragna vill vara med och leka med andra barn
men det är svårt för dem att gå med i leken (Junttila, o.a., 2002, s. 69). Vidare påpekas att
barn som är aggressiva, distraherande, drar sig undan samt är blyga lätt blir utanför i gruppen
(Salmivalli, 2005, s. 71). Utanförskap har en stor betydelse för hurudan identitet barnet
utformar (Kuusela, 2013, s. 159).

2.2.1 Aggressivitet kan orsaka utanförskap
Salmivalli (2005, s. 71) nämner att bl.a. aggressiva barn kan bli utanför i en barngrupp. Även
Laine (2002, ss. 35-36) menar att ensamheten hos ett barn kan ta sig uttryck i aggressivt
beteende. Eftersom barnets lynne verkar kunna vara en påverkande faktor på ensamhet och
gemenskap, tittas utgående från litteraturen därför kort på hur aggressiviteten kan
förekomma hos barn samt hur den kan påverka sociala situationer. Enligt KeltikangasJärvinen förekommer aggressivitet hos barn efter att de fyllt ett år och aggressivitet pågår
samt ökar ända tills barnet är tre år gammalt. Efter att barnet fyllt tre år minskar barnets
aggressiva beteende. Dock anser Keltikangas-Järvinen att under tre åringars aggressiva
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beteende är en tvistefråga i.o.m. att barnet inte ännu då kan kontrollera sig motoriskt, vilket
kan tolkas som aggressivt beteende. (2010, ss. 67-68).
Orsaker till varför det aggressiva beteendet kvarstår hos vissa barn efter tre år, påverkas av
många olika faktorer men Keltikangas-Järvinen lyfter särskilt upp två. Dessa två faktorer är
föräldrarnas motstridiga disciplin och barnets brist på sensitivitet. Att bete sig aggressivt
tyder på försämringar i människans psyke. Då det inte mera finns några lösningar att klara
av en situation kommer det aggressiva beteendet fram. Att minska på det aggressiva
beteende kan göras genom att ta bort påverkande faktorer. (Keltikangas- Järvinen, 2010, ss.
69, 73).
Barnets förmåga att styra sin aggression kan var bristfällig och leda till att barnet drar sig
undan aktiviteter och har svårt att skapa relationer med jämnåriga. Förmågan att styra
känslor är något barn måste lära sig under sin uppväxt. Det är därför viktigt att vuxna i
barnets omgivning hjälper barnet att sätta ord på känslor samt styra reaktioner i olika
situationer. (Webster-Stratton, 2007, ss. 146-147). Skillnaden mellan pojkarnas och
flickornas aggressivitet minskar hela tiden men Keltikangas-Järvinen konstaterar att än idag
finns det skillnader hur man förhåller sig till flickornas och pojkarnas aggressiva beteende.
Pojkarnas aggressivitet är mer godkänt och accepterat än flickornas aggressiva beteende.
Det aggressiva beteendet hos flickor har ökat. (Keltikangas- Järvinen, 2010, ss. 69-70).

2.2.2 Ensamhet och depression
I litteraturen framkom det bl.a. i Junttilas bok (2015) att det kan finnas en koppling mellan
ensamhet och depression och detta ansågs intressant att följa upp i detta examensarbete.
Också enligt Karlsson och Marttunen (2011) är socialt stöd i barndomen bl.a. en viktig
skyddande faktor för depression. Emotionellt stöd både från föräldrarna och jämnåriga är
viktigt. Riskfaktorer för depression är däremot avsaknad av socialt stöd av vänner eller av
en vuxens stöd och avstängning av en vängrupp. (Lasten ja nuorten masennustilat, 2011, ss.
360-362). Det finns enligt litteraturen också forskningar som visar att det kan finnas ett
samband kring att vänskapsrelationer förebygger depression senare i livet. Detta lyfter fram
vänskapens positiva inverkningar (Salmivalli, 2005, s. 38).
Ifall ensamhet pågår under en längre tid kan det öka risken för psykisk ohälsa, t.ex.
depression eller ångeststörningar enligt Cacioppo et. al. (2015). Ensamheten kan påverka
barnen också på andra negativa sätt. Som exempelvis barn som saknar en nära och trygg
vänrelation blir ofta ängsliga i sociala situationer. Det konstateras också att ju längre
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ensamheten varar desto svårare har barnet att komma med i sociala aktiviteter. Barnets
nedstämdhet kan också påverka barnens vilja att leka. Det kan synas i.o.m. att barnet som är
svårt deprimerad kan dra sig bort från leken med vänner. Andra vanliga tecken som syns
hos ett barn under 3 år som lider av depression är att barnet drar sig bort från
människokontakter. (Karlsson & Marttunen, 2011, ss. 360-362) (Junttila, Lasten ja nuorten
yksinäisyys, 2016, ss. 155-156, 161).

2.3 Vänskap och gemenskap
Vänskapsrelationer har olika uppgifter och betydelser beroende på människans ålder och kan
se olika ut mellan olika människor. Vänskap kan definieras som en relation där två personer
har tillit till varandra och delar meningsfull och positiv tid tillsammans. Barn upplever en
känsla av gemenskap då de bildar en vänskapsrelation med ett annat barn eftersom vänskap
innebär tillhörighet till någon annan. I samspel med andra barn kan barnet öva sina sociala
färdigheter. Det sker genom att barnet jämför sig med andra barn i de sociala situationerna.
Vänskap som stöder barnets utveckling påverkas av kvalitet och av vem vännerna är.
Kvaliteten på vänskapen bestäms av hur barnen klarar av att bemöta varandra i samspelet.
Samspelet mellan vänner kan innefatta tillit, konflikthantering, hjälp och stöd med mera.
Enligt Salmivalli anser Jeff Parker och Steven Ascher i sin studie (1993), att barn som hade
sämre samspel med vänner kände sig mera ensamma än barn som hade positiva upplevelser
med vänner. (Salmivalli, 2005, ss. 35-36, 40-41).
Tack vare vänner lär sig barn bl.a. emotionell reglering, att dela med sig och att vänta på sin
tur. Enligt Salmivalli anser Parker och Ascher (1993) att vänskapsrelationernas centrala
uppgifter är att utveckla sociala färdigheter, ha roligt, få emotionellt stöd, att få stöd överlag
och råd samt känsla av närhet. Det som är speciellt viktigt är att vänskapsrelationer har en
positiv ömsesidig känsla. Barn som har en ömsesidig vänskapsrelation är mindre aggressiva,
mer självsäkra, kommer bättre in i nya grupper och har bättre samarbetsförmåga. Enligt
Salmivalli finns det barn som är populära men trots det inte har några ömsesidiga
vänskapsrelationer. Vänskapsrelationer är något som har en stor påverkan gällande barnets
välmående. (Salmivalli, 2005, ss. 35-37).
Barns välmående har även stor betydelse för barnets utveckling. På daghemmet är det viktigt
att barnet känner sig accepterad i gruppen, annars är det svårt för barnet att kunna ta sig fram
och våga lita på människorna runt omkring sig för att därefter kunna lära sig nya saker. För
att barnet ska kunna skapa och upprätthålla vänskapsrelationer behöver barnet bl.a.
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färdigheter i att kunna delta i lek samt veta hur barnet ska lära känna andra. Även att ha
färdigheter att uttrycka sig och kunskap om att ta andra i beaktande behövs för att barnet ska
kunna skapa och upprätthålla vänskapsrelationer. Barnet lär sig under daghemstiden att
kunna fungera i grupp och att kunna kompromissa men barnen lär sig också att kunna ta sin
egen plats och stå upp för sig själv. En bra bakgrund för barnet är trygga och positiva
förhållanden med sin familj som sedan hjälper barnet att lättare kunna knyta sociala
kontakter utanför hemmet. (Mannerheims Barnskyddsförbund, 2017).
Samtidigt som det är viktigt för barn att finna gemenskapen med andra barn, är det även
viktigt att de hittar sig själva och bildar en egen självbild. Fungerar inte detta kan det vara
svårt för barnet att lära sig sociala regler och kunna känna gemenskap med andra.
(Salmivalli, 2005, s. 33).
Barn som har mera utmanande beteende som t.ex. hyperaktivitet, impulsivitet och
svårigheter med koncentration, har svårt att skapa hållbara relationer till andra. Barnet kan
ha svårt att styra sina känslor och samarbeta med andra barn. Eftersom barnet med bristande
impulskontroll ofta upplevs som besvärligt av andra jämnåriga kan det leda till att barnet
väljer bort andra barn. P.g.a. detta kan barnet uppleva ensamhet och självkänslan kan
påverkas negativt. (Webster-Stratton, 2007, ss. 161, 162).

2.3.1 Leken
Leken är en stor del av barns vardag och en plats för gemenskap och bildandet av
vänskapsrelationer, vilket även framkommer av bl.a. Salmivalli och enligt Mannerheims
Barnskyddsförbund ovan. Daghemmet nämns som en plats för barn att bilda
vänskapsrelationer. Inom småbarnspedagogiken lyfts leken upp som en viktig del av den
pedagogiska verksamheten och i grunderna för planen för småbarnspedagogik poängteras
att barn via leken ska ges möjlighet till lärande och utvecklande av sin fantasi. Leken är
också en plats för barnet att öva kommunikation. (Utbildningsstyrelsen, 2018, s. 31).
Inom leken har barnet möjlighet att prova på saker, som t.ex. sociala färdigheter och
förmågan att kommunicera med sina lekkompisar. Leken ger utrymme för att prova på
argumentation men också hur viktigt det är att lyssna på de andra för att samspelet ska
fungera. Detta lyfter bl.a. Mannerheims Barnskyddsförbund upp på en hemsida som de
upprätthåller, vid namn ”Leikin päivä” (Lekens dag på svenska). (Mannerheims
Barnskyddsförbund, u.d.). Österberg talar även om hur barn i olika åldrar leker på olika sätt.
Ett barn i spädåldern upplever lek ofta i samspel med en annan äldre person, ofta

9
vårdnadshavaren. Leken kan vara ”tittut”-lek där saker eller personer göms och tittar fram,
barnet ser, lyssnar, smakar. Då barnet blir äldre (1–3 år), börjar det intressera sig för andra,
jämnåriga. Då går leken ofta ut på att härma, medan leken i 3–5 års åldern börjar ta form
som mera fantasilekar och rollekar. (Österberg, 2018).

2.3.2 Barns sociala behov och kompetens
Människan har ett naturligt behov av andra människor för att överleva. Detta är oberoende
av individens ålder. Samspel mellan människor är därför viktigt och människans hjärna är
anpassad för det. Delaktighet i en social gemenskap kräver att människan kan anpassa sig
till de övriga i gruppen och försöka förstå andras behov och avsikter. Dessutom behövs
förmåga att förhandla, kompromissa och även konkurrera med andra. (Broberg, Almqvist,
Risholm Mothander, & Tjus, 2015, s. 109).
Barnets sociala utveckling styrs av barnets sociala behov och kompetens. Barnet är en social
individ som vill och har behov av att vara med andra människor. Barnets sociala behov är
individuellt och påverkas av barnets medfödda temperament. Den medfödda egenskapen har
också betydelse för hur individen väljer andra framom att vara ensam. Barnets sociala
kompetens innebär förmågan att vara med andra. Social kompetens hjälper barnet att förstå
sociala situationer och därmed kan barnet lösa problem, förhandla och kompromissa.
(Keltikangas-Järvinen, 2012, ss. 49-50).

2.3.3 Social utveckling hos barn
Under de tre första åren i barnets liv sker dess utveckling stegvis och snabbt. Den viktigaste
delen för barnets sociala utveckling och sociala kompetens är enligt Keltikangas-Järvinen
anknytningen till nära vuxna. Det beror på att barnet genom en trygg anknytning bildar en
uppfattning om sig själv och hur hen kan behärska egna känslor och beteende i samspel med
andra. Anknytningens viktigaste form mellan barnet och den vuxna är närhet. Barnet är
också observant på andra människors samspel i dess omgivning. Barnet bildar en grund för
sin personlighet, lär sig självkontroll och hur samspel sker med andra. Barnet lär sig genom
att samspela med familjemedlemmar och andra viktiga personer i dess omgivning. Genom
att studera hjärnans utveckling har det visat sig att barn med en trygg och balanserad uppväxt
har bättre verktyg för att klara av vuxenlivet. (Keltikangas-Järvinen, 2012, ss. 21,23,26,29).
Barnets språkutveckling i tidig ålder är väldigt viktig för kommunikation och samspel med
andra. Spädbarnet ger uttryck för sina behov och känslor genom gråt, gester, blickar och
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ljud. Leken är ett särskilt viktigt format i språkinlärningssammanhang. Samspel där både
barn och vuxna deltar, är viktig för tidig kommunikation. Vid sidan om språkliga färdigheter
behöver ett barn ha uppnått vissa färdigheter inom sin sociala utveckling för att kunna skapa
och upprätthålla vänskapsrelationer. Inom småbarnsfostran och skolvärlden har man blivit
mera uppmärksam på sociala problem, som verkar öka i omfattning. Det handlar om brist på
social kompetens och social förmåga hos barn. Problemen börjar ofta tidigt och kan få
allvarliga följder långt upp i vuxen ålder. (Vedeler, 2007, s. 9).
Barns förståelse under det andra levnadsåret växer från affektiv intoning av andras glädje
och sorg till förståelsen av hur vissa handlingar eller ageranden kan leda till andras
känslomässiga reaktioner. Vid tre års ålder visar barn ökat intresse, uppmärksamhet och
förståelse för egna och andras känslotillstånd som smärta, sorg, ilska, glädje, missnöje,
välbehag och rädsla. Barns förmåga att ändamålsenligt besvara andras känslor med omsorg,
omtanke och vänlighet visar att barns moraliska förståelse är väl grundlagda vid tre års ålder.
(Dunn, 1998, s. 26).
Barns emotionella beteende och deras försök att resonera skiljer sig åt mellan olika
överträdelser. De ifrågasätter och diskuterar reglers olika tillämpning för olika individer och
skämtar med andra om överträdelser som görs. Barn visar detta beteende speciellt i familjära
situationer och omständigheter som hemma och inom dagvården. Barn är mycket duktiga på
att anpassa sitt beteende till kontextspecifika regler och att de lär sig snabbt regler när
kontexten är emotionellt viktig för dem. Under det tredje levnadsåret börjar barn förstå
andras tankar. Barnet talar om och reflekterar kring det egna och andras mentala tillstånd,
t.ex. att kunna saker, att minnas och att glömma. (Jonsdottir, 2007, ss. 28-32).
Det 4–5 åriga barnet kan uttrycka förståelse och önskningar för människors handlingar.
Barnet utvecklar en förståelse för att egna tankar och känslor kan skilja sig från andra barns.
Det betyder att barnet har utvecklat en förmåga att leva sig in i andras känslor som ger en
förutsättning för barnet att visa empati. För att barnet ska kunna visa empati är en trygg
anknytning en viktig grund. Barn med en otrygg anknytning kan ha svårt att hantera känslor
och kan ha svårt att förstå andra. (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander, & Tjus, 2015, ss.
116-117).
Drivkraften bakom barns förståelse av andra och den sociala världen i dagvården tros vara
densamma som i hemmet med skillnaden att i daghem har barn större möjlighet att välja
vilka barn de vill etablera nära relationer med (Dunn, 1998, ss. 28-29). I daghemmen, där
barn umgås med andra barn, bedöms det viktigt att barnen etablerar nära relationer till ett
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fåtal andra barn för att utveckla förmågan till egenomsorg och känsla av förmåga i sociala
situationer (Jonsdottir, 2007, ss. 28-32).

