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Förord 

Härmed vill vi tacka alla pedagoger som deltagit i vår intervju och våra observationer, där 
ni delgett oss era tankar och erfarenheter. Utan er medverkan hade vi inte kunnat 
genomföra vår studie.  

Vi vill även tacka vår handledare Solange Perdahl som kommit med respons på vårt arbete 
och ordnat våra träffar med andra studenter, där vi har fått ge och ta emot respons.  

Ett varmt tack till våra respektive familjer som visat förståelse under vår tid när vi har 
skrivit denna uppsats. Det har varit oerhört lärorikt att få denna möjlighet att forska i barns 
relationsskapande och få mer insikt om hur stor påverkan pedagoger har i barns 
relationsskapande. 

Tack! 

Luleå december 2012 

Maria Nordberg & Susanne Modig 

  



Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är belysa, problematisera och skapa förståelse för hur pedagoger 
i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. Frågeställningarna som vi vill ha 
svara på är: hur arbetar pedagoger för att främja relationerna mellan barnen och hur 
kommer pedagogernas tolkning och förståelse av kamratsocialisation till uttryck i det 
konkreta arbetet. För att få svar på dessa frågor gjorde vi en kvalitativ undersökning med 
fokusgrupp och observationer som instrument. Som teoretisk utgångspunkt har vi använt 
det sociokulturella perspektivet som betonar den interaktionistiska aspekten. Det innebär 
att samband mellan människan och hennes sociala värld studeras. Resultatet i studien visar 
att relationskapande är ett väldigt komplext område vilket innebär att pedagoger måste utgå 
från en rad olika perspektiv för att få en medvetenhet om dess vikt och betydelse för barns 
utveckling och lärande. Resultatet pekar också att pedagoger på den undersökta förskolan 
inte är fullt medvetna om sin egen rolls betydelse samt arbete i och för barnens 
relationsskapande. Det skall dock framhållas att pedagogerna har många goda intentioner 
men att villkor som exempelvis tid och stöd för att utveckla ett medvetet förhållnings- och 
arbetssätt i enlighet med läroplanen inte alltid är gynnsamma. 

Nyckelord: Förhållningsätt, interaktion, relationsskapande, kamratsocialisation, barnsyn, 
delaktighet, social kompetens.  
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Inledning 

Ämnet som vi valt att fördjupa oss i är hur pedagogerna på en förskola arbetar för att 
främja barns relationsskapande. Vi anser att det är viktigt att barnen i förskolan känner sig 
trygga och sedda som individer. Ett av förskolans viktigaste mål måste även vara att alla 
barn känner att de har en vän. Genom vårt examensarbete hoppas vi få kunskaper om hur 
vänrelationer på förskolan kan främjas. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
har vi sett att barnen försöker anpassa sig till förskolans verksamhet efter sin bästa förmåga 
men att inte alla barn lyckas med detta. Jonsdottir (2007) har gjort en studie på 
förskolebarn. Av 353 förskolebarn visar det sig att vart nionde barn inte väljs som kamrat 
av någon. Det innebär om det är 18 barn på en avdelning, är det i genomsnitt två stycken 
som inte väljs av någon kamrat. Dessa två barn har ingen att relatera sina känslor till, 
bemöta deras behov och förstå deras avsikter. Svensén (2012) tar stöd i Juuls tankar och 
betonar pedagogernas betydelse i barns relationsskapande då relationskompetens måste ses 
som en grundkompetens framför allt annat. Han menar att relationskompetens är 
pedagogens första och viktigaste kompetens. 

Syftet med denna studie är att få en vidgad förståelse för hur pedagogerna på förskolan kan 
främja vänrelationer mellan barnen. Förhoppningsvis kommer detta arbete att stärka oss 
som pedagoger i vår verksamma roll i förskolan. Björck-Åkesson (2009) hävdar att barn 
behöver ha kontakt och stimulans från andra för att kunna utvecklas och lära sig samt vara 
delaktiga i gruppen. Barn behöver få bekräftelse på sina känslor och tankar, de måste få 
skratta, gråta och ha chans att uttrycka sig. Barn behöver leka och ingå i social gemenskap, 
för att utveckla sig i lärandet. En del barn behöver dock särskilt stöd i vardagen för att 
utveckla relationer med andra barn, menar Björck-Åkesson. Därför har förskolan en central 
roll att fylla när det gäller starten för det livslånga lärandet tillsammans med andra.  

Förskolan är en plats där många barn befinner sig dagligen. Ytterhus (2003) upplyser oss 
om att 77 procent av barn som är mellan 1-5 år vistas i förskolan. Skolverket (2012) 
uppger att 83 procent av alla 1–5-åringar går i förskolan i dag vilket är en stor ökning 
sedan tidigare. På förskolan ska vuxna och barn mötas i olika sociala sammanhang, där det 
inte är ovanligt att det uppstår bråk, konflikter och vänskap om vart annat. För att förskolan 
ska fungera krävs det ett stort engagemang av alla inblandade, av både pedagoger såväl 
som barn och deras föräldrar, menar Ytterhus. Det finns många faktorer som påverkar hur 
en barngrupp fungerar och hur gruppens individer interagerar socialt med varandra för att 
utvecklas. Alla barn skall känna sig trygga och att de har en tillhörighet och delaktighet, 
vilket också Skolverket (2010b) framhåller. Förskolan ska således vara öppen för olika 
uppfattningar och kunna uppmuntra dem. Enligt Skolverket är omsorgen viktig för att 
barnet ska må bra och känna trygghet i förskolan och den måste ta hänsyn till barnens 
skilda förutsättningar och behov.  
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Ansvarsfördelning 

Vi är två studenter som skrivit examensarbetet tillsammans. Litteraturen har fördelats 
mellan oss men vi har delgett varandra innehållet. Detta för att på ett effektivt sätt skaffa 
fler tolkningar och vinklingar av litteraturen. Oftast har arbetet skrivits tillsammans men 
ibland har arbetet skrivits var för sig. Därefter har vi träffats för att läsa varandras texter 
och gemensamt har vi korrigerat och sammanfogat texterna för att båda ska vara delaktiga i 
hela arbetet. När intervjun genomfördes var vi båda lika delaktiga. Under datainsamlingen 
har båda två varit närvarande när vi tolkat och skrivit ned vårt resultat. Vid varje 
observationstillfälle har oftast förekommit ihop, men ibland har det förkommit tillfällen då 
vi har observerat var för sig. Alla observationstillfällen har sammanställts av oss båda.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa, problematisera och skapa förståelse för hur 
pedagogerna i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. 

Frågeställningar: 

• Hur arbetar pedagoger för att främja relationerna mellan barnen?  
• Hur kommer pedagogernas tolkning och förståelse av kamratsocialisation till uttryck i 

det konkreta arbetet? 

 

Syftesprecisering  

Vi kommer att redovisa några begrepp som vår uppsats handlar om. I vår syftesformulering 
har vi använt oss av benämningar som problematisera, kamratsocialisation och relationer. 
Då tolkningen av begreppen kan variera, vill vi här klargöra vad vi anser vara relevant att 
ta fasta på vid uttydning. 

• Problematisera betyder beskriva genom att intervjua och observera för att därefter 
genom att använda tidigare forskning och olika teorier jobba fram en annan tolkning än 
den vedertagna och direkt synliga. Nationalencyklopedin (2012a) definierar begreppet 
som att gestalta problemet genom att skärpa tänkandet. 

• Kamratsocialisation innebär samspelet som man har mellan varandra. Michelsen 
(2005) påtalar att socialisation handlar om kollektiva processer, där barnen utsätter 
varandra för ömsesidig påverkan, i samspelet med varandra.  

• Relationer handlar om samspelet som vi har till varandra, något som vi alltid innefattas 
av när vi möter andra människor. Nationalencyklopedin (2012b) definierar begreppet 
som ett förhållande mellan två eller flera företeelser. 
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Avgränsningar 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss genom att använda en förskola med 
fokusgruppsintervju för att få reda på pedagogernas tankar och erfarenheter i barns 
relationsskapande. Observationer har genomförts under pedagogernas handlanden i barns 
relationsskapande. Vår studie har haft det sociokulturella perspektivet som en 
tolkningsram. Vårt val av perspektiv valdes därför vi anser att människor utvecklas i 
interaktion med andra samt att barnen skapar relationer på förskolan hela tiden. Vår önskan 
med studien var att både för oss och för andra skapa en förståelse för hur stor roll 
pedagoger har på förskolan när det gäller barns relationsskapande.  Vi är medvetna om att 
våra tolkningar av resultatet kunde varit annorlunda om vi utgått från en annan 
tolkningsram. Vilket hade resulterat i att empirin hade tolkats ur en annan synvinkel. Om 
vi hade besökt en annan förskola eller använt oss av flera förskolor hade även här resultatet 
påverkats och blivit annorlunda.  
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Bakgrund 

I den här delen beskriver vi teorier, begrepp och tidigare forskning som har anknytning till 
vårt syfte och frågeställningar. Den teori som visat sig vara viktig i sammanhanget är det 
sociokulturella perspektivet. Det vi bearbetat som tidigare forskning är bland annat 
Johansson, Jonsdottir och Ihrskog. Viktiga begrepp är relationers betydelse, barnsyn, 
pedagogens roll och social kompetens. Vi har valt att nyttja begreppet ”pedagog” 
genomgående i arbetet för att underlätta läsningen. Litteraturen som vi läst har däremot 
använt sig av ytterligare benämningar som förskollärare, lärare, vuxna och personal.  

 

Sociokulturell teoretisk referensram 

Det sociokulturella teoriperspektivet bygger i grunden på olika inriktningar menar Dysthe 
(2003). Det finns således inte en sociokulturell teori. Det är en förening av insikter från 
bland annat Lev Vygotskij (1886-1934) och George H Mead (1863-1931). Det 
sociokulturella perspektivet som Dysthe målar fram har många aspekter att beakta men den 
gemensamma faktorn är den relationella dimensionen. Därmed betonar perspektivet vikten 
att problematisera interaktion som sker eller inte sker, detta för att få en förståelse av vad 
som egentligen skett. Vi anser att den sociokulturella teorin kommer ha stor betydelse för 
vår studie där den nyttjas som analysinstrument då vi genomlyser vår empiri, men också 
som referensram till vårt val av metod. Dysthe tolkar den sociokulturella teorin där hon 
anser att lärandet är relationsbetingat och sker genom deltagarnas samspel. Språket och 
kommunikationen är grundläggande byggstenar i lärprocessen där kunskap konstrueras 
genom interaktion med andra i omgivningen. Dysthe menar vidare att det finns ett antal 
centrala aspekter som den sociokulturella teorin vilar på. Den första är att lärandet är 
situerat, det vill säga att lärandet och kunskap är integrerade med varandra och individen är 
deltagare tillsammans med andra. Lärandet är invävt kulturellt och historiskt och är 
beroende av den miljö den finns i. Den andra är att lärandet är socialt vilket innebär att det 
är i interaktion med andra som människan lär sig. Vi lever i olika diskurssamhällen där vi 
lär oss delta i de olika grupper som finns. Där använder vi oss av kognitiva redskap, 
teorier, begrepp och idéer för att lära oss mer. Tredje aspekten är att lärandet är 
distribuerat, vilket kortfattat innebär att alla individer är betydelsefulla, det inte jag kan, 
kan någon annan. Alla deltagares kunskaper är viktiga för att kunna skapa en helhet vilket 
gör att mångfalden stärker lärandet. Det medierade lärandet är den fjärde aspekten vilket 
innebär att människan använder sig av olika redskap för att utvecklas. Tidigare 
generationer har fört med sig olika verktyg för att underlätta kommunikation och samspel 
med andra, samt för att vi ska kunna förstå och tolka omvärlden. Datorn, pennan och 
anteckningsboken är exempel på sådana verktyg som underlättar vårt tolkande av 
omvärlden. Den grundläggande femte aspekten för lärprocessen är språket. Språket är ett 
viktigt redskap som fungerar som en länk mellan individers tänkande. Genom att vi har 
tillgång till språket ger det oss möjligheter att delta i en kulturell mångfald. Språket är en 
central del i barns utveckling där vi lyssnar, härmar, pratar och samspelar med andra vilket 
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gör att vi utvecklar kunskaper och färdigheter. Vi utvecklar kunskaper och färdigheter dels 
från det inre samtalet som blir till en dialog med andra, samt från samtal med andra blir en 
inre dialog med sig själv. Avslutningsvis poängterar Dysthe vikten av att lärande är 
deltagande i en praxisgemenskap. Människor besitter olika kunskaper och i samspel med 
andra har detta en positiv effekt, då vi lär av varandra. Valet av den sociala aktivitet som 
genomförs är viktigt för att lärande skall ske. Vi lär genom handlingsgemenskap där det är 
viktigt att göra och handla i sociala situationer. Genom deltagande i en praxisgemenskap 
och genom att vi deltar i en gemensam språkpraxis får vi också förståelse för vår kultur och 
ges en identitet. 

 

Interaktionistiska perspektivet 

En avgörande aspekt i det sociokulturella perspektivet är den interaktionistiska teorin. Det 
innebär att sambandet mellan människan och hennes sociala värld studeras. Detta har 
inspirerat oss i vårt arbete och ligger väl i linje med vårt syfte och frågeställningar. Mead 
(1976) anser att samspelet mellan människor har stor betydelse, interaktionen mellan 
människor påverkar vem vi är. Genom samspelet och interaktion med andra människor får 
individen reda på omgivningens förväntningar. Det är dessa förväntningar som kommer att 
spegla den vi blir, individen strävar hela tiden efter att vara en del av helheten. 

Wright (2000) poängterar att Mead ser att den sociala processen återfinns i förmågan att 
kunna ta en annans perspektiv eller attityd. När vi tar en annans perspektiv ökar vi vår egen 
medvetenhet. Det kan leda till att vi blir mindre egocentriska. Perspektivväxlingen gör det 
omöjligt att se saker som bara passar ens egna intressen bäst. Perspektivtagandet är en 
process där vi själva blir till i enlighet med det relationella perspektivet framhåller Wright. 
Ur ett relationellt perspektiv ser pedagogen barnet delaktig i interaktionen i 
undervisningssituationer som omfattar en process av självbildning. Pedagogen måste 
tillgodose varje barns olikheter och anpassa sitt lärande efter det, samt ha en förmåga att se 
till barnets perspektiv. Wright ser delaktighet som det centrala i interaktionistisk teori där 
barnets delaktighet i undervisningen är mer än imitation, istället handlar det om en social 
interaktion. Grunden för meningsskapandet ligger i kommunikationen i den sociala 
handlingen och att alla som deltar i interaktionen är aktiva och medverkande. Wright 
påtalar i enlighet med Mead att mening uppstår i sociala situationer och sker mellan 
människor utanför individerna. Källan till människors individualitet och ”själv”, finns i 
kommunikationen mellan människor i intersubjektiviteten. Alla människor är olika och 
ingen människa är den andre lik, intersubjektiviteten förutsätter skillnad och den existerar 
redan eftersom vi är människor. Vidare belyser Wright att det sociala samspelet sker 
mellan människor och därmed utgör källan till meningsskapandet. Varje individs 
personliga verklighetsuppfattning och subjektivitet skapas i ständig interaktion med andra i 
sin omgivning.  
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Dysthe (2003) har utgångspunkten i det interaktionistiska perspektivet som framhäver den 
sociala handlingen som grundelement för människans existens. Dysthe menar att 
människan är en aktiv handlande individ som kommer att utveckla sitt bemötande efter 
sina erfarenheter. Hur vi samspelar med varandra kommer med andra ord att spegla vårt 
sätt att vara. Vidare påtalar Dysthe att Mead använder ordet perspektiv för att beskriva 
relationerna mellan den upplevda världen och individen. Världen upplevs olika för oss 
människor, min värld är inte din värld. Ytterhus (2003) tar också tar avstamp i det 
interaktionistiska perspektivet och beskriver individen som en aktiv konstruktion av 
självet. Genom erfarenheter och jämförelser med andra och omgivningen därmed utvecklas 
självet. Det innebär att det barnet vet om andra, det vet den om sig själv också.  

Sommer (2005) anser att pedagogerna är utvecklingsaktörer och vilka som förmedlar 
kulturen och samhället till våra barn där kulturen och samhället måste ses i ett 
sammanhang för att förstå våra barn. Detta innebär en kritik gentemot utvecklingsteorin 
som menar att människan förväntas ha olika förmågor i olika faser och åldrar i livet, den 
glömmer bort att ta hänsyn till individens egna förutsättningar och utgår mer från en norm. 
Vi vill gärna förstå barn utifrån den givna normen men det är då det kan bli fel, vi glömmer 
bort att tolka utifrån individens egna sammanhang och förutsättningar. Sommer påpekar att 
det senaste århundrade har det skett ett paradigmskifte vilket innebär att en 
grunduppfattning har förändrats på ett avgörande sätt. Sommer lyfter fram forskning som 
visar andra grundläggande uppfattningar om barns utveckling där synen på barnet har 
förändrats. Förr såg vi barnet som ”det bräckliga barnet” och nu ”det kompetenta barnet”.  

 

Begreppet social kompetens och dess betydelse för barn och pedagoger i 
förskolan 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) är social kompetens en förmåga att umgås och 
kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som främjar den sociala 
samvaron. 

Pape (2001) beskriver att social kompetens handlar om kunskaper, färdigheter, värderingar 
och motivation, vilka behövs för att kunna samspela med andra människor. Det handlar 
även om hur vi förhåller oss samt hur vi bemöter och respekterar andra. Ytterhus (2003) 
menar att socialt samspel innebär ett ömsesidigt utbyte av känslor, erfarenheter och 
föremål. Sociala resurser för samverkan stärker och främjar relationer, alla barn har mer 
eller mindre resurser. Att ett barn har små resurser innebär inte att barn blir exkluderade ur 
gemenskapen men att det försvårar och stör vilket leder till att samverkan försvåras. Om 
barnen frågar om de får vara med i leken främjar det samverkan barnen emellan. En 
pedagog som är rolig och kreativ upplevs som positivt för barnen där humor skapar kontakt 
mellan barnen, lättar upp stämningen och släpper fram skratt. Spontan närvaro innebär att 
pedagogen har en förmåga att vara här och nu, avläsa situationen och förhålla sig till 
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spontana initiativ samt ändringar på ett sätt som upprätthåller eller främjar samverkan på 
flera plan menar Ytterhus.  

Däremot lyfter Pape (2001) ”att social kompetens står för resurser som gör det möjligt att 
möta utmaningar i samspelssituationer, samtidigt som barnet trivs, har god självbild och 
undviker att skada andra” (s. 25). För att barn ska kunna agera på ett socialt sätt och 
använda sig av sociala färdigheter måste det ha vissa kunskaper om vilka färdigheter som 
finns och i vilka situationer de fungerar. Barnet kan ha de nödvändiga sociala färdigheterna 
och kunskaper om hur barnet bör agera i en speciell situation. Ibland blir det dock inte rätt, 
vilket kan bero på känslomässiga reaktioner, avsaknad av värderingar eller brist på 
motivation. Därför är det en stor betydelse att vuxna finns i barns närvaro och kan finnas 
med som stöd menar Pape. Författaren anser att pedagogerna inte kan låta barnen lösa 
konflikter själva. En aktiv pedagog är inte bara fysiskt närvarande utan en som ser och hör, 
visar förmåga att agera och lyssna om barnet vill förmedla något samt kan visa empati för 
barnet. Pape framhåller att när pedagogerna får möjlighet till reflektion måste de arbeta för 
att alla barn får känna sig delaktiga i gruppen. Pape påtalar också att barn lär sig sociala 
färdigheter i samspel med omgivningen. Om pedagogen anpassar verksamheten och miljön 
kan leken göras till en arena för lärande av sociala erfarenheter. Detta leder till att barnen 
känner sig trygga samt om det finns en närvarande pedagog. Vidare sammanfattar Pape att 
barnet måste känna sig motiverad för att kunna förändra sitt beteende och värderingar samt 
att detta måste kopplas till verkliga händelser i barnets liv, barn är beroende av konkreta 
upplevelser. Pedagogerna är barnets förebilder. Därför är det viktigt att pedagogerna själva 
blir medveten om hur de uppför sig. Papes tankar är väl förenliga med Skolverket (2010b) 
som belyser att barnen ska stimuleras att ta initiativ som utvecklar sociala och 
kommunikativa kompetenser. Därför måste förskolan ha en socialt och kulturell levande 
miljö för att barnen ska kunna ges möjlighet att utveckla dessa förmågor. 

Jonsdottir (2007) framhåller att förskolan måste arbeta mot att barnet blir socialt 
kompetent, att intentionerna också ska vara det, annars är risken det motsatta vilket också 
Persson (2007) betonar, att skola och utbildning är motsägelsefulla verksamheter. Tanken 
är att skolan ska vara likvärdig där alla ska få stöd och den ska vara öppen för variation och 
mångfald. En sida är att vi människor ska vara tillsammans, eftersom vi är lika varandra på 
många områden. Den motsatta sidan är att vi människor är olika varandra vilket motiverar 
att vi är tillsammans för att lära oss förstå olikheter och inte minst olika speglingar av oss 
själva. När skolan ska ge en likvärdig utbildning och anpassa efter varje individs 
erfarenheter, bakgrund och olikheter uppstår inte helt oväntat konflikter och problem, 
menar Persson. Intentionerna och ambitionerna finns, men dessa kan inte förverkligas, 
eftersom styrdokumenten inte beskriver hur detta ska göras, avslutar Persson. I förskolans 
läroplan påtalas bland annat att förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar ”förmåga 
att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” 
(Skolverket, 2012b, s. 8). Detta är ett exempel på ett strävansmål men talar inte om på 
vilket sätt detta skall förverkligas och genomföras. Persson menar då att utbildningen inte 
kan bli likvärdig. 
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Definition av relations- och vänskapsbegrepp 

Michelsen (2005) påtalar att alla slags sociala samspel, både negativa och positiva 
erfarenheter, bidrar till kamratsocialation. Författaren redogör för begreppet 
kamratsocialation vilket menas med själva samspelet mellan varandra. Det är en ömsesidig 
påverkan av uppfostran som jämnåriga kamrater utsätter varandra för. Michelsen menar 
också att socialisation handlar om kollektiva processer och beroende på i vilken kultur 
uppväxten sker påverkar det personen senare i livet, vi är med andra ord sociokulturella 
varelser.  

Ordet vänskap är dock svårdefinierat. Nationalencyklopedin (2012c) hävdar att det inte går 
att ge en fullständig eller allmänt accepterad definition av begreppet men gör trots detta en 
definition där vänskap ses som att ha tillit till någon annan och respekt mellan individer. 
Vänskap bygger på en gemensam uppriktighet såväl som modet att våga vara sig själv.  Å 
ena sidan menar Ihrskog (2006) att en bra kompis innebär att vara snäll och ärlig mot 
varandra. Individerna känner sig trygga och vågar uttrycka vad de tycker till andra. Pape 
(2001) menar att vänskap formas av närhet och intimitet samt att vänskap skapar trygghet. 
Barn vet att vänskap ska bestå, de vet att de har varandra. Barn känner att de är vänner 
även om de är ifrån varandra under en längre tid, avslutar Pape. Dessutom anser Ytterhus 
(2003) att social samvaro handlar om att vara fysiskt tillsammans med någon. Den sociala 
samvaron är för det mesta självvald och blir därför frivillig. Vi väljer oftast vem vi vill 
vara tillsammans med, men ibland kan samvaron vara kommenderad och mer tvingad. 
Vidare menar Ytterhus att social samvaro kan innehålla eller sakna socialt samspel, 
inklusion och exklusion. Med ett socialt samspel menas ömsesidigt utbyte av känslor, 
upplevelser, erfarenheter. 

 

Relationens betydelse för barns utveckling 

Jonsdottir (2007) påtalar att barnets självbild utvecklas tillsammans med andra jämnåriga 
vänner. Med självbild menas den bild som barnet har, i samspel med andra, om sig själv på 
förskolan eller i andra sammanhang. Det kan vara egenskaper eller uppfattningar som 
andra i omgivningen har på barnet eller hur barnet uppfattar sig själv. Här menar 
författaren att vänskapsrelationen är en mycket viktig ingrediens som förskolan har att 
fylla, för att barnen ska få möjlighet till att skapa goda relationer. Vänskapsrelationerna har 
en stor betydelse för barns utveckling, betonar Jonsdottir.  

Att behärska den sociala världen är inte bara en fråga om att vinna en argumentation. 
Det är främst barnets glädje av att känna sig som en viktig medlem i gruppen som ses 
som en motiverande kraft för barnets sociala förståelse. I detta hänseende anses det 
ytterst viktigt att barn i förskolan etablerar kamrat- och vänskapsrelationer med ett eller 
några andra barn för att de skall få en känsla av att vara effektiva medlemmar i en 
kamratgrupp. (Jonsdottir, 2007, s. 33) 
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Något även Rubin (1980) framhåller. Vänner och vänskapsrelationer är centrala delar i 
barnens liv, från tre års ålder och fortsättningsvis genom ungdomsåren. Ibland kan 
relationerna vara viktigare i ännu tidigare ålder än tre årsåldern för att barn har redan tidigt 
ett starkt behov av grupptillhörighet. Det är något som de kan få genom vänskapsrelationer 
med barn i samma ålder. Vänskapsförhållanden upptar mycket tid i barnens liv, avslutar 
Rubin.  

Jonsdottir (2007) lyfter fram att i samspel med andra ska barn aktivt erövra omvärlden och 
i denna samexistens med andra uppstår gemensamma normer och värderingar samt 
individers identitet. Detta gäller såväl för vuxna som barn. Författaren diskuterar vidare att 
barnet använder sin kropp och dess sinnen när det utforskar omvärlden. I samspelat med 
andra förändras varje individ och får redan från tidig ålder lära sig förhålla och anpassa sig 
i olika sociala miljöer. Sommer (2005) lyfter fram barns förmågor att agera, konstruera 
mening, samspela och aktivt bearbeta information anses som medfödda kompetenser. Den 
medfödda kompetensen utvecklas genom relationer och på såsätt skapas nya sociala 
kompetenser. Författaren menar vidare beroende på vilken miljö barnet växer upp i 
uppfattas och utvecklas barnet olika, utvecklingen är kontextuell. I utvecklingspsykologins 
tidiga tolkning ansågs barnet följa psykologiska utvecklingsnivåer som var universella, 
oberoende vilken miljö de levde i enligt författaren. Sommer hävdar också att den vuxna 
givna auktoriteten inte finns idag. Idag är barn och vuxna mer jämlika, men på olika 
nivåer, eftersom samhället ser ut som det gör. Barnet sätts i centrum, demokratisering och 
förhandling kännetecknar dagens samhälle. Barn förhandlar med vuxna och tvärt om. Som 
vuxna är vi skyldiga att hjälpa barnet in i vuxenvärlden på rätt sätt. Vi måste vara 
medvetna om den asymmetriska relationen, att vi är just jämlika, dock på olika nivåer 
avslutar författaren. 

 

Definition av barnsynsbegreppet 

Johansson (2005) beskriver att barnsyn är något som pedagogen uppfattar, bemöter och 
förhåller sig till barnen som personer. Pedagogerna har intresse i att sträva mot att förstå 
och möta barns premisser. Ett synsätt som framkommit har att göra med om pedagoger 
betraktar barnet som medmänniska, menar författaren. När pedagoger ser barnet som 
medmänniska utgår de från barnets perspektiv. Pedagoger arbetar efter att möta barnet på 
deras villkor samt att utgå från barnets erfarenheter och intressen. Vidare påtalar Johansson 
att pedagoger vill att barnen har kontroll över sin egen tillvaro samt att de ser på barnet 
som en meningsskapande person. Följaktligen innebär det att verksamheten anpassas till 
varje barns behov och erfarenheter. Johansson lyfter fram atmosfärer på förskolan. Det 
innebär att i pedagogers samspel med barn sker återkommande och gemensamma drag av 
attityder, förhållningssätt, engagemang och närvaro i barns livsvärldar.  

Skolverket (2010a) menar att barnsynen har förändrats över tid. Från att det har talats om 
en enda barndom, tills idag, då vi talar om flera barndomar som utspelar sig i olika 
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parallella sammanhang. Detta innebär att också synen på kunskap och lärande har 
förändrats för det enskilda barnets lärande som formar barnet. Vi lever i ett komplext, 
snabbt och föränderligt samhälle som får konsekvenser för lärandet. Alla de olika slags 
”barndomar” som utspelas i olika sammanhang får stor betydelse. Skolverket framhäver att 
detta utmynnar i en helhetssyn som hela tiden utgår från varje barn. Här spelar relationerna 
stor roll tillsammans med dess omgivning och miljö. Vilken syn på barnen vi har tar också 
hänsyn till barnets tänkande och känslor. Lärandet måste ta hänsyn till varje barns 
erfarenheter och bakgrund, samtidigt som nuvarande normer och ideal ska beaktas som 
gäller i den nuvarande situationen. I varje enskilt möte där människor möts, samspelar en 
rad faktorer som social och kulturell bakgrund, kön, kognitiv förmåga, utseende, 
familjesituation och var människor bor rent geografiskt. Dessa faktorer måste tas i hänsyn 
till i arbete med barn och lärande, avslutar Skolverket.  

 

Barnsyn och dess kompetenser 

Skolinspektionen (2011) hävdar att mycket av lärandet är oreflekterat och ogenomtänkt. 
Istället för att se varje barns behov av utveckling i lärandet sker många gånger istället en 
prioritering av framförallt yngre barns omsorgsbehov. Pedagogerna använder sig sällan av 
syftet i förhållande till de uppsatta strävansmål som finns. Däremot beskriver de mer vad 
som görs, dock inte i relation till strävansmålen, vilka förmågor som ska utvecklas, menar 
Skolinspektionen.  

Skolverket (2010a) betonar att pedagoger försöker fostra barnen att vara flexibla, anpassa 
sig till olika miljöer och kunna tolka mänskliga beteenden. Samtidigt ska barnet ”vara sig 
själv”. Barnet ska alltså lära sig ett stort antal sociala kompetenser där det gäller att kunna 
anpassa sig till rådande situation och miljö, att kunna ”smälta in” och anpassa sig redan 
från tidig ålder. Förskolan har ett viktigt uppdrag att ge varje barn den möjligheten, att 
tillsammans med omgivningen, vuxna som barn, lära sig dessa kompetenser. 
Utbildningsdepartementet (1997) framhåller att den syn som råder på barnet är att den är 
medskapare av sin egen kunskap. Pedagogen ska i sampel och dialog med barnet ha ett 
reflekterande förhållningssätt i läroprocesserna. Pedagogen ska lyssna, se och lära vad 
barnen gör. Det gäller att vägleda, skapa och utnyttja situationer som utmanar barnens 
tankar.  

 

Barnsyn och dess följder 

Johansson (2005) menar att en del arbetslag i den pedagogiska verksamheten bygger 
kunskapssynen på tanken att barn saknar kunskap. Den kunskapssynen innebär att det är 
pedagogerna som har all kunskap som barnet är i behov av. Det medför att barnet får en 
passiv roll i lärandet.  Denna syn har en viss tendens till behavioristiska drag och kan 
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komma till uttryck i form av hot, förmaningar och kränkningar, hävdar författaren. 
Johannson påtalar vidare att det även kan förekomma förstärkningar som att belöna och 
berömma barnen på förskolan. Atmosfären kan då bli instabil och starkt kontrollerande. 
Författaren menar att strävan efter att möta barns livsvärldar visar sig först när barn ses 
som meningsskapande personer. Pedagogerna ser barnen som medmänniskor med 
förmågor, behov och önskningar och det är något som pedagogerna försöker ta hänsyn till. 
Atmosfären i dessa barngrupper blir då ofta lyhörd, tillåtande och ömsesidigt samspelande 
nära barnens livsvärldar. Då pedagogerna faller in i behavioristiska förhållningssätt är det 
oftast barnens beteende som strävas att förändra. Pedagogerna är inte intresserad av barnets 
livsvärld, det anses inte vara av intresse för barnets lärande, anser Johansson. 

Öhman (2008) framhåller att det inte är alltid lätt att leva sin tänkta och valda människosyn 
fullt ut. Ibland känner sig pedagogen trött, stressad eller nedstämd. Det kan medföra att det 
blir svårt att ta det fulla ansvaret för kvaliteten i relationen med barn. Vår människosyn kan 
påverkas av någon som har ett annat synsätt än den man tänkt sig. Öhman menar att vår 
människosyn byggs av värderingar och att värderingar reagerar med känslor. Om vår 
människosyn utmanas genom att andras synsätt provocerar för att de bryter mot vad vi 
förväntar oss, då reagerar vi spontant och känslomässigt, anser författaren. Öhman 
förklarar att samtal och dialog ska vara den huvudsakliga formen för fostran. Genom att 
pedagogen visar empati, omsorg och tillerkännande är det ett mer demokratiskt synsätt 
som inkluderar tanken att barn utvecklas genom att bli sedda, förstådda och accepterade 
som de barn de är. I en annan människosyn råder en mer auktoritär syn på barnet där 
barnets yttre beteende är i fokus. Vilket leder till att fostran baseras på maktutövning, 
korrigering och disciplinering. Emellertid menar Öhman att ibland ser pedagogen på barns 
handlingar som uttryck för deras underliggande karaktärsdrag eller personliga egenskaper. 
Detta kan leda till att pedagogen missuppfattar barnets handlingar och uppfattar det som 
barnets egenskaper istället för något som uppstår i relationen. Det kan leda till att 
pedagogen syftar till att se sitt bidrag till den uppkomna händelsen som situationsbundet 
och att det är andra faktorer som påverkar pedagogens agerande. Sammanfattningsvis 
betonar Öhman, att det är av stor betydelse att pedagogen gör sig medveten om problemet 
och försöker problematisera klimatet i gruppen. 

 

Samhällets betydelse för förskolan 

Lillvist (2009) beskriver att dagens samhälle ställer nya krav på individen då samhället 
förändras. Individen ska ge korrekta svar under tidspress då möte ofta sker flyktigt där 
första intrycket är viktigt. Det som påverkar den sociala kompetensen är faktorer hos 
individen men även den sociala miljön som individens beteende bedöms mot. Faktorer som 
kan anses vara betydelsefulla för den sociala kompetensen för förskolebarn är föräldrar, 
förskolepersonal och kompisar. Lillvist menar vidare att det finns tre anledningar till varför 
förskolan har ett moraliskt ansvar att aktivt arbeta för att främja ett positivt samspel mellan 
barn. Det första är att en stor betydande del av barns sociala samvaro sker på förskolan. 
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Det andra är vikten av bra relationer med andra barn som är av stor betydelse för barnets 
utveckling. Det tredje och sista moraliska ansvaret är förskolans uppdrag, vilket innebär att 
skapa goda förutsättningar för bra relationer mellan barnen.  