2.4 Daghemmets roll för barn i Finland
Ett stort antal småbarn deltar i småbarnspedagogik i Finland, vilket framgår i Figur 1 nedan.
År 2017 deltog 247 968 barn i Finland i småbarnspedagogik, vilket är 70,7 % av alla barn i
Finland i åldern 1–6 år. 188 354 eller 76 % av dessa befann sig då på daghem och 20 587
(8,3 %) befann sig på familjedagvård. (Institutet för hälsa och välfärd, 2018). I Figur 1 kan
utläsas hur de olika dagvårdsformerna fördelats på barnen mellan åren 1985 och 2017 och
det kan konstateras att familjedagvården minskat och daghemsvården ökat. Samtidigt har
användningen av servicesedlar ökat medan FPA:s stöd för privat vård av barn hållits stabilt.
Då barnet börjar på daghemmet, blir de jämnåriga en stor del av dess vardag och utveckling.
Utgående från Figur 1 kan slutsatsen dras att daghemmet utgör en viktig mötesplats för
många småbarn.

Figur 1. Antalet småbarn som deltar i småbarnspedagogik i Finland. Källa: Institutet för hälsa och
välfärd 2017

Enligt § 1 i Lagen om småbarnspedagogik har alla barn under sju år rätt till att få ta del av
småbarnspedagogisk verksamhet (Finlex, 2018) (Utbildningsstyrelsen, 2018). I Lagen om
småbarnspedagogikens andra paragraf och i Grunderna för planen för småbarnspedagogik
(2018) utläses att småbarnspedagogisk verksamhet innebär att barnen får en “systematisk
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och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i
synnerhet pedagogiken betonas”. (Finlex, 2018) (Utbildningsstyrelsen, 2018, s. 8).
Undervisnings- och kulturministeriets inledde den 1 augusti 2018 ett försök med 20
veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Ministeriet beviljar understöd för
de kommuner som deltar i att genomföra försöket. Avsikten är att främja att barn deltar i
småbarnspedagogik,

eftersom

högklassig

småbarnspedagogisk

verksamhet

enligt

forskningen har en gynnsam inverkan på deras tillväxt, utveckling och lärande. Den utjämnar
utgångspunkterna mellan barn med olika hemförhållanden och förebygger utslagning. I
Finland är deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik lägre än i t.ex. våra nordiska
grannländer. I dagens läge deltar barn i förskoleundervisningen i ett år, under
verksamhetsåret de fyller sex år. Tanken med detta försök med femåringar är att förlänga
förskoleundervisningen att gälla barn i åldern fem-sex år, d.v.s. en två-årig
förskoleundervisning. (Undervisnings- och kulturministeriet, u.d.).
I Lagen om småbarnspedagogik § 1 presenteras de olika verksamhetsformerna som erbjuder
småbarnspedagogik: “daghemsverksamhet, som ordnas på daghem”, “familjedagvård, som
ordnas i familjedaghem” eller via en “öppen småbarnspedagogisk verksamhet, som ordnas
på en plats som lämpar sig för sådan verksamhet”, som exempelvis någon typ av klubb- och
eller lekverksamhet som riktar sig till barn under läropliktig ålder. (Utbildningsstyrelsen a),
u.d.) (Finlex, 2018).
Småbarnspedagogiken har många olika syften men ett av dem som nämns i § 3 i lagen om
småbarnspedagogik är speciellt viktigt med tanke på detta arbetes fokus, nämligen att
“utveckla barnets förmåga till samverkan och växelverkan, främja barnets förmåga att delta
i kamratgruppen”. Med hjälp av småbarnspedagogisk verksamhet vill man alltså främja
gemenskapen hos barnen och minimera eventuell ensamhet. (Finlex, 2018).
Leken är väldigt viktig och central inom den pedagogiska verksamheten eftersom den spelar
en avgörande roll för barns lärande, utveckling och välbefinnande. Genom lek utvecklar barn
sociala relationer samtidigt som de skapar sig en uppfattning om både sig själva och andra,
vilket främjar gemenskapen och förebygger därmed också ensamheten. Under leken
kommunicerar barnen med varandra men även med personalen, vilket bidrar till språk-och
tankeutvecklingen. I Grunderna för planen för småbarnspedagogik konstaterats att leken
stärker gemenskapen, vilket bidrar till en positivare atmosfär. (Utbildningsstyrelsen, 2018,
ss. 40-41).
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3 Metodpresentation
Nedan presenteras examensarbetets arbetsprocess. Delarna framkommer i kronologisk
ordning och beskriver hur arbetet har fördelats på de åtta skribenter som skrivit detta arbete.
Först tas etiken och tillförlitligheten upp i arbetsprocessen eftersom detta har genomsyrat
och krävt ett ansvarsfullt förhållningssätt under hela arbetet. Processen synliggörs även på
vissa ställen i form av olika figurer. Examensuppgiften delas upp i två delar, där den första
går ut på att sammanställa en forskningsöversikt kring småbarns ensamhet och gemenskap.
Den andra delen kartlägger olika typer av svenskspråkiga verksamhetsformer som i
Helsingfors arbetar för att främja gemenskap och minska på ensamheten hos
småbarnsfamiljer. Arbetet fokuserar på ensamheten och gemenskapen hos småbarn medan
verksamhetsformerna fokuserar på småbarnsfamiljer.

3.1 Etik och tillförlitlighet
I forskningsetiska delegationen konstateras att ”vetenskaplig forskning kan vara etiskt
godtagbar och tillförlitlig och dess resultat trovärdiga enbart om forskningen bedrivs i
enlighet med god vetenskaplig praxis” (Varantola, Launis, Helin, Spoof, & Jäppinen, 2012,
s. 18). Under arbetsprocessen har skribenterna ständigt strävat till att använda god
vetenskaplig praxis och detta genom att följa forskningsetiska delegationen som har gett ut
anvisningar för att främja god vetenskaplig praxis och samtidigt förebygga felaktig
vetenskaplig praxis. Ur en forskningsetisk synvinkel innebär god vetenskaplig praxis att hela
arbetet utförs hederligt, noggrant och med omsorg. Utifall andra forskares arbeten används
i det egna arbetet visas hänsyn och respekt till dem genom att utföra korrekta hänvisningar
till deras forskningar i det egna arbetet. (Varantola, Launis, Helin, Spoof, & Jäppinen, 2012,
ss. 16,18).
Forskningsetikens syfte är att skydda alla olika livsformer samtidigt som dess uppgift också
är att värna om människors lika värde och rättigheter. Med andra ord skyddar
forskningsetiken människor som på ett eller annat sätt deltar i olika forskningar. Det är
viktigt

att

mänskor

som

utför

forskningar

respekterar

deltagarna

och

deras

självbestämmanderätt samt frihet. I detta examensarbete är det särskilt viktigt att komma
ihåg att arbetsgruppen är studerande och fungerar därmed som ett ansikte utåt för
Yrkeshögskolan Novia. Skribenterna måste ta forskningsetiken på allvar och följa den
eftersom ett etiskt felaktigt utfört arbete kan leda till att skolan får ett sämre rykte samt att
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tilliten till skolans studerande försämras eller blir lidande. (Kjellström, 2017, s. 57)
(Sandman & Kjellström, 2018, ss. 371, 372).
Även när litteraturstudien utförs bör etiken finnas med i tankarna eftersom material som
används under arbetet ibland kan vara skrivet på ett språk som skribenten inte behärskar till
hundra procent, vilket kan leda till miss -eller feltolkningar och felaktiga bedömningar
(Kjellström, 2017, ss. 72, 73). I arbetet har svenska och ett flertal engelska artiklar använts
men också artiklar på finska och norska. Skribenterna har försökt undvika feltolkningar och
felaktiga översättningar av forskningsartiklarna genom att alla valda artiklar har blivit läst
av åtminstone två eller tre skribenter som sedan tillsammans diskuterat artikeln och funderat
kring ifall de förstått artikeln på samma sätt.
För att arbetet ska bli så tillförlitligt som möjligt har mångsidiga och relevanta källor valts.
Skribenterna har använt sig av Novias skrivanvisningar när de har hänvisat till de valda och
använda källorna. Skribenterna har noga dokumenterat hur de har hittat de olika
vetenskapliga forskningsartiklarna som använts i arbetet. Utan att förändra eller förvränga
tidigare forskningar har skribenterna använt egna ord för att kunna återge dem utan
plagiering. Begrepp som preschool, förskola och barnehage förekommer ofta i de valda
artiklarna och eftersom det finns en viss begreppsskillnad länderna emellan har skribenterna
valt att använda begreppet daghem som en gemensam term för dessa för att undvika
missförstånd eller feltolkningar.

3.2 Materialsökning
För att få en större förståelse och för att skapa en helhetsbild av temat ensamhet och
gemenskap, lästes litteratur som relaterade och förklarade begrepp samt faktorer som är
sammankopplade med arbetets huvudteman. Kring de faktorer som uppkom skrevs texter
som hittas under rubriken Ensamhet och gemenskap, tidigare i detta arbete. Med begreppen
ensamhet och gemenskap som utgångspunkt startades sökningsprocessen med relaterade
sökord. Forskningsartiklarna har sökts ur olika vetenskapliga databaser. Under
artikelsökningsprocessen användes databaserna som finns uppräknade i Tabell 1 nedan.
De flesta av databaserna har ansetts vara tillförlitliga eftersom de finns tillgängliga på Alma
som är en söktjänst för Åbo Akademis samt Yrkeshögskolan Novias bibliotek. Även Åbo
Universitets databas användes för att hitta för arbetet relevanta forskningsartiklar. De artiklar
som hittats från databaser som varken hör till Alma eller Åbo Universitet har även ansetts
vara tillförlitliga eftersom de funnits i vetenskapliga tidskrifter. De sökord som finns listade
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i Tabell 1 nedan är endast de som gav relevanta träffar, flera sökord användes till en början
men det blev snabbt klart att vissa inte var användbara. Främst engelska sökord användes
eftersom många sökord på svenska som exempelvis ensamhet inte gav några relevanta
träffar. En del artiklar hittades även genom läsning av de redan upphittade artiklarnas
källförteckning.
Tabell 1. Databaser/sökord

Databaser
Wiley Online databas
Ebscohost
Digitala vetenskapliga arkivet
Google scholar
Nordisk barnehageforskning
Elektra

Sökord
barn
förskola
social
loneliness
childhood
preschool
children
friendship
loneliness
bullying
vuorovaikutus lapsuus
vennskap

Avgränsningar i sökningsprocessen gjordes för att få fram så relevanta artiklar som möjligt,
dock märktes ganska snabbt att det fanns väldigt få artiklar som behandlade arbetets syfte
om småbarns ensamhet och gemenskap samt som var avgränsade till arbetets målgrupp. En
del av de forskningsartiklarna som sökningen resulterade i gick inte att öppna p.g.a. att de
var avgiftsbelagda, vilket gjorde att skribenterna inte kunde använda sig av dem och det kan
betyda att en del väsentliga artiklar för arbetet kan ha uteblivit. Tanken var tidigare att endast
artiklar från år 2010 och nyare skulle användas men eftersom det konstaterades att det fanns
väldigt få relevanta artiklar inom den tidsperioden, godkändes alla artiklar från år 2000 till
2019. Artiklarna har valts från länder som inte avviker för mycket från den västerländska
kulturen och livsstilen.

3.3 Analys och tematisering av artiklarna
I examensarbetet analyseras hur forskningsartiklarnas resultat är kopplade till ensamheten
och gemenskapen hos småbarn. Metoden som används är induktiv innehållsanalys, vilket
betyder att det inte har funnits en hypotes som ska prövas (Henricson, 2012, ss. 37,409).
Resultatet som framkommer av innehållsanalysen har tydligt redogjorts i resultatdelen,

16
enligt olika teman som lyfts fram. Utifrån resultatet som har redogjorts i arbetet
sammanfattas slutsatser, som kan tillämpas på majoriteten av målgruppen inom området.
Skribenternas arbetsprocess finns visualiserad i Figur 3, sist i detta kapitel. På basen av den
forskning som har hittats inom området, har resultatet i artiklarna lästs och innehållet
dokumenterats i Bilaga 1.
För att kunna beskriva resultaten från forskningarna behövde man finna likheter,
gemensamma ämnen och teman som ofta förekommer i forskningarna. För att skapa en
helhetsbild av forskningen delades till en början alla artiklarna upp på alla åtta personer i
gruppen, så att varje medlem läste ca tre artiklar. Därefter gjorde man upp en lista på
väsentligt innehåll, samt olika förslag på teman som återfanns i forskningarna. Gruppen läste
in sig på de olika teman och begrepp som uppkommit och skrev ett utkast till material kring
dem. Dessa visade sig vara nära sammankopplade med de teman som framkommit i
litteraturen och utkasten bearbetades för att passa ihop med texterna kring litteraturen. Dessa
texter hittas i kapitlet Ensamhet och gemenskap. Baserat på de funna forskningarna,
formulerades frågeställningar och utgående från dessa och den aktuella målgruppen, gjordes
ett nytt urval av artiklarna, där vissa artiklar togs bort och några lades till.
I följande skede delades artiklarna återigen upp mellan skribenterna, varpå texternas innehåll
och resultat sammanfattades, vilket underlättade processen att sammankoppla resultaten
med varandra och en del teman kunde nu urskiljas i forskningsresultaten. De återkommande
teman i forskningarna som alla skribenter var enade om att var relevanta för målgruppen och
för arbetet var slutligen social och emotionell ensamhet, beteende problem, vänskap samt
daghemmets roll. Dessa temaområden anses inte vara separata från varandra utan påverkar
och har inflytande på varandra både negativt och positivt Figur 2. Resultaten från
forskningarna kopplades sedan ihop med varandra för att bilda en helhetsbild av vad
forskningen säger kring ensamhet och gemenskap hos småbarn. Följande steg i
arbetsprocessen blev att påbörja kartläggningen av verksamhetsformerna i Helsingfors.
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Figur 2. Relevanta återkommande teman i forskningarna