Skolan liksom förskolan decentraliserades i början av 1990-talet. Dessförinnan styrdes 
skolan av ett statligt huvudmannaskap. Pierre (2007) anser att den stora skolreformen som 
ägde rum då har inneburit flera stora förändringar med ett antal konsekvenser som följd. 
Pierre i likhet med Lillvist (2009) anser att en av konsekvenserna är att rollen som pedagog 
har blivit mer komplex än tidigare. Förskolan och skolan har i huvudsak två uppdrag, ett 
kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Skolan ska bidra till att fostra barnen till goda 
demokrater. Pierre ställer frågorna vad som kännetecknar en god demokrat egentligen, 
vilken demokratimodell är det som avses? Pierre menar att det finns en oklarhet i skolans 
demokratiuppdrag och konsekvenserna blir på lokal nivå. Hur fungerar det i praktiken ute 
på skolorna, ser det olika ut? Tidigare var den svenska skolan mer homogen och 
resursknappheten mindre påtalig. Den var dessutom mer detaljstyrd enligt tidigare 
läroplaner betonar författaren. Idag har vi ett mer heterogent samhälle där konkurrensen 
om de offentliga resurserna hårdnat. En kommunaliserad skola innebär en skola med färre 
och mer otydliga regler för skolans personal att förhålla sig till. Pierre menar vidare att 
detta försvårat pedagogrollen väsentligt. Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2007) menar att 
lärarnas faktiska handlingsutrymme beror i stor grad på i hur kommunen uppfattar och 
skapar resurser och handlingsutrymme för skolan på kommunal och lokal nivå. Författarna 
påpekar att detta är något som påverkar rektorernas handlingsutrymme samt på vilket sätt 
de ser sitt uppdrag. Identifierar rektorn sig med förvaltningsledningen i kommunen, eller 
med pedagogerna som arbetar på skolan eller förskolan? Quennerstedt (2007) påpekar 
också att kommunaliseringen inneburit att kommunerna ser olika på hur man organiserar 
sin skola och hur man väljer att organisera verksamheten. Det påverkar verksamhets 
innehåll i stor grad, hävdar författaren. Det innebär att kommunernas stora valfrihet att 
organisera skolan innebär i slutändan många olika synsätt och skilda synsätt på 
demokratifrågorna, vilket får konsekvenser för det enskilda barnets utveckling och lärande, 
avslutar Quennerstedt. 

Erikson (2009) pekar på några hinder som kan finnas på organisationsnivån för att främja 
utvecklingen för det enskilda barnet på förskolan. Förskolans pedagoger måste vara eniga 
om rutiner där måltider, uteaktiviteter, påklädning, vila och samlingar ingår. 
Pedagoggruppen måste fungera ihop med varandra, där de har fått förutsättningar och tid 
att arbeta mot samma barnsyn och kunskapssyn. Det kan dock vara svårt att få hela 
arbetslaget enigt när det gäller förändringar som främjar barnens delaktighet på förskolan. 
Pedagogerna måste också känna sig uppskattad av skolledningen för att kunna utföra ett 
bra arbete. Vikarierutiner måste också vara tydliga och fungera, det får inte vara ett hinder, 
avslutar Eriksson.  
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Hur formuleras den relationella aspekten i styrdokumenten? 

Här förtydligar vi vad pedagogerna har för uppdrag när det gäller att främja relationerna på 
våra förskolor. I Skolverket (2010b) beskrivs det under kapitlet värdegrund och uppdrag 
om grundläggande värden. Alla som arbetar i förskolan ska främja respekt för den 
gemensamma miljön samt aktning för alla människors egenvärde. Följdaktningen påtalar 
Skolverket att vuxna ska vara förebilder för barn. Det förhållningssätt vi vuxna har 
påverkar barnens förståelse för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle. Vidare påtalar Skolverket för att vidmakthålla grundläggande värden krävs också 
att varje förskola tydliggör värderingar i den dagliga verksamheten. Barnens förmåga till 
ansvarskänsla och social handlingsberedskap ska också utvecklas. Detta för att solidaritet 
och tolerans tidigt ska forma barnen. Förskolan ska även arbeta med barnens medkänsla 
och inlevelse i andra människors situationer. Förskolan ska uppmuntra och stärka dessa 
förmågor hos varje barn att empatiförmåga och förmågan i omtanke om andra utvecklas. 
Barnen ska också utvecklas till att kunna ha en öppenhet och kunna respektera olika 
människors skillnader och levnadssätt. Det innebär vidare att ingen på förskolan ska 
behövas utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 
läggning hos någon anhörig eller en person med funktionsnedsättning. Varje barn ska få 
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra egna val efter de förutsättningar barnet 
besitter. Skolverket fortsätter vidare med att poängtera vikten av att barnet ska känna 
delaktighet, tilltron till den egna förmågan och få möjlighet att utvecklas. Förskolan ska 
således vara öppen för olika uppfattningar och kunna uppmuntra dem. Därmed blir även 
omsorgen en viktig ingrediens för att barnet ska må bra och känna trygghet i förskolan. 
Inte minst måste förskolan ta hänsyn till barnens skilda förutsättningar och behov, påpekar 
Skolverket.  

Skolverket (2010b) menar vidare att förskolan ständigt ska arbeta efter de mål som satts 
upp för den pedagogiska verksamheten, eftersom förskolans uppdrag är att erbjuda en 
trygg miljö. Verksamheten ska samtidigt våga utmana barnen i olika lekar och aktiviteter 
att barnen inspireras att utforska omvärlden. Pedagogerna måste se det enskilda barnet i 
gruppen samt engagera sig i hela gruppens samspel. Lärandet i gruppen ska ske mellan 
pedagog och barn men även att barngruppen ska ta del av varandras erfarenheter och lära 
av varandra. Här måste förskolan ge barnen stöd i samspelet med varandra för att utveckla 
en positiv uppfattning om sig själva tillsammans med de andra barnen. I leken, som är 
viktig för utveckling och lärande, måste barnen få möjlighet att bearbeta vad de har upplevt 
och vilka känslor de haft samt vilka erfarenheter de gjort. I slutänden vill Skolverket att 
förskolan ska forma barn till att känna tilltro till sin egen förmåga vad gäller 
kommunikation, problemlösning, samarbetsförmåga, rörelseförmåga, eget tänkande samt 
att kunna handla utifrån en situation som uppstår. Leken ska stimulera att utveckla dessa 
förmågor tillsammans med det lustfyllda lärandet i en trygg miljö där förskolan arbetar 
aktivt med individen men även med grupptillhörigheten och relationerna i den. Barnet ska 
ges möjlighet till rätt stöd och stimulans för att kunna bygga upp långsiktiga relationer 
samt att känna trygghet i gruppen, för att kunna utvecklas socialt. Här har arbetslaget en 
viktig roll där läroplanen påpekar att ett demokratiskt klimat ska skapas i förskolan där 
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individen visas respekt och får en möjlighet att delaktigt att skapa detta klimat. Barnen ska 
få möjlighet att känna samhörighet för att de ska kunna visa solidaritet. De ska också få 
hjälp med att lösa konflikter och även stimuleras till samspel mellan varandra. Arbetslaget 
ska hjälpa till med att bearbeta konflikter och reda ut missförstånd där förskolan strävar 
efter att varje individ ska kunna utveckla sin identitet, och vara trygg i den, avslutar 
Skolverket. 

 

Hur kan pedagoger verka för att skapa en bra lärmiljö 

När pedagoger arbetar med en barngrupp är det viktigt att gruppen har gemensamma mål 
och normer anser Malten (1992). Det ska också finnas en bra kommunikation i gruppen. 
Dessutom framhåller Juul och Jensen (2009) att det är pedagogen som måste ta sitt ansvar 
för relationen till och med barnen. För att barnen ska fungera på ett bra sätt i en grupp 
måste alla barn vara medveten om de gemensamma regler som finns på förskolan. Både 
Juul och Jensen samt Malten menar att det är pedagogerna som ansvar för relationerna med 
barnen. Pedagoger som arbetar på förskolorna måste se till att alla barnen känner 
gemenskap och delaktighet på våra förskolor, det är ett uppdrag som pedagoger har. 
Pedagoger har i uppgift att se till att alla barn har ett bra utbyte av sin vistelse på förskolan 
påpekar Pape (2001). Målet är att alla barn ska få träning i olika sociala färdigheter vilket 
de får genom att leka med andra barn. När barnen leker i den fria leken på förskolan är det 
viktigt att pedagogerna iakttar och observerar vad barnen leker. På förskolan är det bra om 
pedagogerna arbetar med att hjälpa och stödja barn med blygsamma förkunskaper och 
sämre förutsättningar att klara sig på ett bättre sätt. Pape framhåller att pedagogerna måste 
hjälpa de barn som inte klarar av att skapa en vänskapsrelation med någon annan. Det 
handlar även om att stötta barn med goda förkunskaper och förutsättningar att känna 
ansvar i förhållande till andra. Vidare föreslår författaren att pedagoger i verksamheten kan 
styra leken genom att medvetet anpassa miljön. Om de individuella sysslorna organiseras 
om till mer sociala aktiviteter påverkar det barnen eftersom de måste söka kontakt med 
andra. Exempelvis om barnen målar och varje barn får endast en färg måste de söka social 
kontakt för att få låna färg av andra.  

Skolverket (2005) sammanfattar att det är viktigt vilket förhållningssätt pedagogerna har i 
arbetet med barns inflytande över sin vardag i förskolan. Stora barngrupper får inte vara ett 
hinder, det får inte styra verksamheten för arbetet med det enskilda barnets utveckling. 
Barn måste få chansen att involveras, vara delaktiga och ha inflytande. Det innebär att 
pedagogerna måste vara lyhörda och visa respekt då barn uttrycker sin vilja. Det handlar 
om att ge barn förtroende att de lär sig att ett handlande innebär konsekvenser. 
Pedagogerna måste aktivt diskutera och reflektera hur de ska uppträda, vilket 
förhållningssätt de ska inta, att de är barnens förebilder. Förhållningssättet hos 
pedagogerna är viktigt eftersom vardagliga situationer påverkar och har stor betydelse för 
barns utveckling, fostran och lärande. Läroplanen anger riktlinjerna för vilket 
förhållningssätt som gäller samt dess intentioner, anser skolverket. 
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Betydelsen av delaktighet 

Som vi belyst tidigare i det teoretiska perspektivet utifrån Wrights (2000) tolknig av Meads 
interaktionistiska perspektiv, menar Wright att deltagarna i en social situation är delaktiga i 
interaktionen. Grunden för meningsskapandet finns i kommunikationen i den sociala 
handlingen och alla som deltar i interaktionen är delaktiga. Skolverket (2010b) påpekar att 
arbetslaget på förskolan ska sträva efter att ”förbereda barnen för delaktighet och ansvar 
och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (s. 12). 
Även Eriksson (2009) betonar att en viktig uppgift för förskolan är att göra barn delaktiga. 
Delaktighet innebär inte att bara låta barn vara med och bestämma och ta beslut, det 
handlar om mer än så menar Eriksson. För att kunna göra barnen mer delaktiga måste 
pedagogen inta barnets perspektiv. Att stärka barnets självkänsla genom att bli sedd och 
hörd, att någon intresserar sig för vad som uttrycks är centrala delar i barns delaktighet på 
förskolan. Öhman (2008) menar att det är viktigt att barnet får en känsla av delaktighet i 
gruppen. Det behovet varierar från barn till barn hur mycket och hur stort stöd det behöver 
för att känna delaktighet. Ett barn som nyligen börjat i en grupp ska inte allt för länge 
behöva känna att barnet det nyligen börjat där, utan måste snabbt bli delaktig i gruppen. 
Det är viktigt att ta reda på hur barnet upplever det, inte varför, avslutar Öhman. Eriksson 
fortsätter med att pedagogerna måste visa intresse för varje barns handlingar, tankar och 
reflektioner. Pedagogen ska försöka vara en medkonstruktör tillsammans med barnen för 
att på så sätt skapa förutsättningar för delaktighet. Pedagogens roll är att se, möta, stödja 
och utmana barnen. Att få vara med i en gemenskap, samspela med andra och aktivt få 
delta. Att se delaktighet som en slags pedagogik genom att ta till vara barnens intresse och 
deras erfarenheter och låta deras värld ligga till grund, är nyckeln för att få barnen 
delaktiga i förskolans vardag. Eriksson menar vidare att delaktiga barn är initiativrika och 
intresserade av att kommunicera och samspela med andra barn. De är också pigga, glada, 
företagsamma och nyfikna. Delaktiga barn tar initiativ, utför aktiviteter, kommer själva på 
aktiviteter och att de leker. Då barn visar tecken på utanförskap innebär det att de inte är 
delaktiga och visar upp ett passivt beteende vilket signalerar att barnet måste få hjälp, 
menar Eriksson.  

 

Betydelsen av reflekterande pedagoger  

Ihrskog (2006) har gjort en undersökning av barn och unga där de berättar hur de upplever 
vuxnas agerande mot barn.  Hon påtalar att barn är mycket beroende av de vuxnas 
förhållningssätt till dem oavsett om det gäller som förälder, lärare eller andra vuxna. I 
Ihrskogs studies framhålls vikten av närvarande pedagoger. Här bör identitetskapande ses 
som relationellt eftersom någonting skapas i samspelet med omgivningen. Därmed anser 
Ihrskog att när barn skapar och utvecklar relationer med andra, är det pedagogens ansvar 
att möjliggöra detta på bästa sätt. Skolverket (2010b) påpekar att förskollärarens ansvar i 
arbetet med barngruppen är att de ska ”ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 
relationer och känna sig trygga i gruppen” (s. 11).  
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Bygdeson-Larsson (2010) lyfter fram en metod hur pedagoger har ändrat sitt sätt att förstå 
och reflektera över sitt eget agerande vid olika situationer. Metoden kallas PPR-samtal 
(pedagogisk processreflektion). Det är ett stöd för att stärka pedagogers roll i arbetet med 
samspel. Enligt Bygdeson-Larsson är syftet att ge barnen bättre möjligheter att bemästra 
lek och samspelprocesser inom förskolan på ett främjande, lärande och utvecklande sätt. 
Samtalen innebär att pedagogerna tillsammans med varandra reflekterar och rekonstruerar 
olika händelser, vilket ger möjlighet till en vidgad förståelse av händelsen. Alla tankar och 
funderingar kommer till användning i PPR-samtalen och det skapas gemensamt en grund 
för att bättre kunna leva sig in i barnens tankar, känslor och intentioner. Pedagogerna ska 
få stöd med att kunna förstå vad som sker i samspelet med barnen samt förändra deras 
förhållningssätt till barnen. Vidare menar författaren att meningen med PPR-forskningen 
har varit att få kunskap om samspelet i förskolans arbete. En förståelse för hur samspelet är 
mellan pedagogerna och barn, samt hur det påverkar på samspelsklimatet. Ett 
förhållningssätt där pedagogerna uppfattar barnens tankar, känslor och intentioner har 
effekt som ger ett positivt klimat. Bygdeson-Larsson anser att när pedagogerna är trygga, 
glada och positiva, smittar det av sig till barngruppen. Något som Howes och Smith (1995) 
även framhåller. Författarna menar att miljön har en stor betydelse för barns kognitiva 
aktivitet. Det innefattar känsla, tänkande, vilja och kunskap. Det är viktigt med en pedagog 
som är glad, trygg och positiv. Detta behöver barnet för att känna sig trygg och motiverad 
för att utveckla sina kognitiva aktiviteter. Avslutningsvis anser Howes och Smith att en 
pedagog som har en positiv roll leder till att barnen utvecklar mer sociala samspel. 

Utbildningsdepartementet (1997) betonar att pedagogen ska vara en reflekterande praktiker 
som kan skapa utrymme att ständigt föra en diskussion tillsammans med kollegorna. Detta 
för att förbättra förutsättningarna för pedagogiken och lärandesituationerna för barnen.  
Skolinspektionen (2011) påpekar att förskolechefen tillsammans med pedagogerna måste 
utforma pedagogiska planeringar där lärandet tydliggörs och har sin utgångspunkt i 
läroplanens strävansmål. Detta eftersom lärandet visat sig ofta sker ostrukturerat och 
ogenomtänkt. Skolinspektionen menar att detta sker i en fjärdedel av våra förskolor i sin 
rapport. Fokus på lärandet måste stärkas på dessa förskolor. Skolverket (2005) framhåller 
vidare att de pedagogerna ständigt måste reflektera och ompröva sina värderingar eftersom 
handlingarna påverkar i stor utsträckning barns respekt och förståelse för demokratiska 
frågor. Pedagogerna måste ha en medvetenhet att de påverkar barnen i hög grad beroende 
på förhållningssättet. Skolverket hävdar att det är en viktig kvalitetsfaktor på förskolan hur 
pedagogerna förhåller sig till barn i det pedagogiska arbetet.  

En annan faktor är hur pedagogerna uppfattar och vad som görs till de ramar, resurser och 
mål som finns. Det gäller att handla och agera så rätt som möjligt med de medel som finns. 
Grundläggande är respekten för det enskilda barnet där arbetslaget visar ett gemensamt 
engagemang och att de är emotionella och ser barnet. Pedagogerna ska ha en kunskapssyn 
där de tar vara på barns kompetens och delaktighet i lärandet. Här måste pedagogerna 
konsekvent reflektera om läroplanens kunskapssyn kommer till uttryck i det pedagogiska 
arbetet. Eftersom varje barn är unikt och olika, måste pedagogerna anpassa efter de olika 
förutsättningar som finns i en barngrupp. Hur pedagogernas förhållningssätt är mot 
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varandra, barnen och deras föräldrar. Måste något förbättras? Dessa frågor måste 
fortlöpande diskuteras och utvärderas. Reflektionerna ger möjlighet till vidare planering 
samt eventuell kompetensutveckling inom personalgruppen, enligt Skolverket. Det är 
något som Johansson (2005) även lyfter i sin undersökning, att pedagogerna granskar och 
reflekterar det egna förhållningssättet och försöker hitta nya idéer till arbetet. Det är viktigt 
att pedagogerna ställer frågor om hur verksamheten kan förändras samt vilket 
förhållningssätt som krävs för att arbeta mot målen. Slutligen anser Johansson att 
pedagoger är medvetna om reflektionens betydelse, men att det inte är många som anser 
sig ha tid till att reflektera över verksamheten. Dokumentation är ett redskap som har 
betydelse för pedagogernas insikter. Genom dokumentation kan de se vad de egentligen 
gör i arbetet. Det hjälper dem att upptäcka sitt eget handlande i olika situationer och att 
förstå varför pedagogerna agerar just på det sättet, avslutar författaren.  

 

Tankar om inneslutning och uteslutning 

Öhman (2008) förklarar att uteslutningar är vanligt i barns samspel och lekar. 
Uteslutningar är inte alltid att förstå som en maktdemonstration eller kränkning. Det kan 
vara ett sätt för att skydda en gemenskap som redan har etablerats. Barn kan utesluta något 
annat barn genom att de skapar tillhörighet och barnen innesluter varandra menar 
författaren. Öhman gör en tolkning av Ytterhus (2003) och menar att uteslutningar finns i 
barns sociala samvaro. Den upplevda aspekten av uteslutning är känslan av brist på 
tillhörighet, av ensamhet eller utanförskap. Detta är något som pedagoger kan observera 
och sådant som andra barn ser och kommenterar. För att skapa gemenskap med någon eller 
några blir det ibland nödvändigt att utesluta andra. Det kan ses som en naturlig konsekvens 
av ett inneslutande arbete menar Wrethander-Bliding (2007). En riktig nära bästisrelation 
kan innebära att barnen utesluter andra i den sociala relationen. Barnen kan leka nära 
varandra eller att de tillsammans går och pratar med varandra. Deras sätt att agera leder till 
att de utestänger andra utan att de direkt nekar någon till att delta. Barnen kan ibland själva 
välja att bara arbeta med sin bästis medans pedagogerna kan påpeka att de kan välja andra 
barn att arbeta med. Genom att de själva inte aktivt ber om tillträde till de andra barnen 
medverkar de till sin egen uteslutning. Dock anser Wrethander-Bliding att både 
inneslutning och uteslutning kan vara olika konsekvenser av ett och samma projekt. 
Barnens relationer är inte bestående, de kan förändras och brytas upp samt avslutas. 
Relationsarbetet innebär en gemensam kunskap som bygger på sociala regler för hur barn 
uppträder på ett förväntat sätt i olika situationer. Om något går fel finns risk att konflikter 
uppstår eller att barnet i fråga blir bortstött avslutar Wrethander-Bliding. 

Ekelund och Dahlöf (2009) påpekar det är viktigt att pedagoger i tid upptäcker om det är 
något barn som utesluts från gruppen. Ett sätt att upptäcka detta är att pedagogen är 
närvarande i rummet för att bilda sig en uppfattning av vad som händer med relationerna i 
gruppen. När pedagogen ser hur barnen gör för att vara med, hur de välkomnas eller 
avvisas, av vem och varför får pedagogen förståelse om vilka pedagogiska verktyg den ska 



19 
 

använda för att hjälpa barnet. Om det finns svårigheter för barnet att komma in i 
barngruppen kan en pedagog hjälpa till med det. Eftersom pedagogen har högst status i 
gruppen är det bra för barnet att leka sig in i leken med hjälp pedagogen som kan väcka 
andra barns nyfikenhet på barnet. Pedagogen kan hjälpa till att förstärka det som är positivt 
och inte det som är negativt. Vidare menar författarna att pedagogen har ansvar för att välja 
det bästa sättet att höja ett barns status eller förbättra klimatet i gruppen samt den som bär 
ansvaret för att förebygga och hantera utanförskap i förskolan. 

Öhman (2008) påpekar att när ett barn är ny på en förskola kan det vara svårt för 
pedagoger att veta om barnet känner sig välkommen eller inte. Det tar olika lång tid för ett 
barn att anpassa sig i den nya miljön. Därför är det viktigt att pedagogerna tar sig tid till att 
reflektera över situationen och försöka förstå barnets perspektiv och hur barnet kan 
uppleva situationen samt att reflektera över de andra barnens perspektiv när det börjar ett 
nytt barn på avdelningen. Genom att försöka förstå barnets perspektiv bör pedagogerna 
ställa sig följande frågor: Hur är det för barnet? Hur upplever barnet sin tillvaro på 
förskolan? Hur upplever barnet när andra avvisar barnet?  Pedagogerna måste även se till 
sitt eget perspektiv och problematisera sitt uppdrag genom att tänka: Hur uppfattar de sitt 
ansvar för barnens trivsel, utveckling och lärande? Hur tänker de kring frågor om 
uteslutningar och kränkningar i barngruppen? Hur problematiserar de sitt uppdrag och att 
verksamheten ska vara trygg, rolig och utvecklande? Dessa frågor är några som 
pedagogerna bör reflektera över anser Öhman. 

Öhman (2008) fortsätter med att framhålla samvarokompetensen som ett vitt och komplext 
begrepp. Det lyfter fram förmågor som att förutom att kunna ha samvaro med andra, även 
känna glädje, kunna hävda sig, utveckla en god självbild. Samtidigt med dessa ska barnet 
lära sig att kunna ta andras perspektiv och visa omsorg. Barnet ska även kunna anpassa 
sina känslouttryck till den rådande miljön och omgivning. Författaren menar vidare att en 
god samvarokompetens och god självkännedom ökar möjligheterna att klara sig bättre i 
livet. Pedagogerna måste därför arbeta aktivt för att förebygga kränkningar, diskriminering 
och uteslutningar. Pedagogen själv måste ha en god självkännedom för att kunna analysera 
och förstå och kunna reglera sina egna känslor. Det gäller att kunna värdera och uttrycka 
sina känslor, därigenom kunna växa som människa och bli en bättre pedagog, vilket 
möjliggör till bättre förutsättningar för relationsskapande, avslutar Öhman.  

 

Sammanfattning av teoriavsnitt 

Huvudteorierna utgår från det sociokulturella perspektivet med den interaktionistiska 
aspekten som primärt fokus. Dysthe (2003) tolkar den sociokulturella teorin där lärandet är 
relationsbetingat och att lärandet sker genom deltagarnas samspel där språket och 
kommunikationen är centrala delar. Även Wright (2000) menar att grunden för 
meningsskapande är att deltagarna är delaktiga i de sociala interaktionerna. Vi utgår även 
från Skolverkets läroplan i våra teoriavsnitt. Skolverket (2010b) hävdar att förskolans barn 
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ska känna sig trygga och må bra för att kunna utvecklas i sitt lärande och menar att det 
krävs ett stort engagemang av förskolans pedagoger för detta. Det är i samspel med 
varandra som barns självbild och identitet utvecklas. Johansson (2005) menar att 
pedagoger måste arbeta efter att möta barns villkor och betrakta de som medmänniska och 
anpassa verksamheten och lärandet efter varje barns behov och erfarenheter. 

Vad gäller tidigare forskning utgår vi bland annat från Jonsdottirs (2007) tankar där hon 
beskriver att vart nionde barn inte väljs som någon kamrat på förskolan. Barnets självbild 
utvecklas tillsammans med andra, pedagoger som barn, och i denna samexistens uppstår 
gemensamma normer och värderingar som skapar barnets identitet. Jonsdottir framhåller 
för att barnet ska bli mer socialt kompetent, måste pedagogerna arbeta mer konsekvent 
med den sociala utvecklingen, visar hennes forskning. Därför är det viktigt att alla har 
någon kamrat i förskolan att relatera sina känslor, upplevelser och erfarenheter till. Persson 
(2009) betonar att förskolan ska vara likvärdig där alla har rätt till det stöd barnet behöver.  

Utbildningsdepartementet (1997) betonar att pedagogerna ska reflektera över lärandet för 
att förbättra förutsättningarna i förskolan. Dock hävdar Skolinspektionen (2011) att mycket 
av lärandet sker oreflekterat och ogenomtänkt. Många gånger sker en prioritering av 
framförallt yngre barns omsorgsbehov istället för att se till läroplanens strävansmål. 
Johansson hävdar att pedagoger ofta är medvetna om reflektionens betydelse, men att de 
inte anser sig ha tid att reflektera över verksamheten.  

Ihrskog (2006) belyser i sin forskning vikten av närvarande pedagoger eftersom barn är 
mycket beroende av de vuxnas förhållningssätt gentemot dem. Pape (2001) framhåller 
betydelsen av närvarande observerande pedagoger vid barns fria lek. Pedagogerna har 
bland annat till uppgift att stötta och hjälpa de barn som inte alltid lyckas i 
relationsskapandet. Ytterhus (2003) hävdar att det förekommer uteslutningar i barns 
sociala samvaro på förskolan. Pedagogerna måste observera detta då uteslutna barn har en 
känsla av brist på tillhörighet, ensamhet eller utanförskap.  

Johansson (2005) menar också att en del arbetslag i förskolan bygger verksamheten på en 
kunskapssyn där barn saknar kunskap och det är pedagogerna som förmedlar kunskapen 
till barnen. Det innebär att barnet blir passivt i lärandet och att synen tenderar till ett 
behavioristiska synsätt där hot, förmaningar och kränkningar kan komma till uttryck. 
Öhman (2008) menar också att då pedagoger blir trötta och stressade kan fostran ske 
genom maktutövning med ett auktoritärt synsätt. Detta kan leda till att pedagogen 
missuppfattar och misstolkar situationer och relaterar den till barnets egenskap istället för 
att det är något som uppstått i relationer.  

Avslutningsvis påpekar Pape (2001) och Ytterhus (2003) att en rolig och kreativ pedagog 
upplevs som positiv för barnen. Att pedagogen är socialt kompetent innebär en förmåga att 
läsa av situationer och vara aktivt närvarande, det främjar samverkan mellan barnen 
positivt. Svensén (2012) hävdar också att pedagogens nyckelkompetens är 
relationskompetensen. Även Pape framhåller betydelsen av närvarande pedagoger som inte 
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låter barnen lösa konflikter själva, utan finns till hands och skappar en trygg lärmiljö för 
barnen.  
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Metod 

Vårt syfte var att belysa, problematisera och skapa förståelse för hur pedagoger i förskolan 
arbetar för att stärka barns relationsskapande. I denna del redovisas studiens val av metod, 
urval, genomförande, databearbetningsmetod och etiska ställningstaganden. För att nå 
studiens syfte använde vi oss av två frågeställningar. Den första var ”hur arbetar 
pedagogerna för att främja relationerna mellan barnen”. För att ta reda på detta använde vi 
oss av fokusgruppsintervju. Den andra frågeställningen ”hur pedagogernas tolkning och 
förståelse av kamratsocialisation kommer till uttryck i det konkreta arbetet”, undersöktes 
med hjälp av observation.  

 

Kvalitativ ansats 

Eftersom vi var intresserade av pedagogers tankar och erfarenheter, föll det sig naturligt att 
kvalitativ undersökning användes med fokusgrupp som instrument. Våra frågeställningar 
inriktar sig på att reda på pedagogernas arbetssätt och förståelse för barns relationer. Det 
handlar inte om ”hur ofta, hur många eller hur vanligt för då skall man göra en kvantitativ 
studie” (Trost, 2005, s. 14). Detta ledde till att kvantitativ studie uteslöts eftersom våra 
frågeställningar inte lämpar sig för en sådan studie. Patel och Davidson (2003) menar att 
med en kvalitativ undersökning får en djupare förståelse av intervjupersonens tankar. 
Kvale (1997) beskriver att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden 
och här tolkas texter som har framkommit från den muntliga diskursen. ”Hermeneutiken 
studerar tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och 
gemensam förståelse av en texts mening” (Kvale, 1997, s. 49). 

 

Val av metod 

De olika instrumenten som valdes för den kvalitativa underökningen var fokusgrupp och 
observationer. Valet togs för att ta reda på hur pedagogerna själva förhåller sig och arbetar 
för att främja relationerna mellan barnen. Detta var avgörande för studiens syfte och 
frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) liknar en kvalitativ intervju med ett 
vardagligt samtal men intervjun har en struktur och ett syfte. Ämnet för intervjun 
presenteras av forskaren som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna. 
När det görs en kvalitativ bearbetning används bland annat textmaterial från intervjuer och 
anteckningar från observationer samt analyser från ljudinspelningar. Kvale och Brinkmann 
menar om kvalitativ intervju används kommer den intervjuades tankar och erfarenheter 
fram om dennes vardagsvärld. Författaren framhåller att syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärldar ur den intervjuades perspektiv. 
Enligt Trost (2005) kan en större förståelse uppnås av upplevelser från deltagarna samt 
hitta olika mönster av upplevelser och erfarenheter vid kvalitativa intervjuer. Vidare menar 
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Trost att kvalitativa undersökningar kan användas när en intervjuare är intresserad av att få 
en förståelse av olika människors sätt att resonera, reagera och särskilja eller urskilja 
varierande handlingsmönster. 

Wibeck (2010) menar att i fokusgrupper kan deltagarna erfara nya erfarenheter och 
kunskaper från deltagarna. Detta sker genom interaktion med andra samt att metodvalet 
överensstämmer väl med vår teoretiska referensram som är det sociokulturella 
perspektivet. Dessutom framhåller Mead (1976) att samspelet mellan människor har en stor 
betydelse. Interaktionen mellan människor påverkar den vi är. Genom samspel och 
interaktion med andra människor får individen reda på omgivningens förväntningar. Det är 
dessa förväntningar som kommer att spegla den vi blir, individen stävar hela tiden efter att 
vara en del av helheten. Vidare anser Wibeck att i en del fokusgrupper kan nya kunskaper 
utvecklas när deltagarna diskuterar och utvecklar sina resonemang. Vår förhoppning med 
detta var att försöka väcka deltagarnas åsikter och tankar. Vi anser att det inte hade varit 
samma möjlighet om vi använt oss av enskilda intervjuer för att ta reda på hur pedagogerna 
förhåller sig i olika frågor. 

Den interaktionistiska aspekten har inspirerat oss i vårt arbete för att behandla vårt syfte 
och frågeställningar. Denna aspekt innebär att sambandet mellan människan och hennes 
sociala värld studeras. Därför föll det sig naturligt att använda fokusgrupper. Wibeck 
(2010) beskriver att fokusgrupper är en grupp människor som diskuterar ett givet ämne 
med varandra i ett rum under en begränsad tid. Gruppen leds av samtalsledare, moderator, 
som håller i gång diskussionen och kommer med nya infallsvinklar när det behövs. 
Fokusgrupper används för att studera människors föreställningar, attityder och värderingar 
för ett visst ämne, anser Wibeck. Följaktligen beskriver Halkier (2010) att en moderator i 
fokusgrupper spelar en annan roll än en intervjuare i en individuell kvalitativ intervju 
eftersom det är en mer omfattande form av social interaktion som förekommer. Det finns 
även likheter, en moderator ska i likhet med en vanlig intervjuare vara inriktad på att 
lyssna samt att deltagarna alltid ska tala mer än intervjuaren. Intervjuarens roll ska vara en 
lyssnare och utfrågare i jämvikt mellan inlevelse och distans menar Halkier. Enligt Wibeck 
är fokusgrupper en lämplig metod när den som undersöker något i en studie kan upptäcka 
olikheter i sättet att tänka hos personerna. När fokusgrupper används är interaktionen i 
fokus mellan deltagarna samt att diskussioner kan vara bra för att undersöka personers 
olika handlanden. Diskussioner kan leda till att deltagarna får möjlighet till att jämföra sina 
åsikter med varandra och nya frågor kan uppkomma mellan deltagarna. Dessa frågor som 
kan uppkomma under diskussionen, kan resultera i att moderatorn ställer följdfrågor eller 
ber deltagarna att fördjupa sina diskussioner menar Wibeck. 

Ostrukturerad observation har använts för att ta reda på om de svar som pedagogerna gav 
stämmer överens med verkligheten. ”Observationer är framförallt användbara när vi ska 
samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga 
situationer” (Patel & Davidson, 2003, s. 87). Beteende innebär inte bara som fysiska 
handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer och känslouttryck. 
Vidare förklarar Patel och Davidson (2003) att det finns olika sätt som observationer kan 
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genomföras på. Det finns strukturerad observation där ett observationsschema används. 
Det andra sättet är ostrukturerad observation. Där finns inte något utprovat 
observationsschema, i stället ska allt registreras. Författarna påtalar om vi har bestämt oss 
för att använda observationer i utforskande syfte har vi fått många kunskaper inom 
problemområdet. Vilket leder till att vi kan ”reda ut den kommande 
observationssituationen utifrån vem/vilka som ska observeras, vilken/vilka situationer, hur 
registreringen ska ske och under vilken tidsrymd” (Patel & Davidson, 2003, s. 94). Vi 
anser också att observationer är ett verktyg för oss för att ta reda på hur pedagogerna tolkar 
barns kamratsocialisation. Den ostrukturerade observationen anser vi var bra att använda 
för att fånga så många olika tillfällen som möjligt. För att se hur pedagogerna förhåller sig 
i de givna situationerna. Patel och Davidson framhäver att när forskaren ska ta reda på 
beteenden och skeenden i naturliga situationer är observationer att rekommendera. För att 
inhämta så mycket kunskap som möjligt i något problem används ostrukturerade 
observationer avslutar författarna. 