3.4 Verksamhetsformer
Processen med att sammanställa listan över verksamhetsformer har tagit form långt genom
sökningar på internet. I början och i mitten av examensarbetsprocessen diskuterade
arbetsgruppen personliga erfarenheter av passande verksamhetsformer samt erfarenheter
från arbetslivet och kunskap kring tredje sektorns program. En del verksamhetsformer har
tillkommit via slumpen av att t.ex. ha stött på reklam om det vid kaffebordet i pausrummet
på en arbetsplats. Därefter har sökningar kring dessa verksamhetsformer gjorts på internet
och de aktuella organisationernas och föreningarnas hemsidor. En del kontaktades även per
e-post och telefon. Tyvärr var telefonsamtalen av den arten att de inte gav resultat som kunde
tas med i denna kartläggning som ska relatera till de resultat som framkommer i arbetets
forskningsartiklar. En del av de verksamhetsformer som diskuterades under arbetsprocessen
har inte varit möjliga att ta med i kartläggningen eftersom verksamhetens tjänster endast har
erbjudits på finska och kriteriet för kartläggningen är svenskspråkiga verksamhetsformer för
småbarnsfamiljer i Helsingfors. Arbetet kring sammanställningen har delats upp på olika
medlemmar av arbetsgruppen.
Eftersom en majoritet av arbetets målgrupp tillbringa sin vardag inom småbarnspedagogiken
ansågs det väsentligt att även titta på verksamhetsformer eller snarare på metoder och
program som stöder småbarns sociala utveckling. Dessa metoder och program kan användas
av dagvårdspersonal men också av vårdnadshavare eller andra professionella som arbetar
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med småbarn. Metoderna har hittats via personliga erfarenheter från arbetslivet hos
skribenterna samt genom sökningar på olika organisationers och föreningars hemsidor.
Denna del gjordes samtidigt med sökningen och sammanställningen av de andra
verksamhetsformerna och var uppdelad mellan skribenterna i arbetet. En orsak varför det
även är väsentligt att lyfta fram dessa metoder och program, är att skribenterna kommer att
erhålla behörighet att arbeta som lärare för småbarn inom småbarnspedagogiken.

Figur 3. Arbetsprocessen visualiserad

4 Resultat
I resultatdelen kommer skribenterna att behandla de valda forksningarnas resultat samt
jämföra dem med varandra. Resultatdelen är indelad i sex olika underrubriker som behandlar
bl.a. olika beteendeproblem som kan relateras till ensamhet, vänskap, social utveckling och
daghemmets roll för gemenskapen. I slutet av denna del har vi även valt att inkludera en
slutsats av forskningarnas resultat, där även en koppling görs till teoridelen som baserar sig
på litteraturen från kapitlet Ensamhet och Gemenskap. Först presenteras dock en del
definitioner som framkommer i resultaten.

19

4.1 Begrepp och definitioner
I de valda forskningarna i detta arbete, används ofta termerna daghem, förskola, preschool
eller barnehage. Dessa har till viss del samma betydelse, även om begreppen är olika. Dock
finns det begrepp som t.ex. förskola, som används olika i Finland och i Sverige. I Sverige
används ordet förskola istället för daghem, vilket kan upplevas förvirrande för finländare
som är vana vid att förskola innebär att barnen är 6 år gamla och deltar i den obligatoriska
förskoleundervisningen (Utbildningsstyrelsen b), u.d.). I detta arbete används termen
daghem eftersom denna term används i Finland för den plats var småbarn får ta del av
småbarnspedagogisk verksamhet. När termerna skola eller skolålder nämns syftar detta till
barn som är sju år och äldre.
Engelskans preschool eller nursery school och kindergarten som det också kallas har olika
betydelser beroende på ifall man befinner sig i Storbritannien eller i USA (Just Landed b),
u.d.) (Just Landed a), u.d.). T.ex. i följande artikel från USA som finns med i detta arbete
nämns preschool: Preschool children’s friendships and peer acceptance: Links to social
competence (Lindsey, 2002, s. 145), var preschool syftar på daghem var barnen är 3–5 år.
Norskans ord för daghem är barnehage och åldrarna på barnen i barnehagen är samma som
i Finland.
Andra begrepp som också kan behöva en förklaring eftersom de förekommer i de valda
forskningsartiklarna är spädbarn, småbarn och lekåldern. Ett barn som är mellan noll och
sex månader kallas för spädbarn och under barnets första månader utvecklas dess sinnen,
kommunikations- och rörelseförmåga (Grandelius, Lagercrantz, Lindberg, & Lindberg,
2010). Enligt uppslagsverket pågår småbarnsålder när barnet är mellan 1 och 3 år medan
lekåldern pågår mellan 3 och 6 års ålder (Nationalencyklopedin, u.d.). I detta arbete talas det
dock om småbarn då det gäller barn i åldern 0–5 år.

4.2 Social och emotionell ensamhet
En aspekt som togs upp i Pamela Qualters och Penny Munns forskning (2002, ss. 240-242)
The separateness of social and emotional loneliness in childhood publicerad 2002, var
vikten av att skilja på upplevd ensamhet som emotionell ensamhet, samt fenomenet att vara
ensam, en social ensamhet. Det påvisas i resultatet att det inte alltid är fallet att ett småbarn
som är avvisat i en barngrupp med jämnåriga, alltid upplever/känner sig ensam. Det
framkom t.o.m. att dessa avvisade barn ofta mådde ganska bra och lekte med andra barn,
även om de inte enligt undersökningen var särskilt omtyckta av de jämnåriga barnen. Enligt
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pedagogerna var dessa avvisade småbarn ofta utåtagerande på olika sätt. De småbarn som
kände sig ensamma hade dock ofta också kopplingar till olika typer av beteendeproblem som
nämns i nästa kapitel ”Beteendeproblem relaterade till ensamhet”.
Intressant är också mängden barn som enligt Suresh Kumar N. Vellymalays (2010, ss. 170172) upplever att de är ensamma på daghemmet. I undersökningen intervjuades barn i åldern
3–6 år kring deras känsla av ensamhet och upplevelsen av socialt missnöje på daghemmet.
Över hälften (52,8 %) av barnen svarade ”ja” på frågan om de känner sig ensamma på
daghemmet och nästan hälften (44,4 %) svarade ”ja” på frågan om de var ensamma på
daghemmet. Det framkom också att de äldre barnen, 6-åringarna, oftare upplevde att de hade
svårt att få vänner och någon som tyckte om dem.

4.3 Beteendeproblem relaterade till ensamhet
Då resultaten från forskningarna i detta arbete har analyserats har det i många av
forskningarna framkommit att ensamheten är relaterad till en del olika typer av
beteendeproblem. En av detta arbetes frågeställningar, handlar om olika typer av uttryck
ensamheten kan ta hos barn inom målgruppen 0–5 år. Med beteendeproblem menas ett
beteende som avviker från det som avses som normalt och som har en negativ eller
kränkande effekt på andra människor. Beteendet kan innebära bland annat oärlighet samt
aggressivt beteende. (Psykportenförunga, u.d.). Aggression och tillbakadragenhet, återkom
i åtminstone två av studierna som är med i detta arbete. Dessa beskrivs mera ingående här
nedan.
Några uttryck som påvisats ha ett samband med upplevd ensamhet är bland annat ångest och
aggression. Detta framkommer bland annat i Coplan, Closson och Arbeau forskningsartikel
(2007, ss. 990-992) Gender differences in the behavioral associates of loneliness and social
dissatisfaction in kindergarten. Där undersöktes samband mellan ensamhet och
beteendeproblem i den tidiga barndomen samt om det finns könsbaserade skillnader i hur
dessa förekommer. Barnen som deltog i studien var barn i ungefär 5- års ålder, på daghem,
där studien även utfördes. I resultatet framkommer det att det finns ett starkt samband mellan
ensamhet och ångest, aggression samt utanförskap bland jämnåriga. I samma forskning
resulteras även stereotypiska beteenden för pojkar och flickor där det visade sig att pojkar
som var mer förtegna och blyga kände sig mer ensamma. Detta ansågs kunna bero på att det
beteendet verkar vara mera socialt oacceptabelt för pojkar än för flickor. Motsvarande var
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aggressivt beteende kopplat mera till flickor som upplevde ensamhet, vilket åter ansågs vara
mer socialt oacceptabelt för flickor än för pojkar.
Även i forskningen av Qualter och Munn (2002, ss. 233,235,240-242) The separateness of
social and emotional loneliness in childhood finns det koppling till beteendeproblem. I den
här studien deltog 640 barn i ålder 4–9 där fokus i forskningen var på skillnaden mellan
social och emotionell ensamhet hos barnet, samt hur dessa kan vara kopplade till olika
beteenden och uppfattningar om barnet. Det framkommer bl.a. i undersökningen, att
ensamma barn oftare har en mera ohälsosam uppfattning om sig själv och att de ansågs av
sina jämnåriga som blyga. Barnen som var avvisade och ensamma/avvisade ansågs av sina
jämnåriga oftare som aggressiva. Andra egenskaper som kommer fram hos överlag ensamma
barn, var självmedvetenhet, att barnet drog sig undan och att barnet var underlåtet. Det
framkom också att ensamhet var kopplat till ett lågt egenvärde och att barnet t.ex. har
pessimistiska känslor eller hopplösa tankar om framtiden. Barn som var ensamma eller
ensamma/avvisade, hade svårt att komma in i de sociala sammanhangen på
skolan/daghemmet, och att detta beteende av att gå runt och gång på gång misslyckas med
att interagera hade vissa kopplingar till beteendet hos barn med depressiva symptom i
tonåren.
I Laaksonens artikel (2012, ss. 3-4,7-8,15) Vuorovaikutustaidot ja lasten osallistuminen
vertaisryhmässä. Katsastus monitieteiseen tutkimuskirjallisuuteen påpekas också hurudant
beteende småbarn har som påverkar deras delaktighet. Syftet i artikeln var hur barnens
delaktighet, kunskaper i samspel och dynamiken i kamratgruppen har undersökts genom
mångkunnig forskningslitteratur mellan åren 1998–2009, även vad som är känt om
delaktighet och utveckling gällande kunskaper i samspel hos barn. Som forskningsmaterial
använde Laaksonen sig av 28 publikationer där barnens ålder varierade från 3 till 5 års ålder
och från 13 till 16 års ålder. I resultatet konstateras att barn som beter sig aggressivt, mobbar
eller blir avvisade av kamratgruppen har svårt att bli delaktiga.
En del småbarn föredrar att leka ensamma. Enligt forskning har inte detta betydande
samband med barnets ålder, mellan föräldrarnas utbildning eller barnets kön. Det finns inte
heller ett rakt samband mellan att föredra att leka ensam och socio-emotionella problem.
Barn som oftare valde att leka ensamma hade oftare problem när de lekte med andra p.g.a.
en ökad benägenhet att uppvisa beteenden som tillbakadragenhet. Däremot är det möjligt att
barnen väljer att leka ensamma eftersom de har negativa upplevelser av att leka med andra.
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Ensamlek är inte heller nödvändigtvis en faktor som påverkar på akademiska kunskaper och
socioemotionella problem senare i livet. (Ooi, Coplan, & Rose-Krasnor, 2018, ss. 503-505).

4.3.1 Ensamhet och sambandet med depression
Gällande sambandet mellan ensamhet och depression, hittas vissa antydningar till detta
enligt forskningen av Qualter, Brown, Munn och Rotenberg (2010, ss. 493, 495-497)
Childhood loneliness as a predictor of adolescent depressive symptoms: an 8- year
longitudinal study publicerad som en forskningsartikel år 2010. I forskningen undersöktes
huruvida det går att koppla ihop upplevd ensamhet i den yngre barndomen med
förekommande depression i tonåren. I studien undersöktes barn då de var 5 år gamla, 9 år
gamla och 13 år gamla. För femåringarna använde man sig till en del av pedagogernas hjälp
för att mäta depression, genom att de fyllde i påståenden kring barnets externaliserade
(utåtagerande beteende p.g.a. inre spänningar) och internaliserade (vända känslor inåt mot
sig själv, blir som följd inåtvänd och passiv) (Psykologiguiden, u.d.) beteenden, om varje
barn. Förutom detta gjordes ett test med barnen, som var baserad på bilder, där de fick svara
om de aldrig/ibland/alltid känner sig på ett visst sätt utgående från bilderna. Barnen skulle
också välja barn från deras gruppfoto som de mest tycker om och minst tycker om. Med
andra ord en sociometrisk metod där man mäter populariteten och nätverken hos barnen.
Resultaten visar tydligt att långvarig ensamhet i barndomen korrelerar med depression
senare i livet. När ensamheten varade åtminstone fyra år visade sig det att det finns en ökad
risk för depression i senare livet. (Qualter;Brown;Munn;& Rotenberg, 2010, ss. 493,495497).

4.3.2 Ensamhet och avsaknad av ömsesidiga vänskapsförhållanden
I forskningen av Fink et.al. (2015, ss. 2,9-10) Friendlessness and theory of mind: A
prospective longitudinal study kan det konstateras att barn som är ensamma kan bete sig
problematiskt. Syftet i forskningen var att upptäcka vad som är grunden till ömsesidiga
vänskapsrelationer, orsaker samt vad som kan skydda mot bestående ensamhet. I resultatet
konstateras att barn som är ensamma beter sig mindre vänligt i jämförelse med barn som har
vänner, samt att de har en mindre utvecklad verbal förmåga och att de inte har samma
kunskap i inlevelseförmåga som barn som inte är ensamma. Då man i forskningen
undersökte ömsesidiga vänskapsrelationer mellan barn då de var 5 år och 7 år, kunde ett
samband ses mellan ensamhet hos de som inte hade en ömsesidig vän som femåring och
fortfarande som sjuåring stod utanför ett ömsesidigt vänskapsförhållande.
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Också Erik W. Lindsey (2002, ss. 149-151) har presenterat sin forskning kring uppkomsten
av vänskapsförhållanden hos barn i åldern ca 4,5–7 år och i hans resultat framkom att barn
som var väl accepterade av sina jämnåriga oftare hade ett ömsesidigt vänskapsförhållande
med andra barn medan det hos barn som ansågs lågt accepterade av sina jämnåriga fanns
färre ömsesidiga vänskapsförhållanden. Dessa barn som var lågt accepterade upplevdes även
av pedagogerna som deltog i undersökningen, som mindre kompetenta.

4.4 Vänskap som stöd för social utveckling
I en del av forskningarna kan man läsa om betydelsen av den sociala kompetensen i barnets
utveckling. Ifall den sociala kompetensen är bristfällig finns det risk för att uppleva ensamhet
(Qualter;Brown;Munn;& Rotenberg, 2010, ss. 497-499) (Vellymalay, 2010, ss. 170-173). I
artikeln Preschool children’s friendships and peer acceptance: Links to social competence
(2002) av Eric. W. Lindsey påpekas vikten av den sociala utvecklingen hos barn och att barn
utvecklar sina egna vänskapsrelationer i tidig ålder. En longitudinell forskningsanalys visade
att barn som hade åtminstone en viktig vänskapsrelation vid 1-års ålder var mera omtyckta
av barn i samma ålder, jämfört med barn som inte hade några viktiga vänskapsrelationer
överhuvudtaget. Det uppkom också att barn som är nära vänner håller samma nivå och status
gällande deras aggressioner, kompetenser och godkännande av andra barn. (Lindsey, 2002,
s. 145).
Precis som Lindsey lyfter även Anne Greve (2007, ss. 169-172,174,189) i sin
doktorsavhandling fram att småbarn i åldern två-tre år bygger hållbara vänskapsrelationer
och att det är i mötena som det finns möjlighet för att bygga en gemenskap och ett ”vi
tillsammans”. I hennes resultat framkommer också något som hon kallar för
”Vänskapsdialektik”, vilket innebär att ett vänskapsförhållande kan vara motsägelsefullt.
Relationen innehåller även konflikter, sorg, saknad, utestängning av barn, samtidigt som
vänskapen innefattar glädje och humor. Ibland kan det enligt Greve vara så att ett barn inte
vill leka med sin kompis, medan barnet en stund senare gärna leker med kompisen.
Vänskapsförhållandet kan också omformas med tiden. Därtill anser Greve att
kommunikationen mellan småbarn är viktig för att bilda vänskapsrelationer. Småbarns
kommunikation kan ske i olika former, t.ex. genom blick, gester, tal, tonlägen, imitation eller
ljud.

24
4.4.1 Gruppdelaktighet
Barn som är initiativrika har mera tillfällen att utveckla sina sociala kompetenser som behövs
för att komma in i en grupp och bli en del av gruppen. Barn som däremot är avvisade eller
drar sig undan blir lätt utan de positiva upplevelser som gruppen kan ge. I dessa fall kan
pedagogen ha en viktig roll i att stödja barnets delaktighet i både leken och i gruppen. Både
erfarenheter av att själv ta eget initiativ samt att komma med i gruppen och få positiva
upplevelser av delaktighet är viktiga för den sociala utvecklingen. Ett sätt att stödja barnens
delaktighet i gruppen är att utveckla barns interaktionsförmåga. Dessa kompetenser behöver
läras också i praktiken. De modeller som barnen lärt sig i barndomen följer ofta barnet
genom hela livet. (Laaksonen, 2012, ss. 15-16).

4.4.2 Lika barn leka bäst?
Lindsey (2002, ss. 149-153) påpekar att småbarn har intresse för att bilda och bibehålla sina
vänskaper en längre tid bara de ges möjlighet till det. Det tyder på att även småbarn söker
efter stabilitet i deras sociala förhållanden och vänskaper. Resultaten visade också att många
barn inte har möjlighet till stabila vänskapsförhållanden p.g.a. byte av hemort och daghem.
Vänskapsförhållanden har också viktiga konsekvenser för barnen när de växer upp. Vänskap
korrelerar positivt med social acceptans både mellan jämnåriga och från lärarens perspektiv.
Barn med flera vänner sågs också som mer kompetenta bland jämnåriga och även av läraren.
I Lindseys forskning studeras hur småbarn väljer vem de ska umgås med och i resultaten
framkom att barn söker sig till likasinnade barn med samma sociala acceptans. Ifall vännerna
senare ändrade status i gruppens sociala acceptans sökte de då igen nya vänner för att hitta
dem som var i liknande position som dem själva. Sociala färdigheter som har att göra med
vänskap är således mycket viktiga för småbarn och forskning inom det kan hjälpa att skapa
en förståelse för hur småbarns sociala funktioner, bildandet och upprätthållandet av
vänskapsförhållanden kan stödas. Om ett barn inte har möjlighet till detta och inte får det
stöd och den förståelsen som barnet behöver, så kan det bidra till ensamhet.
I Lindseys (2002) forskning framkommer det att liknande barn sökte sällskap av varandra
medan Anne Greve (2007, ss. 175,179,190) i sin doktorsavhandling menar att vänskapen
hos två-treåringar inte nödvändigtvis fungerar så. I hennes resultat framkommer att småbarn
med olika nivåer av färdigheter gärna lekte tillsammans och att detta innebar att barnen i den
gemensamma leken (t.ex. lek med motoriska aspekter) väntade in sina kompisar, oberoende
av färdighetsnivå. Greve lyfter dock även fram, liksom Lindsey, att småbarn väljer vem de
vill leka med och anpassar sig efter varandra, hon menar att en kompis i en lek inte är direkt
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utbytbar. Greve talar om att det i ett vänskapsförhållande finns ett sorts förråd som är
uppbyggt utgående från gemensamma erfarenheter kring saker och situationer, vilka barnen
tar till då de bildar olika lekar och gemenskaper.

4.4.3 Även ettåringar bygger gemenskap
En annan forskningsartikel som lyfter upp vikten av att ge tid för småbarn att bilda
vänskapsrelationer är Doing friendship the second year of life in a Swedish preschool, av
Ingrid Engdahl 2012. Engdahl (2012, ss. 87-90,95-96) har under nio månader följt med sex
stycken barn i åldern 14–24 månader på ett daghem i Sverige. Hon har med sin forskning
velat belysa att även barn i ettårsåldern bildar vänskapsförhållanden och att dessa
förhållanden är meningsfulla för småbarnen. I artikeln lyfter Engdahl fram att också ettåriga
barn bygger vänskapsförhållanden även om de är av mera non-verbal art. Forskningen visar
också att ettåringarna väljer ut sina vänner och är intresserade av sina jämnåriga. I studien
kunde tre olika sätt att frambringa vänskapsrelationer lyftas fram, dessa var; att barnet
hälsade på ett annat barn, att barnet hjälpte ett annat barn och att bjuda med ett annat barn i
leken. Ettåringarna delade skratt och leende, blickar, uttryck, gester med mera, vilka är olika
typer av non-verbala uttryck.
Som tidigare nämnts stöder även Anne Greve (2007, ss. 170,174) (2009, ss. 91,94-95)i sin
forskning vikten av att värdesätta småbarns vänskapsförhållanden. I sin undersökning av
två-treåringar konstaterar hon att varje vänskapsförhållande är unikt och att det är något som
byggs upp under en lång tid. Hon har i sin forskning tittat på vänskapen mellan två och
treåringar och har som Post dok studie, jämfört sina resultat med ettåringar på daghem.
Artikeln som diskuterar denna jämförelse är vid tidpunkten för publikationen ännu pågående
men kan ge vissa riktlinjer även om de kan anses, enlig Greve som endast preliminära. I
artikeln kring post dok studien lyfter Greve bl.a. upp att även om det förekommer konflikter
mellan barnen, som även nämns som en del av vänskapsdialektik, hittar ettåringarna tillbaka
till sina vänskapsförhållanden. Greve talar om gemenskapen i mötena mellan de olika barnen
och menar i sin post dok studie att även om ettåringarna var mera flyktiga i sina möten än
två-åringarna, så kunde ändå en gemenskap utläsas i dessa möten.
I sin forskning kring två-åringarna kunde i resultaten utläsas att barnen också bygger upp sin
gemenskap baserad på en viss förförståelse för olika saker, att småbarn i en vänskapsrelation
delar en gemensam värld. Detta ser hon dock inte på samma sätt hos ettåringarna, utan att
deras möten är just sporadiska. (Greve, 2009, s. 97). Greve menar att det inte går att byta ut
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ett barn och förvänta sig samma gemenskap, eftersom olika barn har olika gemensamma
förförståelse för situationer eller saker (Greve, 2009, s. 96) (Greve, 2007, ss. 175, 178, 190).
Humorn och det delade skrattet lyfts upp som en viktig del av att bilda en gemenskap barn
emellan, både hos två-åringarna och hos ettåringarna. Hon talar om skrattet och skrattsalvor,
som en delad form av humor. (Greve, 2009, s. 97) (Greve, 2007, ss. 177-178).

4.5 Daghemmets roll för gemenskap
Syftet med Suresh Kumar N. Vellymalays studie (2010, ss. 167-170, 172), var att identifiera
känslan av ensamhet och socialt missnöje hos barn på daghem. 36 barn från ett privat
daghem blev utvalda för att delta i studien. Barnen som deltog var i åldern 3–6, varav 20 av
barnen var i åldern 3–5 och 16 barn i 6 års ålder. I studien används strukturerade intervjuer
för att få svar på forskningsfrågorna. I forskningen lyfts två huvudfrågor fram: hur är nivån
av ensamhet och socialt missnöje bland barn i dagisålder och i vilken mån det påverkar barns
utbildningsnivå ensamhet och socialt missnöje? Forskningen har utförts genom individuell
intervju med barnen där de svarat på 24 frågeställningar med svarsalternativ “ja”, “någon
gång” eller “nej”. Alla barn intervjuades av forskaren i ca 20 minuter.
I resultatet framkommer att 52,8 % av barnen svarade “ja” på frågan om de känner sig
ensamma i skolan/daghemmet och 44,4 % svarade “ja” på frågan om de är ensamma i
skolan/daghemmet. Barnen på daghemmet upplevde känslor av ensamhet och socialt
missnöje. Dessutom framkommer det att 38,9 % hade svårt att få vänner och 25 % hade svårt
att få andra barn att tycka om hen. Äldre barn kände sig ofta mera ensamma och socialt
missnöjda än yngre barn, speciellt barn i 6 års ålder hade svårare att hitta vänner och någon
som tycker om dem. Enligt resultatet fanns det ett betydande samband mellan barnens
utbildningsnivå och socialt missnöje och ensamhet. Barn i 6 års ålder med en högre
utbildningsnivå, kände mera socialt missnöje och ensamhet än småbarn i 3–5 års ålder med
en lägre utbildningsnivå. (Vellymalay, 2010, ss. 170-172).
I studien drar man slutsatsen om att omgivningen på daghem måste utvecklas för att barnens
sociala interaktion ska förbättras. Det framkommer även hur viktigt det är att barnen har en
bra lärare som inte bara står för det pedagogiska i verksamheten, utan som också fungerar
som en diskussionsledare som skapar sociala möjligheter för barnen. Lärare borde
tillhandages olika strategier och aktiviteter som kan användas för att förstärka deltagandet
och samarbetet mellan barnen i gruppen, vilket kan leda till att vänskapsband knyts och
vänskapsrelationer bildas. Strategier för att minska på ensamheten hos barn borde fokusera
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på att eliminera känslor av hopplöshet och hjälplöshet hos barn. I studien konstateras att det
finns väldigt lite forskning om ensamhet och socialt missnöje bland barn i dagisåldern. Det
borde forskas mera inom ämnet. (Vellymalay, 2010, ss. 168,170-173).
Redan i daghemmet är det viktigt att barnet skaffar vänskapsrelationer eftersom det stöder
småbarns sociala utveckling. Barn som har åtminstone en vän är mera socialt kompetenta,
enligt resultaten i Lindseys forskning och därför är det viktigt att stöda barnens förmåga att
bilda vänskapsrelationer redan i tidig ålder och i daghemmet. (Lindsey, 2002, ss. 145,53).
Samtidigt är det viktigt att dessa möten för vänskapsbildning möjliggörs. Engdahl lyfter i
sin forskning bl.a. fram att det finns en risk i att flytta småbarn från grupp till grupp utan att
ta hänsyn till de vänskapsförhållanden barnet har. Engdahl menar att pedagoger behöver ha
kunskap kring att även ettåringar bygger vänskapsförhållanden och att dessa behöver värnas
om. (Engdahl, 2012, s. 96).
Liknande saker framkommer i Anne Greves (2007, ss. 175-178,180,190-191,202) forskning,
där hon poängterar vikten av att pedagogerna har förmågan att reflektera, observera och även
studera för att få mera kunskap kring vänskapsrelationerna hos småbarn på daghem. Greve
lyfter fram att pedagoger behöver veta hur de kan möjliggöra möten mellan småbarn och hur
de kan stöda barnen att värna om, upprätthålla och även beskydda sina vänskapsrelationer.
Hon menar, som tidigare nämnts att småbarn väljer sina vänner och att de ska få möjligheten
att utveckla dessa relationer. Småbarns vänskap bildas i daghemmet hos väldigt många
barn. Barnen möter varandra under dagen i lek och i gemensamma sysslor, det är leken som
förstärker känslan av gemenskap. Humor kan också vara en sammankopplande faktor,
framkommer i resultaten.
I artikeln Preschool children’s fiendships and peer acceptance: Links to social competence
konstateras också att barn redan i dagisåldern kan bygga upp och behålla vänskapsrelationer
ifall möjligheten ges, det är därför viktigt att personal inom småbarnspedagogik men även
barns vårdnadshavare stöder barnen i deras skapande och upprätthållande av
vänskapsrelationer. Vidare konstateras även här liksom i tidigare nämnd forskning att barn
med vänskapsrelationer uppfattas som mera kompetenta än barn utan vänner av såväl andra
barn som av lärare. Lärarna konstaterar att barn med flera vänskapsrelationer är mer
kompetenta och mer omtyckta av de andra barnen än de barnen med färre eller inga
vänskapsrelationer. Vänskap påverkar barns sociala funktion och det är viktigt att skapandet
av dessa sociala relationer uppmärksammas och uppmuntras, vilket man främst genom leken
i småbarnspedagogisk verksamhet gör. (Lindsey, 2002, ss. 151-153).
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I en forskningsartikel som behandlar en studie gjord i ett daghem i Norge, av Mai Brit
Helgesen (2017, s. 9), tas det i resultaten fasta på att vuxna behöver ha kunskap för att kunna
identifiera när en situation handlar om sociala spänningar och när det handlar om mobbning
av ett barn. Om barnet inte får stöd av vuxna (personal och vårdnadshavare) kan situationen
leda till osäkerhet i gruppen, ångest och ensamhet hos barnet.