 

Urval  

Urvalet valdes av bekvämlighetsskäl och på grund av den korta tidsfaktor som detta arbete 
innebar. Pedagoger som intervjuades och observerades var redan en existerande grupp 
pedagoger. Wibeck (2010) talar om fördelen med att använda sig av en redan existerande 
grupp. Deltagarna blir öppna för diskussioner och är en välfungerande social grupp. 
Nackdelen med en existerande grupp är att ibland kan en del ämnen inte komma fram 
under intervjun, vilket kan leda till att dessa frågor inte tas upp till diskussion eftersom 
diskussionen tas för given för gruppen. När det används en grupp som inte känner varandra 
innebär det en risk att den som är blyg, blir ännu tystare och de som är starka tar över, 
påtalar författaren. 

I vår studie ingick en förskola från norra Sverige. Förskolan valdes eftersom vi båda är 
bekanta med förskolan sedan tidigare. Förskolebarnen var i åldrarna 1-5 år. Pedagogerna 
(fyra stycken) som intervjuades och observerades var från yngre medelålder upp till äldre 
medelålder. Det var kvinnliga pedagoger som arbetade tillsammans på en syskonavdelning. 
Vid kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) när forskaren gör sina urval önskas det så 
stor variation som möjligt men att det inte får vara för avvikande. Genom att vi har använt 
oss av pedagoger i varierande åldrar anser vi att det blir en stor variation på pedagogernas 
erfarenheter samt att det inte blir för avvikande eftersom yrkesrollen är densamma för alla 
pedagoger.  

När det gäller observationer påtalar Patel och Davidson (2003) att det finns tre viktiga 
frågor att förhålla sig till. Vad ska observeras? Hur ska observationerna registreras? Hur 
ska vi som observatörer förhålla oss? På den första frågan ska vi observera hur 
pedagogerna tolkar barns ansats till kamratsocialation samt deras förhållningssätt och 
arbetssätt för att främja vänrelationerna i gruppen. På den andra frågan, hur 
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observationerna registreras, valde vi ostrukturerad observation. Det innebär, enligt 
författarna, trots att observationen är ostrukturerad, kräver den förberedelser och 
noggranna överväganden. Den andra typen hade varit strukturerad observation. 
Strukturerad observation valdes bort för att vi anser att det är för komplicerat att göra ett 
tydligt observationsschema. Med tanke på studiens frågeställningar är det svårt att i förväg 
kategorisera händelserna, vi anser att frågeställningarna synliggörs och äger rum hela 
tiden. Observationerna registreras löpande med anteckningsblock och penna i alla slags 
situationer som ansågs vara relevant för syftet. Den tredje frågan, hur vi som observatörer 
ska förhålla sig, betonar Patel och Davidson, att det skiljer sig mellan deltagande och icke 
deltagande observatörer. Dessutom är det skillnad om observatörerna är kända eller okända 
för de som observeras. Vi valde att förhålla oss som icke deltagande samt kända 
observatörer. Författarna menar att när observatören är känd är det viktigt att gruppen 
accepterar observatörens närvaro samt att observatören förhåller sig opartisk och inte 
tillhör en viss social gruppering. Den kända, icke deltagande observatören ska befinna sig 
utanför det aktuella skeendet i observationstillfällena. Rollen ska vara tydligt definierad 
som observatör, vilket leder till att deltagarna kommer vänja sig med observatörens 
närvaro. Deltagarnas beteenden kommer att vara normala efter att observatören avvaktat en 
stund, avslutar Patel och Davidson. 

 

Genomförande 

Under vecka 36-38 utarbetade vi ett PM till vårt tänkta arbete. Samtidigt sökte vi relevant 
litteratur som utgår från vårt syfte och våra frågeställningar. Under dessa veckor började 
även bakgrunden att skrivas. Vecka 39 var det klart vem som skulle vara handledare. 
Därefter bokades en träff med handledaren på Luleå tekniska universitet. Vecka 40 träffade 
vi handledaren och diskuterade PM:et. Vi fick hjälp med olika saker i PM:et samt att 
handledaren gav respons på innehållet. Parallellt med alla veckor har vi arbetat med 
bakgrunden, läst litteratur samt utformat frågor till fokusgruppsintervjun (se Bilaga 1.). 
Under vecka 40 kontaktade vi den aktuella förskolan och frågade om vi kunde komma på 
besök och informera om vår studie. Vi genomförde en pilotintervju på en förskollärare för 
att testa våra frågor (se Bilaga 1.) och detta gjordes under samma vecka. Vecka 41 
informerades förskolans pedagoger om studien. Vi bokade in en dag för 
fokusgruppsintervjun samt bokade en tid när observationerna skulle äga rum. Intervjun 
genomfördes vecka 41. Samma dag sammanställdes intervjun i ren text. Vecka 44 utfördes 
sedan observationerna på förskolan. Under en vecka observerades flera olika tillfällen varje 
dag. Varje observationstillfälle sammanställdes skriftligt kontinuerligt. När bakgrunden 
började vara färdig fortsatte skrivandet med metoddelen. Efter det sammanställdes 
resultatet, både från intervjun och från observationerna. Under några veckor arbetades det 
sedan med både metod- och resultatdiskussionen. Under arbetsprocessen har alla delar i 
studien arbetets parallellt. Under fyra tillfällen har vi träffat handledaren och andra 
studenter för att opponera på varandras arbeten samt fått respons från handledare. De olika 
tillfällena var vid vecka 45, 47, 49, 51. Under dessa veckor har vi gjort ändringar i arbetet 
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som påpekats av studenter och handledare. Den slutliga responsen på arbetet från 
handledaren kom under vecka 1. Vi har sedan arbetat med texten till och med vecka 2.  

Undersökningen genomfördes på en förskola som vi kontaktade per telefon, för att fråga 
om de var intresserade av att delta i studien i enlighet med vetenskapsrådets etiska 
överväganden. Under samtalet bokades ett möte för att informera samtliga pedagoger om 
studiens syfte och undersökningens tillvägagångssätt. Även Halkier (2010) anser det bra 
om deltagarna i förväg får veta studiens innehåll och syfte. När mötet ägde rum med 
pedagogerna frågade vi om de var intresserade av att delta i studien. Då klargjordes även 
att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde dra sig ur undersökningen, samt 
att konfidentialitet råder dvs. att vi inte kommer att avslöja deras identitet i forskningen. 
”Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar deltagarna i 
undersökningen inte kommer att avslöjas” (Kvale, 2009, s. 88). Deltagandet innebär att de 
kommer att intervjuas i grupp en så kallad fokusgrupp samt att de även kommer att 
observeras av oss. Pedagogerna på avdelningen var alla överens om att de alla deltar i 
studien. Enligt Kvale (1997) betyder informerat samtycke att forskaren informerar 
undersökningspersonerna om studiens syfte samt hur studien är upplagd i stort.  

 

Genomförande av intervju - fokusgrupp 

Tidigare i studien har vi nämnt att den interaktionistiska aspekten inspirerade oss i vårt 
arbete för att behandla syfte och frågeställningar, belysa, problematisera och skapa 
förståelse för hur pedagogerna i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. 
Denna aspekt innebär att sambandet mellan människan och hennes sociala värld studeras. 
Därför föll det sig naturligt att använda fokusgrupper.  

När vi genomförde intervjun var båda närvarande och delaktiga i undersökningen. Vi 
försökte ha inlevelse i vad pedagogerna berättade men även ha en viss distans till 
diskussionen. Thomsson (2002) anser det fördelaktigt med två intervjuare eftersom dessa 
kan fokusera på olika saker under intervjun. Om intervjuarna känner varandra och är 
trygga ihop kan samtalet fortsätta utan problem. Ingen av intervjuarna känner makt över 
den andre eller blandar sig i samtalet. Vidare menar författaren, när det är två intervjuare 
kan de lättare uppmärksamma vad deltagarna säger, de kan fylla i varandras luckor och 
komplettera varandra. Ytterligare en fördel med två intervjuare är att det blir lättare att 
förstå och tolka det som har förmedlats under intervjun. En nackdel kan vara att de 
avbryter varandras tankar som kan komma under intervjun. Om den ena har tänkt följa upp 
något som en deltagare säger kan den andre intervjudeltagaren tänka på något annat och 
ställer då en ny fråga. Thomsson framhåller att när det är två intervjudeltagare kan det 
kännas svårt att ställa frågor som inte upplevs helt stöttande från den andre 
intervjudeltagaren. Detta kan leda till att följdfrågor inte är lika vanliga när det finns flera 
intervjudeltagare, menar Thomsson. 
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Frågorna som utformades till intervjun försökte vi göra tydliga och relevanta till studiens 
syfte och frågeställningar. Frågorna skulle vara öppna för diskussioner och leda till vidare 
frågor och svar från samtliga deltagare. Vi utformade totalt tio intervjufrågor, se Bilaga 1: 
”Intervjufrågor till fokusgrupp”. 

Halkier (2010) beskriver att det som står moderatorns involvering i fokusgruppsintervjuer, 
beror på hur strukturerad intervjun är. Om intervjun är strukturerad, desto mer är 
moderatorn involverad och använder sig av specifika och fler frågor. Det finns tre olika 
modeller, en lös modell med inte så många frågor men med desto bredare öppningsfrågor. 
En stram modell med flera specifika frågor samt den sista som är trattmodellen. I 
trattmodellen börjar intervjun öppet men slutar mer strukturerat. Utformningen av frågorna 
är beroende på vad intervjun med vad dessa frågeställningar går ut på menar Halkier. De 
frågor som används i fokusgrupper ska stimulera diskussioner och förhandlingar mellan 
deltagarna samt tillåta meningsutbyten. När individuella intervjuer används, är frågorna 
utformade för specifika svar från den enskilde avslutar Halkier. Vi använde oss av en stram 
modell med flera specifika frågor som diskuterades av deltagarna. 

Pedagogerna tillfrågades vilken vecka som bäst skulle passa att genomföra 
fokusgruppsintervjun. Dagen innan intervjun fick pedagogerna ett frågeformulär med de 
frågor som vi önskade att de skulle diskutera vid intervjutillfället. Intervjun genomfördes 
vid ett planeringstillfälle som pedagogerna har en gång i veckan. Fokusgruppsintervjun 
genomfördes i personalrummet på förskolan, som varade i en timme. Under intervjun 
besvarades och diskuterades våra frågor. Intervjun spelades in med våra mobiltelefoner, 
dels för vår egen skull. Då kunde vi under intervjun koncentrera oss på deltagarnas åsikter 
och diskussioner. Det blev även en fördel när vi senare lyssnade och skrev ned resultatet. 
Kvale (1997) påpekar att intervjun kan registreras genom medveten användning av 
forskarens förmåga att komma ihåg. Om forskaren litar på sitt eget minne kan han eller hon 
skriva ner de viktigaste aspekterna efter intervjun, ibland med hjälp av anteckningar som 
förts under intervjun. Det kan leda till att viktiga detaljer glöms bort och intervjuaren väljer 
då det som önskas att minnas, minnet är selektivt. Dock påtalar Patel och Davidson (2003) 
fördelar och nackdelar med ljudinspelning. En fördel är att varje intervjupersons svar 
registreras exakt. En nackdel är att det tar tid att skriva ut de inspelade intervjuerna samt att 
närvaron av bandspelaren kan påverka de svar som erhålls. När ljudinspelningen stängs av 
kan det ofta bli att personerna börjar prata mer spontant och är inte längre lika angelägen 
om att framstå som förnuftiga menar författarna. 

 

Genomförande av observation 

När pedagogerna informerades om att delta i en gruppintervju, berättades även att 
pedagogerna kommer att observeras i olika situationer. Det kändes bra att vi är kända för 
både barn och pedagoger, vilket bidrog till att alla kände sig mindre obekväm när 
pedagogerna blev observerade. Vi valde att använda oss av ostrukturerad observation. 
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Patel och Davidson (2003) förklarar att det finns olika sätt som observationer kan 
genomföras på. När en strukturerad observation genomförs används ett 
observationsschema men när en ostrukturerad observation genomförs ska ”allt” studeras. 

Observationerna genomfördes under olika tillfällen i förskolans verksamhet och under en 
veckas tid. Vi visste vad som skulle betraktas under observationerna, det vara vid utelek, 
frukost, frilek inomhus. Situationerna handlade om pedagogernas sätt att agera med barnen 
i relationsskapandet. Varje observationstillfälle varierade, tiden varierade alltifrån två till 
15 minuter. Totalt blev det 17 olika observationstillfällen som observerades. När dessa 
genomfördes kunde vi inte veta vad som skulle uppkomma, om händelserna skulle vara 
relevant till vårt syfte. Av den anledningen valdes ostrukturerad observation. När alla 
observationer var genomförda sammanställde vi dem tillsammans genom att dokumentera 
ned våra anteckningar på datorn. 

 

Databearbetningsmetod och analys 

Den ljudinspelade intervjun transkriberades ned i ren text vad varje pedagog sa. Pauser, 
suckar, skratt har inte funnits med när resultatet skrevs. Kvale (1997) framhåller att genom 
utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som passar bra till analysen. Att 
strukturera materialet i en text ger överblick och är en början till en analys. Hur mycket 
som ska skrivas ut och i vilken form beror på studiens syfte och tillgång på tid menar 
Kvale. 

När vi har analyserat och tolkat vår empiri valdes hermeneutiken som vår vetenskapliga 
förhållningsätt. ”Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och är numera en 
vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för 
den mänskliga existensen” (Patel & Davidson, 2003, s. 28). Genom språket kan du skaffa 
dig kunskaper där du försöker förstå och tolka andra människor. Det går att tolka 
människans intentioner, avsikter i både dess språk och handling, menar författarna. Vi ville 
att undersökningen i vår studie ska vara relevant och svara upp mot det syfte som arbetet 
visar.  

När vi bearbetade resultatet formulerades meningarna om, det väsentliga i resultatet kortas 
ner i texten. Kvale (1997) påtalar om begreppet meningskoncentrering. Det innebär att de 
väsentliga delarna som har förmedlats under intervjun omformuleras till några ord. 
Koncentreringen av meningen går ut på att större texter från intervjun kortas ner till mindre 
och kärnfullare formuleringar menar Kvale. Detta utfördes när resultatet transkriberades i 
vår studie. Wibeck (2010) menar att analys görs för att komma åt flera olika aspekter av 
det som har sagts under intervjun. Vi klippte ut observationerna och intervjun från 
fokusgruppen där resultatet kategoriserades i teman. Wibeck (2010) menar att det är ett bra 
sätt att använda sig av papper och sax för att få en bättre översikt av materialet. Vidare 
förklarar författaren att varje kategori sammanfattas och blir mer koncentrerade för att 
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forskaren kan få en överblick av materialet och därigenom hitta andra mönster, avslutar 
Wibeck.  

Följdaktningen belyser Patel och Davidson (2003) att hermeneutiken ser 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse där helhet ses. Hermeneutiken 
ställer helheten i relation till delarna. Det är precis vad som gjordes i vårt resultat. 
Författaren fortsätter vidare att forskaren gör en tolkning genom att först läsa resultatet och 
förstå helheten, sedan gå in på delarna och göra en tolkning till förståelse. Avslutningsvis 
pendlar reflektionerna mellan de olika synsätten för att ställa relationer tillvarandra, 
avslutar Patel och Davidson.  

 

Validitet och reliabilitet  

Fokusgrupper användes för att få flera deltagares åsikter och tolkningar på intervjufrågorna 
(se Bilaga 1.) för att få svar på våra frågeställningar. I vår undersökning ökade 
reliabiliteten genom att intervjuerna spelades in. Vi har även använt oss av flera metoder i 
insamlandet av data, eftersom vi har observerat och intervjuat flera deltagare. 
Observationerna genomfördes oftast tillsammans av oss vilket ledde till ett mer tillförlitligt 
resultat eftersom vi fick möjlighet till medbedömning. Flera observationer genomfördes för 
att få så många situationer som möjligt till vår analys. Halkier (2010) framhåller att i 
undersökningar med fokusgrupper handlar validitet om att göra ett arbete och göra det 
tydligt för andra samt om att argumentera analytiskt och trovärdigt för att försöka få andra 
att acceptera resultatet. Vidare påtalar författaren att det är viktigt att det finns en tydlig 
struktur, samt att du systematiskt går tillväga med genomförandet av en studie. Trost 
(2005) menar att i kvalitativa intervjuer strävas det efter att få veta vad den intervjuade 
menar eller uppfattar något. Intervjuaren har ett intresse att få veta och förstå vad 
deltagarna berättar. En forskare måste kunna visa för andra vad studien har resulterat i, 
samt att det verkar trovärdigt och relevant. Forskaren måste kunna visa att datainsamlandet 
är seriöst och relevant till syftet och frågeställningarna enligt Trost. Innan vi utförde 
fokusgruppsintervjun gjorde vi en pilotintervju för att testa våra frågor på en person inom 
förskolans verksamhet, vilket ökade reliabiliteten i vår studie. I likhet med Halkier som 
anser att det är en fördel om det genomförs en pilotintervju då det ger en ”möjlighet att 
pröva frågeguiden och övningarna, att begå dumheter, se vad som fungerar och inte 
fungerar och själv öva sig i att fungera i situationen” (s. 46). 