4.6 Slutsatser om resultaten
Enligt de teman eller faktorer som forskningarna lyfter fram gällande småbarns ensamhet,
har resultaten i forskningarna kring beteendeproblem/-avvikelser påvisat att upplevd
ensamhet påverkar barnets sociala förmågor, deras beteende samt även deras utveckling.
Beteenden som relateras till ensamhet i resultaten är aggression, ångest och att dra sig undan,
vilket även konstateras i den valda använda litteraturen. Att ett barn var avvisat, betydde inte
nödvändigtvis att barnet kände sig ensamt och ensamma barn var inte nödvändigtvis illa
omtyckta av sina jämnåriga. Slutsatsen kan dras att det är ytterst viktigt att fånga upp dessa
småbarn och att det behövs fungerande verktyg hos vuxna i barnets omgivning för att ge
stöd i de sociala situationerna samt i barnets sociala utveckling. Detta påpekas också i många
forskningar då de diskuterar sina resultat och behoven hos de undersökta barnen. Intressant
var också att pedagogernas uppfattning av barnets kompetens var relaterat till hur väl
accepterad barnet upplevdes vara bland sina jämnåriga. Dessutom har forskningen visat att
det finns ett samband mellan upplevd ensamhet över en lång tid i småbarnsåldern och
depression i tonåren. Detta visar att ensamhet har påverkan på välbefinnandet hos småbarn
och i detta fall även äldre barn och tonåringar. Liknande aspekter lyfts också upp i den lästa
litteraturen. I Figur 4 nedan kan utläsas hur ensamheten tar sig i uttryck hos barnet, olika
former av ensamhet samt hur ensamheten kan påverka barnet på långsikt.
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Figur 4. Småbarns ensamhet enligt resultaten

Eftersom alla forskningar i detta arbete inte har poängterat om det handlar om just
självupplevd ensamhet eller ensamhet som begrepp, kan det vara svårt att stöda sig på denna
väsentliga skillnad i begreppet som Qualter och Munn (2002) nämner. Dock är det av viktigt
att lyfta fram att denna skillnad även finns hos småbarn och deras olika typer av ensamhet.
Även i litteraturen poängterades av bl.a. Strang (2014) och av Junttila (2015) skillnaden
mellan social och emotionell ensamhet.
Leken verkar framstå som en grund för att småbarn ska kunna ingå i en gemenskap, som
möjliggör för bildandet av vänskapsförhållanden. I resultaten poängteras vikten av att
möjliggöra för småbarn att bilda dessa vänskapsförhållanden. Detta konstateras också i
litteraturen som lästs. Även yngre barn, i ettårsåldern ingår i gemenskap och har meningsfullt
utbyte av gemensamma stunder. Det poängteras att även om ettåringars möten är mera
flyktiga så är det ändå korta möten mellan två individer. Humorn och skrattet verkar vara en
förlösande faktor. Det framkom även att småbarn gärna söker sig till andra med liknande
temperament och sociala status som en själv då barnet söker sina vänner. En påverkande
faktor var också möjliga förflyttningar inom daghemmet och även flytt mellan olika
bostadsorter, för möjligheten att kunna upprätthålla vänskapsförhållanden.
Daghemmet kan konstateras vara en viktig plats för småbarn där de kan bilda
vänskapsrelationer, vilket stöder barnets utveckling av sociala färdigheter och främjar
gemenskapen. I och med att barnet redan i tidig ålder bygger upp, t.o.m. kvarstående,
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vänskapsrelationer poängteras i forskningsresultaten småbarns behov av att få handledning
och

stöd

av

personalen

inom

småbarnspedagogiken.

Personalens

roll

inom

småbarnspedagogiken kan alltså konstateras vara mycket väsentlig för barnet att bilda
vänskapsrelationer.

Genom

att

möjliggöra

för

leken

i

verksamhet

inom

småbarnspedagogiken kan pedagoger stöda barnet i utvecklingen av sociala relationer, men
även genom att utföra olika aktiviteter kan läraren inom småbarnspedagogiken stärka
samarbete mellan barnen vilket kan leda till bildande av vänskapsrelationer. Kunskap och
en förmåga av att avläsa situationer verkar också vara viktiga aspekter hos en pedagog. Figur
5 visar hur gemenskapen tar sig i uttryck hos småbarn enligt de funna resultaten samt att

daghemmet möjliggör sociala möten mellan barnen.

Figur 5. Småbarns gemenskap enligt resultaten

5 Verksamhetsformer
I denna del av arbetet diskuteras hurdana svenskspråkiga verksamhetsformer som tredje
sektorn och Helsingfors stad erbjuder för småbarnsfamiljer i Helsingfors. Även metoder som
strävar efter att förstärka det sociala umgänget och ge stöd, som exempelvis kamratstöd för
småbarnsfamiljer och småbarn tas upp i denna del. En viktig aspekt att tänka på är att det
inom Helsingforsregionen finns mindre svenskspråkiga än finskspråkiga verksamheter som
kan motverka småbarns ensamhet och öka gemenskapen, vilket har att göra med att andelen
finlandssvenskar i Helsingforsregionen är 5,7 %. (Mäki & Vuori, 2018).
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5.1 Kamratstöd som metod
Med kamratstöd menas att få möjlighet att träffa likasinnade som befinner sig i liknande
situationer som en själv. Under dessa möten kan erfarenheter, tankar och tips utbytas. Dessa
kan stöda och hjälpa till att lösa olika problem. Att få lyssna till andras berättelser och få
stöd i olika situationer kan lindra ångest, rädsla samt kan vara en stödande faktor för att
förebygga ensamhet. (Papunet, 2019) (Psykporten, u.d.). Den typ av kamratstöd som tas med
i denna kartläggning är lekparksverksamhet och olika typer av familjekaféer i Helsingfors.
Dessutom erbjuder Barnavårdsföreningen kamratstöd i och med olika kurser för att stöda
föräldraskapet i småbarnsfamiljer. Petrus församling erbjuder en familjevän åt familjer som
är i behov av extra stöd.
De verksamhetsformer som presenteras nedan relateras på olika sätt till de behov som
framkommit i forskningsartiklarnas resultat bl.a. efterlyses tidigt stöd och kommunikation
mellan vårdnadshavare och dagvårdspersonal (Lindsey, 2002, ss. 151-153) (Qualter &
Munn, The separateness of social and emotional loneliness in childhood, 2002, s. 242)
(Vellymalay, 2010, ss. 168,170-173). I resultaten framkommer även hur viktigt det är för
barn att få möjligheten att bilda vänskapsrelationer och att det är via gemenskapen och
vännerna som ensamheten förebyggs eftersom småbarns sociala nätverk på daghemmet
utgörs av andra barn (Greve, Vennskap mellom små barn i barnehagen, 2007, s. 170).
Eftersom arbetets målgrupp oftast rör sig tillsammans med sina vårdnadshavare p.g.a. sin
unga ålder, har denna kartläggning fokuserat på verksamhetsformer riktade till
småbarnsfamiljer, snarare än det enskilda barnet. Möjligheten till socialt nätverkande och
kamratstöd utanför daghemmet blir för småbarn möjliga via vårdnadshavaren.

5.2 Lekparksverksamhet för småbarnsfamiljer
Lekparkerna i Helsingfors ordnar på olika ställen en viss verksamhet för barn och deras
familjer. Detta är en verksamhet som ordnas av Helsingfors stad. På svenska sker detta i
Hertonäs i lekparken Illern, lekparken Iso-Antti i Östra Centrum samt i lekparken Loru som
finns i centrumbiblioteket Ode. Syftet med verksamheten är att erbjuda familjer en plats att
mötas och för barnen att leka. Tillsammans med familjerna planeras program så som t.ex.
musikstunder, pyssel samt möjlighet till information kring olika teman som kommer upp
utgående från familjernas önskemål och behov. Träffarna är gratis för alla att delta i.
Kontaktperson är en socialhandledare anställd av Helsingfors stad. (Helsingfors, 2019).
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5.3 Familjekafé
Förutom Helsingfors stads olika program, erbjuder t.ex. Mannerheims Barnskyddsförbund
Familjekafé verksamhet på svenska i Månsas. Familjekaféerna är en lågtröskelservice för
alla småbarnsfamiljer. Där träffar familjerna andra förälder och barn som är i samma
livssituation. Verksamheten utgår från att deltagarna kan diskutera och dela sina
erfarenheter, leka med barnen samt få information av sakkunniga. Verksamheten planeras
tillsammans med besökarna. Ofta drivs familjekaféerna av frivilliga. Omgivningen kan vara
t.ex. i byggnader för klubbverksamhet, rådgivningscentralen, daghem eller i lekparken.
Familjekaféerna är öppna ofta under morgnarna eller ibland på kvällarna och en eller två
gånger i veckan två timmar om dagen. (Maunula talo, 2019) (Mannerheims
barnskyddsförbund, 2018).
Familjekaféerna kan minska ensamhet och samtidigt öka gemenskap genom att ge en
möjlighet till gruppstöd som kan öka delaktighet. Det ger en möjlighet att vara en del av en
gemenskap.

Enligt

en

besökarundersökning

som

gjordes

av

Mannerheims

Barnskyddsförbund om deltagande i Mannerheims Barnskyddsförbunds Familjekaféer har
95,7 % av de som svarade till undersökningen besökt familjekafét p.g.a. att få sällskap för
barnet. Andra orsaker var också att möta andra som är i samma livssituation eller att den
vuxna får sällskap också för sig själv. Familjekaféer är en plats där också småbarn kan möta
varandra. Barn i olika åldrar möter varandra i familjekaféer. Besökarna som deltog i
undersökningen svarade att familjekaféerna hade leksaker, böcker eller annan typ
sysselsättning för barnen för att öka deras trivsel. (Viljanen & Helenius, 2014, ss. 3, 6, 9,
12).
Enligt Mannerheims Barnskyddsförbunds kundersökning har familjekaféerna ökat
besökarnas välmående genom att erbjuda möjligheter till gemenskap och att skapa nya
människorelationer. Enligt statistiken hade 94,1 % av besökarna fått nya bekanta. För att
verksamheten skulle utvecklas önskade deltagarna att det skulle finnas ännu mera handledda
aktiviteter för barnen. Både besökarna och personalen upplevde att verksamheten ökar deras
välmående, sociala nätverk samt förbättrar sinnesstämningen. (Viljanen & Helenius, 2014,
ss. 14–15).
Familjeluckan är ett öppet daghem i Helsingfors centrum som erbjuder en lågtröskel
mötesplats för barnfamiljer, d.v.s. det krävs ingen anmälning till verksamheten.
Familjeluckans besökare träffar där andra familjer och förälder och kan dela tankar och träffa
varandra i en barnvänlig miljö. Mötesplatsen erbjuder barnen en bra möjlighet att öva sina
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sociala färdigheter samt delta i olika kulturaktiviteter. Det finns personal på plats varje dag.
Besöket till Familjeluckan är avgiftsfritt. Verksamheten finansieras av en privat stiftelse.
Familjeluckan ordnar samtidigt också olika föreläsningar eller utbildningar om olika teman
som

är

relaterade

till

barns

utveckling

och

uppfostran.

(FamiljeLuckan

Barnavårdsföreningen, 2019).
Också Folkhälsan erbjuder familjekaféer i Nylands distrikt. Familjekafét kan erbjuda stöd
när den vuxna behöver stöd i uppfostringsfrågor eller är osäker på hur hen skall gå till väga
med uppfostran. Samtidigt kan den vuxna få stöd och diskutera med andra som är i samma
livssituation kan barnen leka fritt och träna sina sociala färdigheter. (Folkhälsan, 2019).

5.4 Kurser med kamratstöd för familjer
Det finns olika organisationer som erbjuder stöd i föräldraskapet. I Helsingforsregionen
ordnar bl.a. Barnavårdsföreningen verksamhet på svenska. Barnavårdsföreningen håller
kurser så som Familjeskolan POP och De otroliga åren. Det ordnas även Familjecafé, vilken
nämns i kapitlet ovan.
Familjeskolan POP (Pre-school Overactivity Programme) är en kurs där man erbjuder
föräldrar och barn i åldern 3–6 år, olika verktyg för att kunna hantera barn som har ett
utmanande beteende. Gruppen träffas en gång varje vecka i tio veckors tid. Det poängteras
att deltagandet inte kräver att barnet har en uttalad diagnos men räknar upp en del olika typer
av beteende som kan vara gällande för barnet i fråga. I listan framkommer bl.a. aggressivt
beteende. (Barnavårdsföreningen c), u.d.). Detta kan enligt resultaten i forskningar, ha en
koppling till upplevd ensamhet hos barn (Coplan;Closson;& Arbeau, 2007). Tanken är att
föräldrarna ska kunna få kamratstöd av andra i samma situation, samt handledning kring vad
som kan vara bakomliggande orsaker till barnets beteende med fokus på att lyfta barnets
positiva kompetenser och ett positivt bemötande. Kursen pågår i tio veckor under dagtid,
dock finns även viss möjlighet att delta i grupper under kvällstid (barn i åldern 2–8 år).
Familjen får hemuppgifter som för arbetet framåt. Kursen är avgiftsbelagd och gäller endast
ett barn med föräldrar/familj. Man delar upp kursen i en grupp för föräldrar samt en grupp
för barnen. Barnen får möjlighet att öva samspel med andra barn där fokus är på att
möjliggöra så att barnet får upplevelsen av att lyckas. (Barnavårdsföreningen b), u.d.).
De otroliga åren – är ett program som pågår under 12 träffar och är avsedd för föräldrar som
har barn i åldern 3–12 år. Under kursen behandlas olika teman och genom diskussion, olika
uppgifter och övningar som stärker föräldrarnas färdigheter i barnets uppfostran. Till kursen

34
hör även ett material som delas ut till föräldrarna, i form av en handbok.
(Barnavårdsföreningen a), u.d.). Teman som är relevanta för detta arbete är hur föräldern
kan hjälpa barnet att styra sina känslor, lära barnet att få vänner samt hur barnet hanterar
konflikter med andra barn (Webster-Stratton, 2007).

5.5 Familjevän
Petrus församling har ett projekt, "Framåt tillsammans", i vilket en familjevän-verksamhet
ingår. Projektet är nytt och påbörjades i januari 2019 men kör igång mer aktivt under hösten
2019. Verksamhetens mål är att finnas till för familjer som saknar sociala stödnätverk och
har svårigheter i att få vardagen att rulla. Verksamheten kommer främst att rikta in sig på
familjer med barn i åldern 0–10 år. Verksamheten baserar sig på frivilliga familjevänner som
delar med sig av egna erfarenheter och får handledning och stöd av projektledaren Kajsa
Sjöberg. (Petrus församling, 2019).
Den frivilliga familjevännen finns till som stöd för en familj och förväntas träffa familjen
ungefär 2–4 timmar en gång i veckan eller varannan vecka under en 2–12 månaders
tidsperiod. Stöd till familjen kan ges genom samtal och gemenskap eller genom mer praktisk
hjälp som exempelvis barnvaktning. Stödet till familjerna varierar eftersom det utgår från
familjernas behov men även familjevännernas möjligheter att hjälpa till. Verksamheten vill
erbjuda behövande familjer ett flexibelt och mångsidigt stöd. (Petrus församling, 2019).

5.6 Slutsats om verksamhetsformerna
Det kan konstateras att det ordnas svenskspråkig verksamhet för småbarnsfamiljer inom
Helsingfors stad, genom t.ex. leksparksverksamheten Illern i Helsingfors. Utöver
Helsingfors stad, ordnas även verksamheter inom tredje sektorn så som Mannerheims
barnskyddsförbund, Folkhälsan, Barnavårdsföreningen, Röda korset samt Petrus
församling. Det finns verksamhetsformer som drivs av frivilliga personer men även
verksamheter som drivs av en utbildad handledare. Det finns både avgiftsbelagda och
avgiftsfria verksamheter för småbarnsfamiljer som behöver stöd. De funna verksamheterna
lämpar sig inte bara för familjer med småbarn utan även för familjer med barn i skolåldern.
Dessa verksamhetsformer kan ha en positiv inverkan på gemenskapen hos en
småbarnsfamilj och därmed också minska på ensamheten hos småbarnsfamiljer.
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6 Metoder att använda i dagvården med barn
Dagvården nämns kontinuerligt i de valda artiklarna och i en del av forskningarna poängteras
vikten av att dagvårdspersonalen har kunskap om hur sociala brister kan upptäckas och hur
den sociala utvecklingen hos småbarn kan handledas och stödas (Qualter & Munn, The
separateness of social and emotional loneliness in childhood, 2002, s. 242) (Lindsey, 2002,
ss. 151-153) (Vellymalay, 2010, ss. 170-173) (Helgesen, 2017, s. 4). Det finns en del olika
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småbarnspedagogiken ska enligt skrivna riktlinjer ha rätt till att få vara delaktiga och
utveckla sina sociala färdigheter på daghemmet. (Utbildningsstyrelsen, 2018, ss. 25-27).
Bland annat Folkhälsan är en aktiv aktör som erbjuder kurser och material som stöder
gemenskapen och barnets utveckling. Några av de program som anses tangera detta arbetes
teman och frågeställning kring verksamhetsformer, kommer att presenteras nedan i denna
del av arbetet. De metoderna som presenteras används främst inom dagvården men kan även
användas inom andra områden.

6.1 Dagisfred
I Mai Brit Helgesen (2017, ss. 1,4,9) har man fokuserat på mobbning hos barn samt hur
mänskliga och omkringliggande faktorer kan påverka barns gemenskap och lek tillsammans
på ett daghem. Resultatet visar att daghemspersonalen har en stor inverkan på mobbning på
ett daghem och kan påverka eventuell förekomst av mobbning. Även föräldrarnas
deltagande, olika styrdokument, barnens fritidsintressen och samarbete med andra daghem
påverkar barns känsla av ångest och osäkerhet. Genom dagisfreden kan barnens känsla av
ångest och osäkerhet förebyggas eftersom daghemmet då har ett nära samarbete med barnens
vårdnadshavare men också andra daghem, vilket ökar trivseln och trygghetskänslan på
daghemmet.
Syftet med dagisfreden är att redan i ett så tidigt skede som möjligt förbygga mobbning och
ensamhet bland småbarn. Tillsammans reflekterar barn, pedagoger och vårdnadshavare
kring vad som bör göras för att alla ska kunna känna sig trygga och trivas på daghemmet.
Genom detta samarbete stärks delaktighetskänslan och alla inblandade parter har möjlighet
att få bidra till att främja tryggheten och trivsamheten på dagis. Daghemmets arbete med
respekt, delaktighet och trygghet främjas genom dagisfreden. Folkhälsan ordnar i samarbete
med Mannerheims barnskyddsförbund varje år i augusti en tvåspråkig dagisfreds-workshop
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var det finns möjlighet att få bekanta sig med dagisfreds materialen.(Folkhälsan - dagisfred,
u.d.).

6.2 Kompisväskan
I några av de valda artiklarna konstateras det att personalen på daghemmen är i behov av
olika material som kan användas för att främja barnens kamratrelationer och stöda barnen i
deras sociala utveckling (Vellymalay, 2010, ss. 172-173) (Lindsey, 2002, s. 151).
Kompisväskan är ett sådant praktiskt material som har utformats av Folkhälsan. Personal på
daghem kan använda sig av inspirationsmaterialet när de jobbar med att förebygga mobbning
bland småbarn. Med materialet som hjälp kan personalen stöda barnen i att stärka deras
kamratrelationer samt att bilda betydelsefulla relationer med jämnåriga barn. Samtidigt kan
materialet också vara till hjälp för personalen när det gäller att förstärka eller förbättra
gruppandan i barngruppen. (Folkhälsan - kompisväskan, u.d.).
I teorihäftet som medföljer i kompisväskan konstateras det att de vuxna på daghemmet har
en viktig roll när det kommer till att förebygga mobbning. Det krävs lyhörda och rättvisa
vuxna som ser, hör, respekterar och stöttar barnen på daghemmet. När det kommer till att
förebygga

mobbning

behövs

självbehärskningsförmåga,

moral,

empati
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aggressionsbehärskning. Dessa förmågor kräver övning och tid av småbarn men barnen
behöver även stöttande vuxna som kan hjälpa dem på vägen. Gällande sociala relationer är
det viktigt att barnen kan kontrollera sina känslor eftersom detta har en positiv påverkan på
skapandet av relationer. Dålig självkontroll och svårigheter i att kontrollera de egna
känslorna kan sammankopplas med ett negativt socialt beteende. Småbarn med aggressivt
och impulsivt beteende kan sammanlänkas med mobbning. (Stolzmann-Frankenhaeuser &
Stoor-Grenner, 2014, ss. 39,40). I de valda artiklarna konstateras också att aggressivt
beteende kan sammankopplas med ensamhet (Coplan;Closson;& Arbeau, 2007, ss. 991-992)
(Qualter & Munn, 2002, s. 241).
Vidare i teorihäftet konstateras att vuxna på daghem måste vara mera närvarande och
delaktiga under barnens fria lek eftersom det är i samband med den typen av lek som
mobbningen ofta förekommer. De vuxna måste alltså ta en större roll i barnens fria lek för
att kunna förebygga mobbning. Dessutom för att kunna skapa och upprätthålla
vänskapsrelationer behöver barnen stöd av vuxna eftersom sociala relationer hör till något
av de svåraste barnen kommer behöva lära sig att handskas med. (StolzmannFrankenhaeuser & Stoor-Grenner, 2014, ss. 41-42). Helgesen konstaterar i sin artikel att en
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av de faktorer som påverkar förekomsten av mobbning under lek och andra situationer på
daghem är personalen. Genom olika pedagogiska aktiviteter kan personalen påverka barnens
vänskapsskapande, delaktighet och uteslutning. (Helgesen, 2017, ss. 8,9).

6.3 Kompiskonst
I handboken Kompiskonst, utgiven och utarbetad av Folkhälsan, närmar man sig barnens
kompisfärdigheter med utgångspunkt i sociala färdigheter med särskilt beaktande av s.k.
utmanande beteenden. Med begreppen utmanande beteende beskrivs här både småbarn med
särskilt stöd men också de barn som inte har konstaterade behov men som har utmaningar i
att reglera sitt beteende eller har bristande samspelsfärdigheter. (Repo & Laaksonen, 2017,
ss. 8-9). Orsakerna till dessa brister kan ligga i: föräldrarnas hjälplöshet och det ständigt
växande informationsflödet, men i samband med småbarn talas det också ofta om
socioemotionella problem (Sinkkonen, 2008, s. 119).
På senare tid har man också börjat iaktta omgivningen barnet befinner sig i för att kunna
skapa en inlärningsmiljö som passar alla barn. Barn som beter sig utmanande kan ha olika
drag av aggressivitet, rastlöshet och trots. Samspelssvårigheterna kan också ta sig uttryck i
att barnet drar sig undan gruppaktiviteter. Målsättningen i handboken Kompiskonst är att
skapa en positiv verksamhetsmiljö för barnen. De vuxnas verksamhetsmodeller stöder
barnens kompisfärdigheter. Man fokuserar också på daghemspersonalens sätt att interagera
och föräldrarnas delaktighet i det arbete som görs på daghemmet. (Repo & Laaksonen, 2017,
ss. 8-10).
Efter att boken introducerat teoretiska synvinklar på barnens inbördes relationer, tillägnas
den andra delen olika verksamhetsformer och verktyg som pedagogerna kan ha nytta av.
Verktygen passar som stödmaterial i för grupper med barn i åldern 3–7 år. Den sista delen
innehåller övningar som stärker barngruppen som helhet. (Repo & Laaksonen, 2017, ss. 3738).

6.4 Theraplay som metod för att stöda den sociala interaktionen
I forskningarna av Helgesen (2017), Lindsay (2002) och Vellymalay (2010) betonas vikten
av att personal inom småbarnspedagogik stöder och stöttar barnen i deras skapande och
upprätthållande av vänskapsrelationer. Barnets förmåga att fungera i sociala relationer är ett
väsentligt mål i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2018)
och en viktig grundfärdighet, eftersom grunden för människans inlärning och utveckling
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ligger i social växelverkan. I den tidiga interaktionen mellan barnet och vuxna har vuxna
ansvar för att hjälpa barnet att fungera så självständigt som möjligt. Vissa barn behöver
också stöd av vuxna i formandet av relationer till andra barn. Eftersom vissa småbarn har
problem i sin sociala utveckling behöver de få hjälp och stöd med detta. Grupptheraplay är
ett förhållningssätt och en samspelsmetod som stöder barnets självkänsla, upplevelse av
tillhörighet samt tillit till sig själv och andra med hjälp av vårdande och samarbetsbetonande
lekar. (Suomen Theraplay-yhdistys ry, u.d.).
Grupptheraplay ska inte anses som en erbjuden terapiform utan som ett stöd och en
förstärkning av grupptillhörigheten och de sociala relationerna i en grupp. Vid användningen
av theraplay i grupp skapas möjligheter att använda unika, konstruktiva kontakter och god
växelverkan för alla som behöver det. Grupptheraplay fungerar också som en upplevelse av
tillhörighet till en grupp samt att öva upp tilliten till sig själv och andra. (Jernberg & Booth,
2003, s. 343).
I grupptheraplay finns det fyra enkla regler att följa: vi gör inte någon illa, vi håller ihop, vi
har roligt och den vuxna leder. Inom grupptheraplay är det viktigt att alla får vara med på
sina egna villkor och att lekarna anpassas så att alla kan delta, även småbarn med
funktionsnedsättning. Ledaren har en viktig roll genom att det ligger på dennes ansvar att
alla barn får tillräckligt med tid. (Jernberg & Booth, 2003, s. 345).