 

Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (u. å) har framställt ett antal etiska överväganden som forskaren måste ta 
hänsyn till under studiens arbete. Det är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
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samtyckeskravet och nyttjandekravet. I följande text kommer vi att kortfattat beskriva vad 
varje punkt innebär samt förklara hur vi har gått tillväga med dessa etiska överväganden.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar antingen muntligt eller skriftligt, om 
studiens syfte och innehåll. Samt att forskaren på ett tydligt sätt informerar deltagarna att 
medverkan är frivillig och att de när som helst kan dra sig ur. Vi informerade tidigt alla 
deltagare muntligt studiens syfte, samt att de fick information om att inga namn kommer 
att användas, varken förskolans namn eller pedagogernas namn.  

Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna får vara anonyma. Alla personuppgifter 
förvaras där ingen obehörig kan ta del av dem. Vi upplyste pedagogerna att arbetet är 
konfidentiellt samt att tystnadsplikt råder.  Wibeck (2010) framhåller att det är svårt att 
utlova fullständig anonymitet, men konfidentialitet kan uppnås. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. 
Deltagarna får när som helst avbryta sitt deltagande. Barnens föräldrar på den aktuella 
förskolan har sedan tidigare lämnat sitt godkännande att deras barn fick bli observerade av 
antingen pedagoger eller av studenter. I vår undersökning har vi bara observerat 
pedagogerna och inte barnen men barnen har funnits med vid varje observationstillfälle.  
Vår fokus har varit på hur pedagogerna agerar vid barns relationsskapande. Pedagogerna 
informerades även att de närsomhelst kan dra sig ur undersökningen och att deras 
deltagande är frivilligt.  

Nyttjandekravet innebär att de resultat undersökningen visar används endast till 
forskningen och inte till något annat ändamål.  All data kommer bara att användas i vår 
studie och inte i några andra syften, vilket vi informerade deltagarna om i ett tidigt skede. 
All information om deltagarna samlas in och skyddas noggrant samt alla namn byts ut i 
transkriptionen. Moderatorn i en fokusgrupp ”kan garantera att det från forskarens sida 
aldrig kommer att släppas ut några uppgifter som rör deltagarnas identitet eller uttalanden i 
gruppen” (Wibeck, 2010, s. 140). 
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Resultat 

Resultatet utgår ifrån våra forskningsfrågor som i sig sönderfaller i olika teman som 
framträtt under vårt analysarbete. Resultaten presenteras utifrån vårt syfte: att belysa, 
problematisera och skapa förståelse för hur pedagogerna arbetar för att stärka barns 
relationsskapande. Dessutom presenteras resultaten utifrån två frågeställningar i respektive 
tema. Den första frågeställningen är hur pedagoger arbetar för att främja vänrelationerna på 
deras förskola. Den andra frågeställningen handlar om hur pedagogernas tolkning och 
förståelse av kamratsocialisation kommer till uttryck i det konkreta arbetet?  

De fyra pedagogerna vi intervjuade och observerade titulerar vi med fiktiva namn: pedagog 
1: Amanda, pedagog 2: Britta, pedagog 3: Carina och pedagog 4: Diana. 

 

Hur arbetar pedagoger för att främja vänrelationerna mellan barnen? 

De teman som framkommit under intervjun är vänskap, barnsyn och förhållningssätt samt 
närvaro och delaktighet. De fyra pedagogernas svar redovisas under respektive tema. 

 

Vänskap  

Pedagogerna menar att de finns olika grupperingar av vänskapsformationer och framhåller 
att det finns olika sorters vänskap, vänskap hemma, privata vänner, nära vänner och 
arbetskamrater. De definierar vänskap ett förtroende mellan varandra. Amanda sade: ”Om 
jag inte har förtroende för min vän då är det ingen vän.” Samma pedagog menade också att 
det kan vara olika för andra personer. Vidare menar pedagogerna att man kan vara sig själv 
och avslappnad med en nära vän.  

 

Barnsyn och förhållningssätt 

Ett arbete som ständigt aktivt pågår är att stärka vänrelationerna mellan barnen på 
förskolan, menar Britta. Det händer incidenter hela tiden som måste synliggöras: ”vad 
snällt att du gjorde så där, du är en bra kompis”. Carina säger att de arbetat med ett 
arbetsmaterial kallat ”Bamse” förra året. De började med ”Bamse” eftersom det var ett 
barn som blev utfryst av de andra i gruppen. ”Bamse” handlade om hur en bra kompis är. 
Carina påpekar att så skulle det behövas arbeta varje dag och menade att det var synd att de 
slutade arbeta med ”Bamse” efter en tid. Amanda menar att det är viktigt att skapa en 
gruppkänsla, berömma varandra och vara ärlig.  
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Pedagogerna berättar vidare att ibland spelar de rollspel med varandra (pedagogerna) för 
att synliggöra hur barnen kan uppträda och låta mellan varandra. De menar att de väcker 
tankar hos barnen och de börjar diskutera hur vi ska bete oss mot varandra. 

Då pedagogerna ser att barn kommer i konflikt med varandra agerar de olika för att lösa 
situationen. Det beror till stor del på konfliktens allvar. Är det två stycken som slåss måste 
pedagogerna handgripligen avstyra bråket. Efter det samtalar pedagogerna enskilt med 
barnen innan de sammanförs igen. Är det bråk om någon leksak, vem som hade den först, 
måste detta undersökas. Britta menar att tankarna som uppstår är beroende av vad 
konflikten uppstår av. Vilka barn handlar det om? Har det hänt tidigare eller är det vanligt 
förekommande hos de inblandade barnen. Sedan funderar vi vad det beror på och varför 
det blir så här, anser Britta. Carina menar också att ett bråk om en leksak egentligen kan 
handla om något annat. I sådana situationer funderar och observerar vi vad som sker och 
händer.  

Då pedagogerna märker att barn blir uteslutna från lekar agerar de olika beroende utifrån 
varje situation. Carina ger exempel på ett sätt där pedagogen följer med ett barn in i ett rum 
och frågar tillsammans om den får vara med. Amanda säger: 

Gör det något att man är på sidan om ibland? Man har kanske gjort sig förtjänt av att vara på 
sidan. Barnet har kanske gjort något och får då inte vara med. Är det farligt att vara lite på 
sidan om? Men det får inte vara för ofta. (Amanda) 

Britta menar att en bedömning måste göras då pedagogen ska kliva in i leken och påpekar 
att barnen måste visas respekt. Att låta de leka klart och att andra barn får vänta eller leka 
med något annat. Om ett barn inte har något att göra brukar Carina fråga barnet vad det vill 
göra eller ta fram saker till barnet och kanske hjälpa det att hitta de andra barnen.  

På frågan om pedagogerna brukar arbeta extra aktivt med banens relationsskapande svarar 
Amanda: ”Om det är en orolig grupp så då brukar vi arbeta extra aktivt, annars brukar det 
inte vara så? Annars vet jag inte”. Carina menar att under inskolningsperioder arbetar 
pedagogerna med hela gruppen, inte i smågrupper. Detta för att arbeta in tryggheten i hela 
gruppen samt med oss pedagoger. 

Om det kommer in nya barn i gruppen kan det innebära att relationsskapandet får börja om 
från början och byggas upp på nytt igen. Relationerna kan rubbas om det kommer in en ny 
i gruppen som verkar mer ”spännande” än ett ”gammalt” barn i gruppen, menar 
pedagogerna.  

Britta menar ”att det är jätteviktigt att man är överens inför barnen, även fast man inte själv 
tycker så. Det blir som en trygghet för barnen, det spelar ingen roll vem som barnen frågar 
utan det blir samma svar.” Alla pedagoger beskriver olika situationer där de blivit 
frustrerade på olika sätt därför att de inte vetat på vilket sätt de ska agera. Amanda säger att 
”jag tror så här med vänskapsrelationer, kommer inte de vuxna sams, hur ska de då kunna 
överföra det på barnen?”. De andra pedagogerna håller med om detta. Britta förtydligar att 
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det är viktigt veta att barnen kommer från olika miljöer och därför måste vi arbeta och 
behandla barnen olika. Att vi får en medvetenhet om deras bakgrund ökar medvetenheten 
och förståelsen om barnen, avslutar Britta.  

Pedagogerna hävdar också att de inte är riktigt inarbetad i likabehandlingsplanen, att det 
försvårar arbetet med relationsskapandet. Carina säger ”det är inget som jag kan men om 
jag läser den så vet jag”. Carina menar att det är viktigt att ny personal läser den så de vet 
vad det handlar om. Carina tillägger också att pedagogerna arbetar mer intensivt med den 
när den ska revideras och sammanfattar det hela när det gäller vänrelationer med att 
påpeka: 

Att det är viktigt att vi har öronen med oss och att synliggöra barnen i leken. Viktigt att vi ser 
alla barnen och att barnen får turas om att bestämma, det är inte bara en som kan bestämma. 
Det kanske slutar med att man inte har några kompisar. (Carina) 

 

Närvaro och delaktighet 

Att vara i närheten och vara en aktiv lyssnare för att höra hur samtalet i gruppen fortgår är 
viktigt anser Carina. Är samtalet bra eller dåligt? Är det någon som styr i gruppen? 
Pedagogerna anser gemensamt att barnen älskar när de är med och aktivt leker med i 
aktiviteterna och att de oftare borde göra det. Det kan vara svårt på grund av att tiden inte 
alltid räcker till. De menar fastän de är med i leken måste de hålla ögonen på andra ställen 
med. Det innebär ändå att vi inte riktigt blir fullt närvarande i aktiviteten menar 
pedagogerna.  

Vidare berättar pedagogerna att det är bra att observera barnen. Ett exempel var när en 
student observerade och synliggjorde ett barn som visade sig vara utfryst ur gruppen. 
Pedagogen menar dock att utan studentens observation hade det kanske inte upptäckts i tid.  

Diana fortsätter med att de vill att barnen ska lösa sina problem själva så gott det går. Britta 
säger: 

Verksamheten bygger på egna val som barnen kan göra. Oftast blir det tillsammans med 
någon. Då gäller det att vi ser hur det går till i dessa grupperingar. Viktigt att se de som väljer 
varandra och de som inte blir valda. (Britta) 

Britta fortsätter att det är viktigt att upptäcka barn som bara ”flyter med” och inte alltid är 
med någon. Frågan varför får ställas till denne. Är det ett eget val eller är det för att den 
inte får vara med? En del barn trivs hellre att vara med pedagogerna och speciellt en flicka, 
menar Britta. ”Hon skulle må himla gott om hon hade en vuxen kring sig hela dagen. 
Flickan tycker om samlingar för där är det enkelt och vuxen styrt. Hon vill interagera med 
en vuxen hela tiden”.  
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Sammanfattning av de olika teman som framkommit 

De teman vi sammanfattat intervjuerna i är pedagogernas: definition av 
vänskapsbegreppet, barnsyn och förhållningssätt samt närvaro och delaktighet. Det är 
totalt tre olika teman som vi kunnat urskilja som anses är högst relevant till studiens syfte: 
att belysa, problematisera och skapa förståelse hur pedagogerna arbetar för att stärka barns 
relationsskapande.  

Pedagogerna definierar vänskap som någon kan anförtro sig med och till, att dela sina 
tankar med. Det är även någon att skratta, dela glädje och sorg med. De menar att vänskap 
kan vara på olika nivåer beroende på vilken roll personen har, samt vilket förtroende och 
tillit som skapas till den andra. 

När pedagogerna beskiver deras barnsyn och förhållningssätt sammanfattas det med att de 
inte har fått möjlighet att genomarbeta ett tydligt och gemensamt förhållningssätt för att 
stärka vänrelationerna mellan barnen. De är inte inarbetade i förskolans 
likabehandlingsplan. Pedagogerna har olika arbetssätt beroende på de olika situationerna 
som uppstår. De har inget tydlig utarbetat arbetssätt de kan förhålla sig till samt ingen 
gemensam strategi menar pedagogerna samstämmigt. 

Pedagogerna beskriver att de ska vara närvarande i barnens aktiviteter men att de inte alltid 
hinner det på grund av tidsbrist, menar de. Pedagogerna vill också att barnen ska lösa sina 
problem och konflikter själva i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Hur kommer pedagogernas tolkning och förståelse av kamratsocialisation till 
uttryck i det konkreta arbetet? 

Denna andra frågeställningen handlar om hur de fyra ovanstående pedagogernas tolkning 
och förståelse av kamratsocialation kommer till uttryck i det konkreta arbetet. Totalt 
observerades 17 tillfällen som sammanställs och redovisas under två olika teman som vi 
anser framkommit: barnsyn och förhållningssätt samt närvaro och delaktighet. 

 

Bansyn och förhållningsätt 

Pedagogerna ger ofta förmaningar till barnen vad de ska göra. Inte bara då det uppstår 
problem utan även vid situationer som när de leker. Pedagogerna talar ofta om vad barnen 
inte får göra. Vi observerade att när barnen samtalade med en pedagog om hur en bra 
kompis är, beskrev barnen vad de inte får göra.  

Pedagogerna lämnar ofta över ansvar till barnen att lösa konflikter själva. De följer inte 
upp barnens ansatser till relationsskapande. Pedagogerna säger till barnen att sluta med 
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olika saker som pedagogerna upplever störande för att sedan fortsätta med sina egna 
sysslor. Vid ett tillfälle observerades två barn lekandes i ett rum varpå de började gråta. Ett 
av barnen går till en pedagog och säger att ”hon gjorde illa mig”. Pedagogen går till 
rummet där barnet är i. Pedagogen frågar: ”vad är det som händer här?”. ”Hon höll fast 
mig”, svarar barnet. Pedagogen säger: ”du måste lyssna på vad kompisen säger, du kan inte 
hålla fast henne om hon inte vill det”. Pedagogen går sedan därifrån. 

Vid ett tillfälle observerades två barn i konflikt med varandra. Pedagogerna samtalade med 
barnen där resultatet blev att de ska hålla sig ifrån varandra. Detta informerades dock bara 
till det ena barnet och inte det andra.  

Ett barn ville prata om sitt kalas men blev tillsagd av en pedagog att inte göra det och blev 
förmanad flera gångar att sluta med det. Det slutade med att flickan gick iväg till ett annat 
rum och fick inte berätta klart om sitt kalas. 

 

Närvaro och delaktighet 

Pedagogerna lämnar över mycket eget ansvar till barnen att själv lösa problem. 
Pedagogerna är ganska ofta upptagna med att göra sina egna sysslor som bortplockning 
och städning. Vid ett tillfälle observerades ett barn som sa att hon ville gå in i ett rum där 
andra barn leker. Pedagogen svarade barnet: ”knacka på och säg att du vill gå in”. Barnet 
går istället därifrån utan att knacka på och går till ett annat rum. Pedagogen är under tiden 
upptagen med att städa undan frukosten.  

Vid ett annat tillfälle observerades några barn sittandes vid ett bord för att leka. En 
pedagog sitter med vid bordet och lyssnar men är inte delaktig i leken. Pedagogen ställer 
några frågor om leken. Barnen svarar inte alla gånger på pedagogens frågor som avslutar 
samtalet med barnen och går istället iväg för att göra andra sysslor. 

Pedagogerna gör ansatser att vara delaktiga och närvarande med barnen, men de hinner 
ofta inte vara delaktiga i samtalen med dem. Det händer olika saker som gör att samtal 
avbryts. Vid ett tillfälle observerades en pedagog som sitter med fyra barn. Hon samtalar 
och frågar ett barn. Barnet hinner inte svara innan det händer något med ett annat barn, den 
sträcker sig efter en smörgås. Pedagogen säger till barnet att be att någon annan kan skicka 
smörgåsen i stället. Pedagogen ställer mer frågor. Ett barn börjar berätta, men hinner inte 
berätta klart innan det sker något annat igen. 

I utemiljön observerades ett barn som ofta gick runt själv samtidigt som det inte fanns 
någon närvarande och delaktig pedagog. 
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Sammanfattning av de olika teman som framkommit 

De teman vi sammanfattat observationerna är pedagogernas närvaro och delaktighet, samt 
förhållningssätt. De två olika teman som urskilts anses högst relevant till studiens syfte: att 
belysa, problematisera och skapa förståelse hur pedagogerna arbetar för att stärka barns 
relationsskapande.  

Pedagogerna är sällan delaktiga och närvarande i barnens ansatser till relationsskapande. 
De lämnar över mycket ansvar till barnen själva att lösa problem och konflikter. 
Pedagogerna har svårigheter att upptäcka barns som eventuellt är uteslutna ur barngruppen. 
De låter inte alltid barnen berätta klart om sina upplevelser.  

Pedagogerna förmanar ofta barnen vilket tar sig i uttryck i exempelvis vad barnen ska göra, 
när det uppstår problem och konflikter. Pedagogerna följer inte alltid upp barnens ansats 
till relationsskapande med varandra. 
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Diskussion  

När resan började med arbetet av denna C-uppsats ville vi problematisera genom att belysa 
olika synvinklar för att få en förstålelse om hur pedagoger arbetar för att främja 
relationsskapandet mellan barnen. I studien har vi undersökt hur pedagoger arbetar för att 
främja vänrelationerna mellan barnen samt hur pedagogernas tolkning och förståelse av 
kamratsocialisation kommer till uttryck i det konkreta arbetet. Dessa var våra två 
frågeställningar. Pedagogerna har delgett deras tankar och erfarenheter kring detta ämne. 
Vi redovisar resultatet genom att vi diskuterar utifrån våra tolkningar av pedagogernas 
tankar och erfarenheter kopplat till vår litteraturstudie. Det handlar inte om att få fram en 
absolut sanning. Resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade utgått från ett annat 
teoretiskt perspektiv. Vårt valda perspektiv var det sociokulturella med betoning på den 
interaktionistiska aspekten. Om valet hade varit ett behavoristiskt perspektiv hade vi fått 
fram en annan tolkning av vårt resultat, synsättet hade möjligen gett uttryck för 
bestraffning och belöning. Då strävar pedagogerna oftast efter att förändra barnets 
beteende. Resultatet hade även kunnat vara annorlunda om vi besökt en annan förskola 
med andra pedagoger. Vi valde att bryta ned syftet och frågeställningar i tio olika 
huvudfrågor (se Bilaga 1.) som vi ställde och diskuterade med pedagogerna under 
intervjun. Därefter observerade vi pedagogerna under en tid för att se om deras egna tankar 
stämde överens med verkligheten. Intervjuerna och observationerna sammanställdes i olika 
teman vilka vi kommer att diskutera och problematisera under respektive frågeställning i 
resultatdiskussionen. Vi kommer även att diskutera valet av de olika metoderna vi använde 
oss av. Dessa diskussioner inleder vi med i metoddiskussionen. 