7 Diskussion
I detta examensarbete har utretts hur småbarns ensamhet och gemenskap ser ut, hur de
sociala kompetenserna kan stödas och varför det är viktigt att motverka ensamhet. Därtill
har det kartlagts metoder som finns för att minska negativ ensamhet och främja
gemenskapen hos småbarn. Ämnet är viktigt eftersom det i resultaten bl.a. har framkommit
att det finns kopplingar mellan ensamhet och en svag självkänsla samt även depression i
tonåren, vilka kan komma att påverka hälsan hos småbarn. Dessutom upplevs det som viktigt
att det i yrkeskompetenserna som lärare inom småbarnspedagogiken finns kunskap om hur
barn som drabbas av ensamhet ska bemötas samt kunskap om hur pedagogen bör reagera på
det för att stöda barnets sociala utveckling.
Då arbetet inleddes var förväntningar höga på att hitta mångsidiga forskningar som
behandlade småbarns ensamhet och gemenskap. Efter omfattande sökningar på olika språk
visade det sig att det forskats relativt lite inom arbetets målgrupp. Ursprungligen var det
tänkt att också ha med småbarnsfamiljers ensamhet samt föräldrars påverkan på småbarns
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ensamhet men tyvärr hittades inga relevanta forskningar kring detta. Efter en första sökning
bestämde arbetsgruppen sig för att lämna bort diagnoser och andra mera specifika faktorer
som orsakar ensamhet, och avgränsa examensarbetet till att på ett mera allmänt plan
behandla småbarns ensamhet och gemenskap.
Under arbetsprocessens gång anses den första frågeställningen blivit besvarad utgående från
forskningsresultaten. Frågeställningen lyder: vilka teman eller faktorer lyfter forskningen
fram gällande småbarns ensamhet? I resultatanalysen konstateras att beteendeproblem
såsom aggressivitet kan leda till ensamhet och även utanförskap och avvisning kan orsaka
ensamhet
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bakgrundslitteraturen. Det var intressant att märka att de teman som framkom i resultaten,
även till stor del togs upp i litteraturen som användes. Kring aggressionen i
forskningsresultaten, lyftes fram att den hos småbarn oftare är kopplad till ensamhet hos
flickor än hos pojkar. Pojkarna hade å sin sida oftare koppling till tillbakadragenhet relaterat
till ensamhet. Detta gällande skillnaden mellan könen i fråga om aggression, framkommer
också i litteraturen, då det där nämns att aggression har ökat hos flickor.
Andra saker som forskningen påpekar är att ensamhet i barndomen kan förorsaka psykisk
ohälsa såsom exempelvis depression i tonåren. Detta anses vara en viktig aspekt att vara
medveten om och en vägande orsak att arbeta för att motverka småbarns ensamhet i ett tidigt
skede. Dessutom framkommer vikten av att skilja på begreppen att vara ensam och
ensamhet. Småbarn upplever liksom vuxna, såväl social som emotionell ensamhet.
Dessutom var det intressant att forskningsresultaten konstaterade att ett avvisat barn inte
nödvändigtvis upplever sig som ensam.
Den andra frågeställningen i examensarbetet tangerade gemenskapen hos småbarn och lyder
enligt följande: vilka teman eller faktorer lyfter forskningen upp som viktiga för att främja
gemenskapen hos småbarn? När examensarbetet inleddes utgick arbetsgruppen från att
gemenskap kan ha betydelse för att förebygga ensamhet hos småbarn. Resultatanalysen visar
att småbarns gemenskap kan förebygga ensamhet. Resultaten gällande gemenskap är främst
framtaget på daghem. Analysen visar att barnets sociala kompetens har stor betydelse för
hur barnet klarar av att skapa vänskapsrelationer och därmed bli en del av en gemenskap.
Vänskap har i sin tur betydelse för hur mycket barnet får öva på sociala färdigheter och
därmed få bättre social kompetens. Vänskap och social kompetens går hand i hand och därför
behöver småbarn stödas av vuxna för att utvecklas i sociala färdigheter och för att skapa
hållbara relationer.
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Vänskap och social kompetens är de viktigaste faktorerna när det gäller att förebygga
ensamhet hos småbarn, det styrks både i litteraturen och resultaten. Småbarn börjar redan
vid ett års ålder skapa vänskapsrelationer och senast vid tre års ålder skapas hållbara
vänskapsrelationer. Vikten av den vuxnas roll att vara den som tar steget och stöder barnet i
utvecklingen av social kompetens betonas. Läraren inom småbarnspedagogik har därför en
viktig roll att skapa situationer som möjliggör möten mellan småbarn samt handleda och
stöda barnen från tidig ålder. En vänskapsrelation är en plats för olika sinnesuttryck och
därför är det viktigt att kunna stöda barnet i hanteringen av känslor. Resultaten visar att
daghemmet har stor betydelse för barnets gemenskap och man kan anta att småbarn har
bättre förutsättningar att skapa vänskapsrelationer och utveckla social kompetens ju tidigare
barnet börjar på daghemmet.
Enligt resultaten ses barn med vänner som mera kompetenta av lärare och av andra barn.
Skribenterna reflekterade kring ifall detta kan medföra en risk för det redan ensamma barnet
genom att kompetenta barn kanske får mera positiv uppmärksamhet? Det är bra att
personalen kan reflektera över risker och hur daghemmet kan beakta detta. Daghem har en
del metoder som används för att stärka social kompetens och behandla känslor. Dessa
metoder framkommer också i detta arbete. Det som blir oklart är om dessa metoder är
tillräckliga för att stöda småbarn att skapa vänskapsrelationer och gemenskap eller om det
behövs nya metoder. Dessutom framkommer det i resultatet att det behövs strategier som
minskar upplevelsen av hopplöshet hos småbarn. Här blir det också oklart hur personal på
daghem kan arbeta för att minska detta. Leken framkommer också som en viktig faktor för
att stöda gemenskapen på daghemmet. Det framkommer inte om det har betydelse om leken
är styrd eller fri, viktigt är att barnen delar glädje genom leken.
I den andra delen av arbetet ställdes slutligen den sista frågeställningen: vilka
verksamhetsformer kan användas för att förebygga småbarnsfamiljers ensamhet och främja
småbarnsfamiljers gemenskap? Utgående från kartläggningen av svenskspråkiga
verksamhetsformer i Helsingforsområdet kan skribenterna konstatera att Helsingfors stad
och även tredje sektorn erbjuder svenskspråkig verksamhet för småbarnsfamiljer.
Verksamhetsformer som stöder bl.a. barnets sociala färdigheter och därmed även främjar
gemenskapen är Familjeluckan, Folkhälsans familjekaféer och Familjeskolan POP som hålls
av Barnavårdsföreningen. Helsingfors stad ordnar även lekparkverksamhet där familjer har
möjlighet att träffas samtidigt som barnen får leka. Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar
Familjekafé var barnen kan leka, familjen kan få information av sakkunniga och får diskutera
samt dela erfarenheter med andra i samma livssituation.
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Gällande verksamhetsformer som förebygger småbarnsfamiljers ensamhet har inte någon
verksamhet hittats som är direkt förebyggande men dock anses att gemenskap kan användas
som en förebyggande faktor för ensamhet. Kartläggningen består därför av
verksamhetsformer som främjar småbarnsfamiljers gemenskap och som därmed indirekt
minskar ensamheten hos småbarn. Skribenterna har även valt att ta med olika metoder som
kan användas inom småbarnspedagogiken men även av andra intresserade. Metoder som kan
användas är bl.a. kompisväskan och kompiskonst. Theraplay stöder barnets upplevelse av
tillhörighet, självkänsla, självtillit genom lekar som betonar samarbete. Med hjälp av
dagisfred inom dagvården kan mobbning och ensamhet hos barn förebyggas.
Då kartläggningsprocessen är gjord kan det konstateras att det erbjuds en hel del olika
verksamheter för att minska ensamheten och främja gemenskapen hos småbarnsfamiljer
men dock erbjuds de främst på finska. En del av verksamheterna marknadsförs på svenska
men detta garanterar inte nödvändigtvis svenskspråkiga tjänster. Även en del av
verksamheternas hemsidor på internet var inte uppdaterade, vilket gav skribenterna fel
information och en felaktig bild av verksamhetsformen. Verksamhetsformerna fokuserades
på verksamhet som inte var erbjudna konkret till varken kärnfamiljer eller andra
familjekonstellationer. Detta var även ett medvetet val då verksamhetsformerna
sammanställdes. Kravet var verksamhet för svenskspråkiga småbarnsfamiljer.
Oklart förblev hur verksamhetsformerna och användarna hittar varandra. Under
arbetsprocessen gjordes några försök till kontakt med mödrarådgivningarna samt den
ansvariga socialhandledaren för lekparksverksamheterna inom Helsingfors stad men tyvärr
kan det endast konstateras att detta inte gav några resultat. Dock kan det spekuleras kring att
mycket info och reklam kring de nämnda verksamhetsformerna antagligen hittas på
rådgivningsstationerna i Helsingfors. En del av arbetsgruppen har personliga erfarenheter av
liknande verksamhetsformer som nämns i arbetet och kan bekräfta att informationen kring
dem gavs eller fanns på anslagstavlor under rådgivningsbesöken. Detta var en del som gärna
hade plockats med i examensarbetet eftersom verksamhetsformerna inte kan göra nytta hos
småbarnsfamiljer ifall användarna är omedvetna om deras existens.
Med tanke på målgruppens ålder kan konstateras att det i en del av arbetets teman faller bort
en del ålderskategorier. I de befintliga forskningarna som tagits med i arbetet, har man
studerat ensamhetens kopplingar till beteendeproblem, hos barn i ca 5- års ålder. Detta
innebär att en stor del av examensarbetes målgrupp (0–5 år) inte räknas in i resultaten. Detta
har förmodligen att göra med den kognitiva och språkliga utvecklingsnivån hos småbarn. En
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stor del av den forskningen som hittats har gjorts med hjälp av bl.a. observationer, vilket
också anses kunna påverka forskningarnas reliabilitet eftersom forskningarna då saknar
barnperspektiv. I många av forskningarna användes frågeformulär som pedagogerna svarade
på angående småbarnen i undersökningen. T.ex. upplevd depression hos femåringarna,
ansågs i en av forskningarna vara svår att mäta och där hade man stöd av pedagogernas
observationer. Detta innebär att deras resultat inte kan koppla depression direkt till barn i
femårsåldern, vilket är detta arbetes målgrupp. Dock kunde man koppla ensamheten i
femårsåldern, som en påverkade faktor på upplevd depression hos 13-åringar.
Arbetsgruppen har ansett att forskningsresultaten går att överföra på arbetets målgrupp, även
om en del forskningar innehöll åldrar som låg utanför arbetets målgrupp.
I början av processen antogs att mobbningen skulle vara ett tema som skulle framkomma i
forskningar, som orsak till eller följd av ensamhet. Till arbetsgruppens förvåning har inte
forskning hittats som desto mera tagit upp mobbning som en faktor relaterad till ensamhet.
Arbetsgruppen anser trots det att mobbningen antagligen är en stor faktor som påverkar
gemenskapen negativt och försvårar bildandet av sociala relationer, vilka enligt
forskningsresultaten fungerar som motverkande faktor för ensamhet. Mobbning nämns
endast ett fåtal gånger i de valda artiklarna. Detta är ett tema som gärna kunde forskas mera
kring. Ofta antas att småbarn är för unga för att mobba men skribenterna är mera skeptiska
till detta påstående och anser att det finns orsak att undersöka i vilken grad mobbningen
förekommer redan hos småbarn.
Anknytningens inverkan på barns ensamhet och sociala gemenskap kommer inte upp i någon
av artiklarna, vilket upplevdes som överraskande eftersom skribenterna spekulerar att
anknytningen påverkar barns ensamhet och möjlighet till att känna gemenskap. Detta
nämndes även i litteraturen men p.g.a. att det inte hittades forskning som understöder denna
spekulation, har skribenterna valt att inte nämna anknytningen desto mera i arbetet.
Arbetet tar också upp dagvården och dess betydelse för att motverka ensamhet och främja
gemenskap hos småbarn. Även pedagogernas betydelse lyfts fram i många av forskningarna,
vilket bestyrker arbetsgruppens påstående om att examensarbetets ämne och syfte är viktigt
också
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småbarnspedagogiken. Med tanke på att daghemmet verkar vara en naturlig och givande
miljö för möjlighet till gemenskap för barn, och därmed bildandet av vänskapsrelationer,
anser skribenterna att det är en positiv förändring att Finland vill börja erbjuda femåringar
gratis småbarnspedagogik och genom att förlänga förskoletiden till att gälla redan
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femåringar. Detta förväntas involvera de femåringar till småbarnspedagogiken som i dagens
läge sköts hemma av sina vårdnadshavare fram till förskoleåldern. En risk med att barnen
redan som femåringar får en mera skol-strukturerad vardag, kan vara att det finns mindre tid
och möjlighet för leken, som enligt resultaten verkar vara ytterst viktig för gemenskapen och
för att öva på sociala färdigheter, samt bilda vänskapsförhållanden.
Skribenterna konstaterar att det verkar som att det forskats mera om ensamhet bland barn i
skolåldern och uppåt. Hur småbarns ensamhet ser ut vet vi ännu väldigt lite om men det finns
dock bevis för att barn ändå förstår, känner och är påverkade av ensamhet. En av orsakerna
till att det inte forskats mycket om detta i arbetets målgrupp är troligen p.g.a. att feomenet
är svårt att mäta. Små barn har ännu inte förmågan att uttrycka sina känslor verbalt och de
har inte heller kommit så långt i sin sociala utveckling. Det kan troligtvis upplevas svårt att
få tillförlitlig information kring småbarns upplevelser av ensamhet genom studier så som
intervjuer, vilket även nämndes i några artiklar. Detta kan göra att forskning bland småbarn
är väldigt tidskrävande, det behövs tid för att bygga upp förtroende för barnet/gruppen man
arbetar med.
Det borde även forskas vidare kring om den svenskspråkiga verksamhetsservicen är
tillräcklig för de brukare som har hittat fram till verksamheten. Samtidigt blev det oklart i
arbetsprocessen om marknadsföringen kring verksamhetsformerna är tillräcklig och samt
om hur klienterna överhuvudtaget hittar servicen?
Det anses överlag vara ändamålsenligt med mera forskning om ämnet ensamhet hos barn i
åldern 0–5 år. Vikten av föräldrastöd för småbarns sociala utveckling nämns förvånansvärt
lite i forskningarna och det skulle ha varit intressant att ha med en del om föräldrarollen i
arbetet, eftersom barnets sociala utveckling också sker i hemmet och föräldrar ger modeller
genom sitt eget agerande. Utifrån forskningarnas resultat blir det dock oklart vilken
betydelse föräldrar har gällande barns gemenskap. Även ensamheten som kan förekomma
hos ensamförsörjande föräldrar och annan typ av familjekonstellationer än kärnfamiljen,
vore en intressant aspekt.
Arbetsgruppen anser att metoder borde utvecklas för att mera ingående och ur ett
barnperspektiv kunna undersöka ensamhet, mobbning och förekomsten av depression redan
hos småbarn. Arbetsgruppen är medveten om att det är en utmaning i att få tillförlitlig
information av småbarn men anser att det vore viktigt. Resultaten i arbetets analys har
påvisat att ensamhet har effekter på hälsan och självbilden då barnet blir äldre. Då
arbetsgruppen har berättat för andra människor om examensarbetets syfte, har reaktionerna
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varit positiva och det har konstaterats att det är ett viktigt ämne som det finns för lite
information kring.
Förslag på vidare forskning är förutom de ovan nämnda, att undersöka förekomsten av
mobbning hos småbarn, förekomsten samt vilka uttryck depression kan ta hos småbarn men
även forskning kring hur ensamheten ser ut för nyinflyttade småbarnsfamiljer utan nätverk i
den nya hemstaden? Det sista förslaget är också ursprungligen en av utgångspunkterna då
arbetsprocessen startade. Ensamhet i barndomen kan leda till depression i senare livet enligt
forskningsartiklar. Kan barns depression däremot tvärtom leda till subjektiv (barnet själv
upplever ensamhet) eller objektiv (barnet tas inte med gruppen) ensamhet? Detta vore
intressant att ta fasta på i vidare forskning.
Det har förekommit en del utmaningar i skribenternas arbetsprocess med att få gruppen
samlad eftersom skribenterna har varit bosatta på olika orter under arbetsprocessen. Även
att få uppgifter delegerade rättvist har varit utmanande. Eftersom arbetsgruppen består av
åtta personer har det stundvis varit svårt att hitta tider som passade alla och ofta har möten
ordnats så att några har träffats i skolan medan några har deltagit via Skype. Detta
konstaterades ibland orsaka svårigheter med att följa med i gruppens diskussion om arbetet,
mycket p.g.a. internetkvalitet och ljudkvalitet. Diskussionerna har dock alltid upplevts som
givande och varje gång har processen gått framåt då möjligheten att dela idéer och tankar
har funnits. Oavsett utmaningar anser arbetsgruppen att det arbetssätt som valts var
fungerande och lyckat eftersom en stor del av arbetet gjordes tillsammans och det
reflekterades mycket kring hur vi skulle gå tillväga under arbetets gång. Förutom skrivandet
har en stor del av processen inneburit planering samt att kritiskt diskutera källornas relevans.
Gruppen har ändå träffats i skolan under handledningstillfällen, med ca två-tre-veckors
mellanrum men gruppen har dagligen haft kontakt via en gemensam WhatsApp-grupp.
Ända sedan början har arbetsgruppen funnit det något utmanande att hitta den röda tråden i
arbetet men efter många diskussioner med handledarna och diskussioner i arbetsgruppen,
började arbetet ta sin slutgiltiga form. Arbetsfördelningen har stundvis varit lite ojämn p.g.a.
deltagarnas olika livssituationer och tidtabeller. Gruppen har strävat till att respektera och
acceptera varandras olikheter. Under processen och nu i efterhand kan det konstateras att
åtta personer är en alltför stor grupp för ett liknande examensarbete, där materialet dessutom
varit begränsat. Trots dessa utmaningar har samarbetet fungerat bra och arbetsgruppen har
haft ett positivt förhållningssätt till arbetet och till varandra. Hela arbetsprocessen har
upplevts som lärorik och har gett ett mervärde till yrkesidentiteten.
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I efterhand kan konstateras att det skulle ha varit en möjlighet att dela upp arbetsgruppen,
där ena halvan sett på ensamhet ur allmänt perspektiv medan den andra halvan kunde ha sett
på ensamheten baserad på någon av de tidigare nämnda faktorerna. Kartläggningen av
verksamhetsformer kunde ha varit gemensam. Det framkom dock i ett sent skede efter att
processen startat att antalet forskningar kring arbetets målgrupp var begränsade och därför
ansågs det inte ändamålsenligt att ytterligare i det skedet dela upp examensarbetet mera.
Dessutom visade det sig att de forskningar som behandlade dessa faktorer inte berörde
arbetets målgrupp, småbarn i åldern 0–5 år. Eftersom skribenterna i detta arbete är blivande
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och den utfördes på skolor och daghem.
Sociometriska mätningar. Intervjuer med
barnen gällande deras vänskapsrelationer
och deras förståelse av deras känslor.
Pedagogernas åsikt, perspektiv och direkta
observationer av barnen.
Ensamma barn tycks uppleva att de har
ett lägre självvärde och ha mindre sociala
kompetenser, tillståndet kan leda också till
en mer pessimistisk tänkande om
ensamhet. Tränande av sociala
kompetenser kan hjälpa dessa barn.
Social, loneliness, childhood
17.1.2019
Wiley Online Library (Turku University
Volter)