 

Metoddiskussion 

Vårt urval valdes av bekvämlighetsskäl och på grund av den korta tidsfaktor som vårt 
arbete innebär. Variationsbredden på urvalet var inte det största, eftersom deltagarna i 
fokusgruppen arbetade på samma avdelning. Trost (2005) framhåller att vid kvalitativa 
intervjuer vill forskaren ha så stor variation som möjligt men det inte får vara för 
avvikande. Deltagarnas ålder var i åldrarna yngre medelålder till äldre medelåldern. Av 
deltagarnas ålder blev det en bra variation. Det ledde fram till att de hade olika 
arbetslivserfarenhet inom yrket samt olika erfarenheter av barn. Om vi hade haft möjlighet 
att välja deltagare från andra avdelningar på vår utvalda förskola, eller om vi valt deltagare 
från flera olika förskolor hade det möjligen utfallit i ett ännu mer varierat urval. Wibeck 
(2010) anser att om det används en grupp som inte känner varandra sedan tidigare kan det 
innebära en risk att den som är blyg, blir ännu tystare och de som är starka tar över. 
Deltagarna hade kanske varit blyga för varandra och inte riktigt vågat argumentera och 
diskutera om vi valt en ny grupp där ingen känner varandra. Det hade eventuellt resulterat i 
en bredare diskussion med flera olika åsikter och erfarenheter. Vår frågeguide som 
användes under intervjun, anser vi vara relevant till vårt syfte men en del frågor kanske var 
för svår att förstå ibland. Det ledde till att diskussionerna blev korta och inte så utförliga. 
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Möjligen kan det bero på att pedagogerna inte har diskuterat fram något gemensamt 
förhållningssätt, vilket föranledde svårigheter för vidare diskussioner. 

Pilotintervju genomfördes före fokusgruppsintervjun, våra frågor ställdes då på prov och 
kunde på detta vis testas innan den tänkta intervjun. Vi upplevde det positivt att göra detta 
samt konstaterades det att våra frågor fungerade och var relevanta för syftet. Detta styrker 
Halkier (2010) med att det är en fördel om frågeguiden är testad innan den utförs på 
fokusgruppsdeltagarna. 

God validitet uppnåddes i vår studie genom att vi höll oss inom ett och samma område, det 
vill säga relationsskapande. Det användes både intervjuer och observationer för att få ett 
bredare perspektiv på vårt syfte och frågeställningar, för att på så sätt få alla 
frågeställningar besvarade.  

För att skapa god reliabilitet i vår studie spelades intervjun in på en mobiltelefon. Dels för 
vår egen skull för att vara helt närvarande under intervjun, samt för att kunna gå tillbaka 
till den under transkriberingen och även tolka vårt resultat. Intervjun blev dokumenterad 
och det kunde säkerhetsställas att allt uppfattats korrekt. Om något var osäkert kunde vi 
lyssna på det igen. Båda intervjuarna var närvarande vid fokusgruppsintervjun och i de 
flesta observationerna, vilket bidrog till högre trovärdighet i arbetet med studien. Patel och 
Davidson (2003) påtalar betydelsen av att vara två vid intervjuer och observationer.  

I enighet med vårt syfte som är att vi vill belysa, problematisera och skapa förståelse för 
hur pedagogerna i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. Vårt val blev då 
kvalitativ undersökning med fokusgruppsintervju som instrument. Detta för att ta reda på 
pedagogernas tankar och åsikter samt även att gruppen skulle få möjlighet till att diskutera 
och utveckla sina tankar med varandra. Vi anser att lärandet sker bättre i grupp. Det är 
något som även beskrevs i studiens teoriperspektiv där Dysthe (2003) påtalar att lärandet 
äger rum genom deltagarnas samspel. Språket och kommunikationen är grundläggande 
byggstenar i läroprocessen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att om kvalitativ intervju 
används kommer den intervjuades tankar och erfarenheter. Dessutom ökar förståelsen från 
livsvärldar ur den intervjuades perspektiv. I vårt arbete med studien har vi utgått från det 
sociopsykologiska perspektivet och därmed valde vi att använda oss av 
fokusgruppsintervju. Vår förhoppning var att vi skulle få ut mer av deltagarnas åsikter och 
tankar när de deltog i gruppintervjun. Wibeck (2010) menar att i fokusgrupper kan 
deltagarna uppleva nya erfarenheter och kunskaper från deltagarna. Detta sker genom 
interaktion med andra. Om vi istället hade valt enskilda intervjuer hade vi möjligen fått 
mer ingående svar från deltagarna. Då hade de själva inte kunnat utveckla någon ny 
kunskap genom att diskutera med varandra, samt att det skulle saknas olika synvinklar på 
saker. Eftersom vi använde oss av en mer stram frågemodell under intervjun. Detta 
resulterade möjligen i att intervjun blev mer stel och strikt för att vi ville hålla oss till de 
skrivna frågorna. Hade det används en mer lös modell av frågor, hade stämningen kanske 
blivit mer öppen, vilket eventuellt hade resulterat i mer diskussioner och åsikter från 
deltagarna. Om vi hade varit mer involverade i intervjun hade det möjligen medfört 
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djupare diskussioner. Halkier (2010) menar att det beror på hur strukturerad intervjun är, 
som avgör hur involverad moderatorn skall vara.  

Vi genomförde ostrukturerade observationer. Det förekom tillfällen då vi observerade på 
varsitt håll i olika sammanhang. Vi anser det fördelaktigt med två personer vid 
observationstillfällena. Vid transkriberingen av observationerna fick vi möjlighet till fler 
perspektiv av skeendet. I vår metod använde vi oss av en tydlig beskrivning av 
insamlingsmetod, urval och analys som är väsentligt och att det kan överföras till andra 
grupper som eventuellt vill göra en liknad studie. Halkier (2010) framhåller att validitet 
handlar om att gör arbetet trovärdigt och synligt för andra som läser arbetet. 

Vid våra observationstillfällen som genomfördes på pedagogerna kan olika faktorer dock 
påverkat dem. Pedagogerna kanske kände sig bevakade av oss när vi var två studenter som 
observerade en enskild pedagog. Pedagogerna hade möjligen använt ett annat 
tillvägagångssätt när de arbetade om de inte hade blivit observerade. Möjligtvis kände 
pedagogerna att de ville uppvisa ett bra föredöme för oss studenter. Det kanske var en 
stressfaktor för pedagogerna när vi satt med papper och penna och förde anteckningar om 
vad som hände. Patel och Davidson (2003) förklarar att om observatören är känd är det 
viktigt att gruppen accepterar observatörens närvaro. Författarna menar även att rollen som 
observatör ska vara tydlig och att deltagarna kommer att vara normala efter en stund. 
Pedagogerna som observerades kanske inte hade kunskap om vad observationer innebär. 
Möjligtvis var informationen otydlig när vi informerade om hur observationerna kommer 
att genomföras. Även vår roll som observatörer kanske var otydlig för pedagogerna. Vilket 
eventuellt ledde till att pedagogerna inte kände förtroende för oss och blev osäkra i vår 
närvaro. Resultatet i vår studie kan därför skilja sig från om någon annan forskare skulle 
genomföra en liknad studie. 

Fokusgruppsintervjun och observationerna genomfördes på en förskola som båda hade i 
vårt kontaktnät sedan tidigare. Fokusgruppen som intervjuades var redan en existerande 
grupp. Båda var kända för pedagogerna och barnen, vilket kanske medförde både för- och 
nackdelar. Wibeck (2010) talar om fördelen med att använda sig av en redan existerande 
grupp. Deltagarna blir öppna för diskussioner och är en välfungerande social grupp. 
Nackdelen med en existerande grupp är att ibland kan en del ämnen inte komma fram 
eftersom dessa ämnen tas för givna för gruppen vilket kan leda till att dessa frågor inte tas 
upp till diskussion igen. Fördelen var att deltagarna lättare kunde diskutera tillsammans 
eftersom de känner varandra än om det hade varit en blandad grupp som de inte kände 
anser vi. Samtidigt om gruppen inte hade varit en redan existerande grupp, hade kanske 
deltagarna diskuterat mer öppet för här kan ingen döma deras åsikter. Deltagarna i vår 
fokusgrupp kan ha känt sig lite obekväm i situationen när intervjun spelades in, samt att 
hela arbetslaget skulle sitta ner tillsammans och diskutera olika åsikter. Vidare kan 
möjligen pedagogerna känt sig obekväm att studenter intervjuar samt vetskapen om att 
intervjun ska analyserar och dokumenteras.  
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Efter intervjun kom några av deltagarna till oss och ville förmedla att arbetslaget aldrig 
hade suttit ner och diskuterat deras egna förhållningssätt eller att de inte hade arbetat fram 
ett gemensamt förhållningssätt. Arbetslaget har arbetat tillsammans i ungefär ett år men de 
har aldrig pratat om gemensamt förhållningssätt berättar pedagogen. Därför kan deltagarna 
känt sig lite obekväm med en del frågor under fokusgruppintervjun eftersom en del frågor 
hade de lite svårt att diskutera. Det kan även bero på att de inte ville ta upp en del saker att 
diskutera eftersom det är något som det sen tidigare redan har pratat om, att det kändes för 
dem att det var redan färdigdiskuterat. Detta menar även Wibeck (2010) att nackdelen med 
en existerande grupp är att ibland kan den del ämnen inte komma fram eftersom dessa 
ämnen tas för givna för gruppen vilket kan leda till att dessa frågor inte tas upp till 
diskussion igen. Vi upplevde också att deltagarna inte riktigt svarade på bland annat frågor 
rörande barnsyn och förhållningssätt. Här borde vi ha återupprepat frågan på ett mer tydligt 
sätt för att möjligtvis få tydligare svar på frågan. Samtidigt kanske inte deltagarna var vana 
vid att reflektera tillsammans samt att de inte fått tid att gemensamt arbeta fram sitt 
gemensamma förhållningssätt, vilket de själva är medvetna om.  

Strukturerad observation valdes bort eftersom vi ansåg att det inte skulle gå att använda sig 
av ett tydligt observationsschema eftersom det är svårt i förväg att kategorisera 
händelserna. Detta för att frågeställningarna synliggörs och äger rum hela tiden. Därför 
valdes ostrukturerad observation där vi använde det som ett komplement för att ta reda på 
om de svar som pedagogerna gav stämmer överens med verkligheten. Genom 
observationerna fick vi reda på hur pedagogerna tolkar barns relationsskapande. Patel och 
Davidson (2003) framhåller när forskaren vill ta reda på beteenden och skeenden i 
naturliga situationer är observationer att föredra. Ostrukturerade observationer används för 
att inhämta så mycket kunskap som möjligt i ett problemområde. Om endast intervjuer 
använts hade vi bara fått reda på deltagarnas åsikter men det hade aldrig framkommit hur 
pedagogerna arbetar i verkligheten. Ibland kan det vara lättare att säga en sak, men att göra 
det är en annan sak.  

 

Sammanfattande reflektioner 

Sammanfattningsvis anser vi att det var rätt metod som valdes för ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att fånga den information som eftersöktes. Det kändes bra att använda 
både fokusgruppsintervju och observationer för att få mer data till vårt resultat. Det är en 
bra erfarenhet att vi har fått prova på att använda oss av fokusgruppsintervju eftersom det 
var något nytt för oss båda. Vi anser också att det var bra att båda var delaktiga i 
fokusgruppsintervjun. Detta för att vi var trygga med varandra och kunde komplettera 
varandra om det var något som någon av oss missuppfattade under intervjun. Thomsson 
(2002) menar att när det är två intervjuare kan de lättare uppmärksamma vad deltagarna 
säger, de kan fylla i varandras luckor och komplettera varandra. En fördel om det är två 
intervjuare är att det blir lättare att förstå och tolka det som har förmedlats under intervjun, 
anser Thomsson. Eftersom vi gjorde en fokusgruppsintervju kändes det bra att vara två 
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intervjuare istället för att någon av oss hade suttit ensam och intervjuat deltagarna. Samt att 
det underlättar när det är två stycken som arbetar med transkriberingen anser vi, vilket 
Thomsson framhåller med fördelen om det är två intervjuare. Vi anser att det är ett bra sätt 
att använda observation som metod för att forska när det är något som ska undersökas men 
det är inte lätt att genomföra observationer. Det är något som observatören måste träna sig 
till för att förhålla sig på ett bra sätt när observationer genomförs. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa, problematisera och skapa förståelse för hur 
pedagoger i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. Frågeställningarna var 
dessa två: 

• Hur arbetar pedagogerna för att främja vänrelationerna mellan barnen?  

• Hur kommer pedagogernas tolkning och förståelse av kamratsocialisation till uttryck i 
det konkreta arbetet? 

Med intervjuerna och observationerna som metodverktyg anser vi att vi fått relativt bra 
svar på våra frågeställningar. Vi börjar med att diskutera den första frågeställningen som 
genomfördes med fokusgruppintervju som instrument. 

 

Hur arbetar pedagoger för att främja vänrelationerna mellan barnen? 

Resultatet diskuteras under respektive tema som vi anser framkommit i vår 
intervjuundersökning: vänskap, barnsyn och förhållningssätt samt närvaro och delaktighet. 

 

Vänskap 

Pedagogerna fick först och främst svara på vad de anser att ordet vänskap betyder. 
Pedagogerna anser att vänskap är synonymt med förtroende för varandra. Vänskap innebär 
att kunna vara sig själv med någon och kunna anförtro sig till den och dela sina tankar 
med. Nationalencyklopedin framhåller att vänskap innebär tillit, gemensam uppriktighet 
och modet att vara sig själv med någon. Ihrskog (2006) menar att vänskap innebär att vara 
snäll och ärlig mot varandra. Teorierna stämmer bra överens med vad pedagogerna 
definierar vänskap som. Dessutom framkom det även att de skiljer på vänskap så som på 
vänskap hemma, privata vänner, nära vänner och arbetskamrater. Det kan tolkas som att 
pedagogerna skiljer på självvald samvaro och påtvingad samvaro. Samvaron på förskolan 
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kan anses vara mer tvingad med tanke på pedagogernas beskrivning. Ytterhus (2003) 
menar att den sociala samvaron är antingen självvald eller kommenderad.  

 

Barnsyn och förhållningssätt 

Vilket arbets- och förhållningssätt har pedagogerna för att stärka vänrelationerna på 
förskolan? En av pedagogerna menar att det är ett aktivt arbete som ständigt pågår, att det 
hela tiden händer saker som måste synliggöras. Pedagogerna skulle vilja arbeta med ett 
projekt (Bamse) mer kontinuerligt. Detta för att på så vis kunna arbeta mer medvetet och 
aktivt med vänrelationerna. En av pedagogerna menar att det är viktigt att skapa en 
gruppkänsla, kunna berömma varandra samt vara ärlig. Våra tolkningar av intervjuerna ger 
bilden att de inte har något gemensamt och kontinuerligt arbetssätt för att stärka 
vänrelationerna. Pedagogerna menar själva också att de inte har fått möjlighet att 
genomarbeta ett tydligt och gemensamt förhållningssätt för att stärka vänrelationerna 
mellan barnen. Av vår litterära studie menar många av forskarna att relationerna har en stor 
betydelse för barns utveckling. Jonsdottir (2007) menar att det är i samspel med andra som 
barn aktivt ska erövra omvärlden. Redan från tidig ålder lär sig barn förhålla sig och 
anpassa sig i olika sociala miljöer. Författaren påtalar vikten av att förskolan har en viktig 
roll att fylla för att barnen ska ges möjlighet och förutsättningar till att skapa goda 
relationer. Läroplanen lyfter fram förskolans uppgift att barnen ska ges stöd att 
tillsammans med andra utveckla en positiv uppfattning om sig själv och de andra barnen. 
Här ser vi brister i pedagogernas arbete med att stärka vänrelationerna eftersom de inte 
getts möjlighet att skapa en gemensam plattform för detta. Vi framhåller ett arbetssätt där 
pedagogerna kan ändra sitt sätt att förstå och reflektera över sina handlingar i olika 
situationer. Bygdeson-Larsson (2010) framhäver PPR-samtalen (pedagogisk 
processreflektion) som en bra metod för att stärka sin roll i relationsarbetet. Det innebär att 
pedagogerna reflekterar och rekonstruerar olika förlopp vilket ger en ökad förståelse av 
händelsen. På detta sätt skapas en gemensam grund för att kunna leva sig in i barnens 
tankar, känslor och intentioner. Syftet är att i slutändan ge barnen bättre möjligheter att 
kunna hantera lek och samspel med varandra. Om pedagogerna är trygga med varandra 
smittar det av sig på barngruppen, avslutar Bygdeson-Larsson. 