Gender differences in the behavioral
associates of loneliness and social
dissatisfaction in kindergarten
2007
Canada
Journal of Child Psychology and Psychiatry

Författare

Kimberley A. Arbeau
Leanna M. Closson
Robert J. Coplan

Syfte

Att hitta ytterligare bevis för ”Loneliness
and Social Dissatisfaction Questionnaire
for Young Children” och att utforska ifall
det finns skillnader bland könen i relation
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till deras ensamhet och beteende
problem.
Urval

139 barn med medelåldern 64,76
månader ur 14 olika ”public schools” i
Ottawa, Kanada.

Metod

Frågeformulär gjort av barnens mammor.
Forskarnas direkta observationer kring
barnens beteende. Lärarens perspektiv
och åsikt. Frågeformuläret ”Loneliness and
Social Dissatisfaction Questionnaire for
Young Children” tillsammans med barnen.
Demografiska variabler.

Resultat

Ensamheten har stark koppling med
ångest, aggression och utsatthet.
Skillnader också mellan könen där olika
beteendeproblem för pojkar och flickor är
relaterade till deras ensamhet.
Social, loneliness, childhood
17.1.2019
Wiley Online Library

Sökord, datum & databas
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Författare
Syfte

Urval
Metod

Resultat

Doing friendship during the second year of
life in a Swedish preschool
2012
Sverige
European Early Childhood Education
Research Journal
Ingrid Engdahl
Hur småbarn skapar vänskapsrelationer,
hur denna går tillväga samt deras sociala
interaktioner
Sex barn i 14–24 månaders ålder
studerades i nio månaders tid.
Forskaren valde ett barn i fokus per dag
och följde med barnets lek och deltog i
leken enligt barnets inbjudan. Förutom de
direkta observationerna användes också
video inspelningar, fotografier och
anteckningar.
Barnen hade 3 olika sätt att skapa
vänskapsrelationer, vilka var att barnen
hälsa på varandra, bjöd med andra barn i
lek och hjälpte varandra. Ettåringarna
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Sökord, datum & databas
4
Titel
Publikations år, land

visade intresse för varandra genom olika
slags kommunikation som t.ex. att titta
noggrant på varandra, tolka
ansiktsuttryck, olika slags kroppsspråk och
att röra i varandra för att visa vad de vill.
Barn sågs också specifikt välja ut ett annat
barn som de ville leka med. Dessa icke –
verbala kommunikationsmedel har också
visats användas av 3 – 6 åringar och kan
ses som tidiga tecken på vänskapsbildning
Källförteckningen av en annan artikel

Vennskap mellom små barn i barnehagen
(doktorsavhandling)
2007
Norge

Författare

Anne Greve

Syfte

Få kunskap om småbarns vänskaper i
daghem i Norge.
Åtta två-åringar i ett daghem i Norge.

Urval
Metod

Video observationer över barnens fria lek
med varandra.

Resultat

Småbarns vänskaper skapas genom deras
historia med varandra i daghemmet. Den
ömsesidiga vänskapen som skapas mellan
två barn är alltid speciell. Barnen bygger
upp en “vi känsla” genom att deras liv och
historia blir sammankopplade. De verkar
också ha viljan att lösa konflikter mellan
barnen på ett lugnt sätt på egenhand eller
med hjälp av en vuxen.
Fick avhandlingen via e-post av Anne
Greve
16.1.2019

Sökord, datum & databas
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Författare

Outside belonging: A study of bullying in a
daycare institution
2017
Norge
Mai Brit Helgesen

3

Bilaga 1
Syfte

Att undersöka vad det finns för orsaker
som minskar på barns gemenskap och lek
och hur det kan leda till utanförskap.

Urval

Fyra flickor vid åldern 5 år i ett daghem i
Norge
Diskussion och möte mellan personalen,
chefen, två special barnträdgårdslärare
och själva forskaren
Orsaker som man hittade och ansåg
påverka på barns gemenskap och lek var
personalen på daghemmet, barnens extra
tid, föräldrarna, daghemmets pedagogiska
dokument och fysiska plats. I kombination
med varandra kan dessa orsaker leda till
ångest och osäkerhet, som i sin tur
påverkar på beteende och på
barngruppens gemenskap i helhet. När
repeterande beteenden uppstår och ökar
utanförskapen i gruppen kan det ses som
mobbning.
Bullying
16.1.2019
Nordisk Barnehageforskning

Metod

Resultat

Sökord, datum & databas
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Preschool children’s friendships and peer
acceptance: Links to social competence.
2002
USA, Texas

Författare

Eric W. Lindsey

Syfte

1. Att utforska hur mycket barnens
sociala kompetens är relaterat till
deras vänskaper och hur bra de är
accepterade i sina grupper.
2. Att ta reda på ifall likadant
beteende hos barnen påverkar på
deras vänskap.
166 3 - 6 åringar medelåldern 62 månader
ur ett daghem i södra Texas, USA
Över en period på fem år gjorde man
sociometriska mätningar varje vår i form
av individuella intervjuer med barnen och
ett frågeformulär för att få lärarens
perspektiv och åsikt
75% av alla barn hade minst en vän. Redan
i daghemsåldern skapar barn vänskaper

Urval
Metod

Resultat
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och bara de har möjligheten bevarar de
sin vänskap men många gånger har de inte
den möjligheten p.g.a. byte av grupp eller
daghem. Barn som hade flera vänskaper
sågs som mer kompetenta både bland
barnen med också från lärarens
perspektiv.
Preschool, children, Friendship
19.1.2019
EBSCOhost

Childhood loneliness as a predictor of
adolescent depressive symptoms: an 8year longitudinal study
2009
Storbritannien
Stephen L. Brown
Penny Munn
Pamela Qualter
Ken J. Rotenberg
En åttaårig studie som studerat ifall
ensamhet under tidiga ålder påverkar
depression och andra emotionella
problem senare I livet.
296 barn studerades då de var 5 år (T1), 9
år (T2) och då de var 13 år (T3). Barnen
gick i 30 olika skolor i Lancashire, England.
Barnens lärare fyllde i ett frågeformulär
om beteende vid T1 eftersom det ansågs
att barnen var för små för att fylla i det
själva. Vid T2 och T3 gjorde barnen de
själva. Andra sociometriska mätningar och
frågeformulär gjordes också för att mäta
popularitet bland barngrupperna och
mäta ensamhet.
Resultaten visade att forskarna kunde se
tydliga tecken på att ensamhet under
barndomen påverkar dem också senare i
livet. Barnen vid T1 som ansågs vara i
riskgruppen för depression hade mer
problem vid T2 och T3. Studien visade
också bevis för långvarig ensamhet som en
koppling till depression senare i livet.
Preschool, children, loneliness
16.1.2019
EBSCOhost
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Loneliness and Social Dissatisfaction
among Preschool Children
2010
Malaysia
Suresh Kumar N. Vellymalay
Identifiera känslor av ensamhet och socialt
missnöje hos barn i daghem.
36 stycken 3 – 6 åriga barn i ett privat
daghem i Taiping, Malaysia
20 minuters intervju tillsammans med
barnen där man gick igenom ett
frågeformulär som behandlade deras
ensamhet och om de var socialt
missnöjda.
Nivån av utbildning relaterar till känslor av
ensamhet. Ju mer utbildning de har desto
mer ensamma är de. Tyder på att nivån av
ensamhet ökar med barns ålder, alltså
äldre barn känner sig mer ensamma än
yngre. Läraren i dagiset borde inte bara
fungera som en ledare i de akademiska
utan även som diskussionsledare och
borde fokusera på att hjälpa barn skapa
sociala förhållanden. Träningsprogram för
lärarna borde även skapas för att ge dem
metoder och strategier i form av
aktiviteter som ska förbättra deltagande
och samarbete.
Loneliness, preschool
24.2 2019
Google scholar
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Friendlessness and theory of mind: A
prospective longitudinal study
2014
Australien
Sandeer Begeer
Elian Fink
Candida C. Peterson
Marc de Rosnay
Virginia Slaughter
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Syfte

Urval

Metod

Resultat

Sökord, datum & databas

En longitudinell studie på hur “theory of
mind” (inlevelseförmåga) påverkar
skapandet av gemytliga vänskaper och
ensamhet hos barn i daghem och skola.
114 barn med medelåldern 5,61 år ur de
tre största daghemmen i Sydney,
Australien. Samma barn deltog sen igen
24 månader senare.
Barnen gjorde olika test för att studera:
 Verbal kunskap
 Sex olika test för att undersöka
inlevelseförmåga
 Förståelse över deras känslor
 Socialt beteende tillsammans med
andra barn
 Barnens förmåga att vänta på
belöning
 Sociometriska mätningar för att
undersöka barnens
vänskapsrelationer
Barnens inlevelseförmåga vid fem års
åldern påverkade starkt på deras
gemytliga vänskaper inte bara i
daghemmet utan även 24 månader
senare. De med bra inlevelseförmåga vid
fem år hade bra vänskapsrelationer och
de med dålig inlevelseförmåga hade
märkbart sämre vänskapsrelationer eller
inga vänner alls. Resultaten förtydligades
även eftersom många andra variabler
tagits i beaktande (se metod). De sju åringar som inte hade en enda vän under
hela de 24 månaderna som studerades var
lika verbalt kunniga, var lika hjälpsamma
och hade lika bra förmåga att förstå deras
känslor som de andra barnen men hade
märkbart sämre inlevelseförmåga. Således
var den enda faktorn som kunde anses
förutspå barnens vänskapsrelationer 24
månader senare deras inlevelseförmåga.
Källförteckningen av en annan artikel
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Vuorovaikutustaidot ja lasten
osallistuminen vertaisryhmässä. Katsastus
monitieteiseen tutkimuskirjallisuuteen
2012
Finland
Laaksonen Vilja
Hur barnens delaktighet, kunskaper i
samspel och dynamiken i kamratgruppen
har undersökts genom mångkunnig
forskningslitteratur mellan åren 1998 2009 och vad som man känner till om
delaktighet och utveckling gällande
kunskaper i samspel hos barn.
28 artiklar
Sammanfattning av olika forskningar och
om litteratur
Aggressivt beteende, avvisning av
kamratgruppen och mobbning är
utmaningar för barnet att få vara delaktig.
Då barn får vara med i leken som redan är
påbörjad ger det positiva erfarenheter av
gruppverksamheten och delaktighet för
barnet.
Vuorovaikutus lapsuus
5.4.2019
Elektra
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Syfte

Urval

Young children's preference for solitary
play: Implications for socio-emotional and
school adjustment.
2018
Kanada
Ooi, L.;Baldwin, D.;Coplan, R.;& RoseKrasnor, L.
Hitta ytterligare bevis och stöd för
“Preference for Solitary Play Interview
(PSPI)”. Att undersöka kopplingen mellan
självvald ensamlek och hur de påverkar
barnens anpassning till skolan
340 barn i åldern 4–7 år i daghem och
skola i Ontario, Kanada
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Barnen gjorde “PSPI” i individuella
intervjuer, vilket handlar om olika
aktiviteter och lekar och ifall barnen vill
göra dem tillsammans med andra barn
eller ensamma. Deras lärare bedömde
även barnens sociala beteenden och deras
akademiska kompetens och hur mycket
uppmärksamhet de ansåg att barnen
behövde.
Lärarnas bedömning om asociala
beteenden hos barnen stämde överens
med PSPI. Barn som oftare valde att leka
ensamma hade oftare problem när de
lekte med andra p.g.a. en ökad
benägenhet att uppvisa beteenden som
tillbakadragenhet. Däremot är det möjligt
att barnen väljer att leka ensamma
eftersom de har negativa upplevelser med
att leka med andra. Ensamlek är inte
heller nödvändigtvis en faktor som
påverkar på akademiska kunskaper och
socioemotionella problem senare i livet.
Children, solitude
5.4.2019
Wiley Online Library

Vennskap mellom de yngste barna i
barnehagen (postdok studie)
2009
Norge

Författare

Anne Greve

Syfte
Urval
Metod

Hur vänskap uppkommer bland småbarn.
Tio stycken barn mellan 1 – 3 år.
Video observationer av barnen i sin vardag
på ett daghem.
Två - åringar uttrycker sin vänskap på flera
olika sätt och deras vänskaper byggs upp
efterhand genom flera tillfällen där
barnen möts och bygger upp en
gemenskap. Ettåringarna visar inte samma
preferens för ett annat barn för att de
ännu inte har bildat gemenskaper men i
daghemmen har de möjligheten att göra
det i fred.

Resultat
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Vennskap
16.1 2019
Nordisk barnehageforskning

10