Pedagogerna menar att de inte fått möjlighet att genomarbeta ett tydligt och gemensamt 
förhållningssätt för att stärka vänrelationerna mellan barnen. Malten (1992) hävdar att 
pedagogerna måste ha gemensamma mål, normer och ett gemensamt sätt att kommunicera 
i gruppen. Vi tolkar genom våra intervjusvar att det inte är så på denna förskola. Eriksson 
(2009) hävdar också att pedagogerna måste vara eniga om förskolans rutiner. Pedagogerna 
måste fungera tillsammans där de fått tid att skapa förutsättningar att arbeta mot en 
gemensam syn på barnen. De intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att vara 
överens inom gruppen, men att de inte fått möjlighet att diskutera det ordentligt. Vi anser 
att förskolechefen har en viktig och tydlig roll, i detta sammanhang. Skolinspektionen 
(2011) framhäver att pedagogerna tillsammans med sin chef, ska utforma pedagogiska 
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planeringar som tydliggör lärandet vilket har sin grund i läroplanens strävansmål. Det kan 
tolkas som att pedagogernas förskolechef brister i sin yrkesroll i denna viktiga fråga. 
Skolinspektionen påpekar att i 25 procent av landets förskolor måste lärandet förbättras. 
Det verkar som om vår observerade förskola är en av dessa. Detta styrks av intervjun med 
pedagogerna där de svarar att de inte är inarbetad med likabehandlingsplanen. Detta får 
anses som bristfälligt. Tillfällen måste skapas för att arbeta med likabehandlingsplanen mer 
kontinuerligt och inte bara när den ska revideras, menar en av de intervjuade pedagogerna. 
Det borde underlätta om det skulle finnas en arbetsplan med gemensamma riktlinjer, detta 
för att alla i arbetslaget ska känna att de arbetar åt samma håll. Skolverket (2010c) 
förtydligar förskolechefens roll. Den som i slutändan är pedagogiskt ansvarig för att stödja 
arbetslaget i en förändringsprocess, är förskolechefen. Denne ska också ha kunskap och 
förståelse för nya styrdokument och leda förändringsarbetet med ett förhållningssätt som är 
anpassat till styrdokumenten. Det är också av betydelse på hur förskolechefen ser på sin 
roll menar Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2007). Identifieras den med 
förvaltningsledningen i kommunen eller mer lärarna ute i skolorna? Det påverkar i stor 
grad vilka handlingsutrymmen och förutsättningar som skolan och pedagoger får. Dock 
kan vi inte analysera förskolechefens pedagogiska ledning på vår förskola eftersom studien 
inte bygger på det.  

 

Närvaro och delaktighet 

Pedagogerna vill vara närvarande och aktiva i barnens aktiviteter. Under intervjun nämnde 
pedagogerna att det fanns en flicka som skulle må bra av om hon fick var bland 
pedagogerna hela dagarna. De menade att flickan tycker om samlingar och andra 
vuxenstyrda aktiviteter. Dock menar de att tiden inte räcker till. De skulle gärna vilja ta sig 
mer tid att observera samt att delta mer aktivt i barnens lekar. Pedagogerna kan inte riktigt 
vara fullt delaktiga på grund av att de måste hålla ögonen öppna på andra aktiviteter som 
sker.  

Vi föreslår att pedagogerna behöver observera barnen mer frekvent och kontinuerligt. 
Detta för att öka möjligheterna att upptäcka ensamma eller uteslutna barn. Framförallt då 
barn leker fritt är det viktigt att pedagogerna iakttar och observerar, menar Pape (2002). 
Författaren påpekar att förskolans pedagoger måste arbeta med att hjälpa de barn som har 
mindre erfarenheter i att skapa relationer med andra. Författaren menar vidare att alla barn 
har rätt till ett bra utbyte på förskolan. Alla barn måste ges möjlighet att träna sina sociala 
färdigheter genom att leka med andra barn. Persson (2007) påpekar att alla barn i förskolan 
har rätt att få det stöd och hjälp det behöver. Tyvärr är det att många av dagens svenska 
förskolebarn inte har någon kamrat att anförtro sig till. Jonsdottir (2007) påtalar i sin 
forskning att vart nionde barn av 353 stycken inte väljs som någons kamrat. Pedagogerna 
måste inse hur viktigt relationsskapandet är, att det ligger till grund för allt, menar Svensén 
(2012). Mead (1976) hävdar att interaktionen mellan människor påverkar den vi är. För att 
vi ska kunna bli individer och skapa ett eget själv, måste vi kommunicera med andra. 
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Genom interaktion med andra får vi reda på omgivningens förväntningar och dessa 
förväntningar kommer att spegla den vi är, avslutar Mead. 

 

Hur kommer pedagogernas tolkning och förståelse av kamratsocialisation till uttryck 
i det konkreta arbetet? 

Resultatet diskuteras under respektive tema som vi anser framkommit i vår observation: 
barnsyn och förhållningssätt samt närvaro och delaktighet. 

 

Barnsyn och förhållningssätt 

Pedagogerna gav ofta förmaningar vad barnen ska göra och följde inte upp barnens ansats 
till relationsskapande med varandra. Det observerades ett flertal gånger att barnen inte fick 
berätta klart om sina tankar och idéer, utan avbröts på grund av att något annat skulle ske. 
Vi uppfattade då att pedagogerna inte visade någon delaktighet, empati och omsorg. 
Öhman (2008) menar att ett demokratiskt synsätt innebär att visa empati, omsorg och 
tillerkännande mot varandra. Barnen utvecklas genom att bli sedda, förstådda och 
accepterade hur de än är. Vi uppfattade att pedagogerna ibland använde sig av metoder 
som bara ser barnens yttre beteenden. Öhman menar att då sker fostran genom makt, 
korrigeringar och disciplinering.  Tvärtemot vad förskolans uppgift och roll är. Ett 
behavorioristiskt synsätt innebär också ett försök att ändra barns beteende, istället för att 
förhålla sig till barns livsvärldar och erfarenheter menar Johansson (2005). Vid ett flertal 
tillfällen observerades att pedagogerna löste problem på ett enkelt, behavoristiskt synsätt, 
genom att korrigera och tillrättavisa barnen, för att sedan snabbt gå tillbaka till ”sin” 
uppgift, exempelvis, bortplockning av frukosten eller något annat.  

Utbildningsdepartementet (1997) framhåller att förskolans uppgift är att ge barnet rätt 
stimulans för att bygga upp långsiktiga relationer och känna trygghet i gruppen för att på så 
sätt utveckla sin sociala förmåga. Den rådande synen är att pedagogen ska samspela med 
barnet. Lyssna, se och ha ett reflekterande förhållningssätt för att utveckla barnens sociala 
kompetenser. Utbildningsdepartementet framhåller att barnen ska vara medskapare av sin 
egen kunskap. Öhman (2008) tillägger att samtal och dialog är den huvudsakliga formen 
för fostran, inte tillrättavisningar. Vi tror att pedagogerna på den undersökta förskolan 
verkligen behöver reflektera över förhållningssättet de har. Vi framhåller även här 
Bygdeson-Larsson (2010)  som lyfter PPR-samtal (pedagogisk processreflektion) som 
metod för att stärka pedagogernas roll och medvetenhet i relationsskapandet. Det handlar 
om att få en förståelse av olika situationer och händelser som skett för att kunna handla och 
agera på ett mer medvetande sätt i samspel med barnen.  
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Närvaro och delaktighet 

Utifrån våra observationer tolkar vi det att det finns barn som blir uteslutna, då vi såg att 
pedagogerna inte uppmärksammade ensamma barn. Vid flera tillfällen observerades en 
flicka som ofta gick ensamt och runt omkring utan att kommunicera eller leka med någon 
annan. Ingen av pedagogerna uppmärksammade detta på något sätt. Det är viktigt att 
pedagogerna i tid upptäcker om barn utesluts ur gruppen. Ekelund och Dahlöf (2009) 
påpekar att det går att upptäcka detta. Pedagogerna ska finnas intill barnen för att kunna 
observera och skaffa uppfattningar hur relationerna i gruppen fungerar. Öhman (2008) 
menar också att pedagogen ska reflektera över situationen och försöka förstå barnets 
perspektiv. Det gäller att försöka erfara en så tydlig bild om barnet som möjligt. Detta för 
att kunna hjälpa barnet att kunna samspela bättre med de andra. Givetvis utesluts barn inte 
medvetet. Öhman påpekar att det inte alltid är lätt att förhålla sig till sin tänkta syn. 
Trötthet, nedstämdhet och stressade situationer kan leda till att följderna blir att kvalitén i 
relationerna med barnen sänks. Istället för att agera professionellt reagerar vi spontant och 
känslomässigt, avslutar Öhman.  

Skolverket (2005) framhåller att pedagogerna måste reflektera konsekvent om läroplanens 
kunskapssyn används i det pedagogiska arbetet. Det finns en rad olika förutsättningar i 
barngruppen. Alla barn är unika och pedagogerna måste anpassa verksamheten efter det. 
Det kan tyckas att pedagogerna på den intervjuade förskolan kan bli bättre på att se det 
enskilda barnet, om något barn utesluts ur gemenskapen. Vad beror det på att barnet går 
runt ensamma i på förskolegården? Innan den frågan besvaras måste barnen ställas inför 
frågan hur de upplever att vara ensamma. Pedagogerna måste ta sig tid att reflektera över 
detta, framhåller Öhman. Pedagogerna måste sätta sig in i barnets perspektiv samtidigt som 
de ska problematisera sin egen roll i det hela. De behöver fundera och reflektera över 
frågor som hur hanterar vi uteslutningar i gruppen, hur verksamheten ska vara utformad för 
att ingiva trygghet och vara utvecklande för barnens lärande, påpekar Öhman. Vi anser att 
Öhmans förslag är bra. Pedagogerna behöver reflektera över situationen och komma fram 
till lösningar hur verksamheten bäst ska vara utformad för att upptäcka detta. Det första är 
att pedagogerna måste bli medvetna att det finns barn som möjligtvis kan anses som 
uteslutna på förskolan.  

Vi observerade att pedagogerna sällan är delaktiga i barns ansatser till relationsskapandet. 
Pedagogerna gav sig inte tid att vara med barnen fullt ut. De har en rad andra sysslor som 
måste göras i det vardagliga arbetet för att verksamhetan ska fortlöpa. Samtidigt 
observerade vi att pedagogerna ibland gjorde samma sysslor tillsammans med varandra, 
som t.ex. plocka undan från bordet efter en måltid. Här kanske de kan bli mer effektiva i 
arbetet med barngruppen. Eller beror det kanske på att pedagogerna prioriterar ”fel” saker? 
Kan barnen involveras mer i vardagliga sysslor? En pedagog kanske kan involvera ett antal 
barn att hjälpa till med bortstädningen, medan den andre pedagogen är med andra barn. 
Delaktiga barn blir mer intresserade av att samspela och kommunicera med andra barn, 
menar Eriksson (2009). Eller kan det vara att det är för stora barngrupper i förhållande till 
antal pedagoger? Skolverket (2005) menar att för stora barngrupper inte får vara ett hinder 
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för det enskilda barnets utveckling. Quennerstedt (2007) hävdar att kommunaliseringen av 
skolan inneburit att kommunerna ser olika på hur verksamheten kan organiseras. I 
slutändan får det konsekvenser för det enskilda barnets utveckling och lärande för 
kommunernas stora valfrihet att organisera lärandet på. Pedagogernas förhållningssätt är 
också viktigt på vilket sätt de involverar barnen, hur delaktiga de är samt att barnen får 
inflytande. Pedagogerna måste vara lyhörda och ta sig an barnens respekt då de uttrycker 
sin vilja, avslutar Skolverket. Vi anser att pedagogerna kan göra barnen mer delaktiga i alla 
sysslor som finns på förskolan samtidigt som kommunikationen mellan pedagoger och 
barn förbättras. 

Pedagogerna vill att barnen ska lösa sina problem själva i största möjliga mån, att de ska 
bli självständiga.  Vi observerade ett barn som sa till en pedagog: ”han har tagit min bil”. 
Pedagogen svarar: ”gå och säg till barnet att du vill ha tillbaka det”. Pedagogen lämnar 
därefter barnet och fortsätter med sitt. Här tolkar pedagogen det som att barnet kan lösa 
uppgiften själv. Istället för att barnet går och frågar om det får tillbaka bilen börjar det leka 
med något annat istället. Pedagogen gjorde valet att lämna över ansvaret på barnet istället 
för att ge dem stöd i sitt handlande. Detta var bara ett av flera exempel där vi observerade 
att barnen blev lämnade att lösa sina problem eller konflikter själva. Barnen kan dock inte 
alltid själva handla på ett socialt kompetent riktigt sätt. Ibland blir saker och ting inte rätt 
vilket kan bero på flera saker, hävdar Pape (2002). Det kan bero på känslomässiga 
reaktioner, att barnet saknar värderingar eller att motivationen brister. I exemplet ovan 
verkar det som barnet tappade motivationen att gå och fråga om det fick tillbaka sin bil. 
Pape menar att barnen inte alltid kan lösa sina konflikter själva. De behöver känna närvaro 
av trygga pedagoger som finns till hands och är aktivt närvarande, såväl fysiskt som 
mentalt. Pedagogen ska känna av omgivningen, kunna trösta, hjälpa till och vara en god 
lyssnare när barnen vill förmedla sina budskap. Skolverket (2010b) menar att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar självständighet samt att förmågan hantera konflikter. 
Dessutom ska barnet ges goda möjligheter att bygga upp varaktiga relationer och känna 
trygghet i gruppen. Barnen ska utveckla självständighet och förmåga att hantera konflikter. 
Vi menar, liksom Pape, att naturligtvis behöver barnen hjälp med det. Barnen ska inte 
behöva lösa konflikter själva. I våra observationer tolkades ett flertal tillfällen att 
pedagogerna var fysiskt närvarande men att de inte satte sig in i barnens situationer på 
allvar. Vi upplevde att pedagogerna allt för sällan försökte inta barnets perspektiv. De lät 
många situationer vara, istället för att hjälpa och stötta barnen i deras sociala läranden och 
utveckling.  

 

Sammanfattade reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att belysa, problematisera och skapa förståelse för hur 
pedagoger i förskolan arbetar för att stärka barns relationsskapande. Detta undersökte vi 
genom att ställa två frågor: 
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• Hur arbetar pedagoger för att främja vänrelationerna mellan barnen?  

• Hur kommer pedagogers tolkning och förståelse av kamratsocialisation till uttryck i det 
konkreta arbetet? 

Har vi fått svar på våra frågeställningar? Ja, vi anser det. Utifrån våra 
litteraturgenomgångar, intervjuer och observationer har vi dragit några slutsatser. 
Uppbyggnad av relationer pågår ständigt i alla situationer på förskolan, såväl vid 
påklädnad som vid gemensamma samlingar och aktiviteter. Pedagogernas förhållningssätt 
och medvetenhet om sin egen betydelse har stor betydelse för barnens utveckling och 
lärande på förskolan.  

Vi tycker att inget barn ska behöva uteslutas eller vara ensamt. Pedagogens roll är stödja 
och hjälpa de ensamma barnen i sitt relationskapande, menar Pape (2001). Författaren 
påpekar att pedagogerna har möjlighet att styra lekar genom att anpassa och organisera 
miljön på ett sådant sätt att inget barn behöver vara ensamt. Vi anser vidare att barnsynen 
måste synliggöras. Vilken syn har vi på barnen och deras handlande i olika situationer? 
Inget barn lämnas medvetet på sidan om, det är inte alltid lätt att upptäcka det men om vi 
är medvetna om det blir det avsevärt lättare. Människosynen utmanas hela tiden beroende 
på vilka olika kontexter, situationer, vi befinner oss i.  

Öhman (2008) framhåller att de inte alltid är lätt att leva sin valda människosyn, vi kan 
känna oss trötta och stressade. Författaren betonar att människosynen byggs av värderingar 
och att vi reagerar med känslor. Skolverket (2010a) framhåller att lärandet måste ta hänsyn 
till varje barns erfarenheter och bakgrund. Samtidigt ska normerna beaktas i den situation 
som äger rum. Pedagogen ska tillsammans med barnet, i samspel, ha ett reflekterande 
förhållningssätt i läroprocesserna, menar Skolverket. Johansson (2005) hävdar vidare att 
det tenderar att ha behavorioristiska drag när barnen ges en passiv roll i lärandet. T.ex. 
genom att sätta det åt sidan och inte låta det vara delaktig i processen, som i ovanstående 
exempel. Detta synsätt blir lätt till hot och kränkningar, betonar författaren. Lillvist (2009) 
påpekar att förskolan har ett moraliskt ansvar att aktivt främja det sociala samspelet mellan 
barnen. Samhället idag kräver socialt kompetenta individer där stora krav på sociala 
förmågor anses nödvändiga. Därför har förskolan ett viktigt uppdrag att skapa goda 
förutsättningar för bra relationer, avslutar Lillvist. Vi håller med om att samhället behöver 
socialt kompetenta samhällsmedborgare för att fungera i denna komplexa värld vi lever i. 
Det är många saker som måste samspela för att leva sin tänkta människosyn och som 
pedagog även ha det medvetandet och förhållningssätt som gagnar relationsskapandet på 
förskolan. 

Pedagogerna menar själva att de ska vara i närheten och vara aktiva lyssnare men att tiden 
inte alltid räcker till och begränsar. Vi observerade att pedagogerna försökte vara 
närvarande och delaktiga men att de inte alltid eller allt för sällan kunde det. Skolverket 
(2005) påtalar att stora barngrupper inte får vara ett hinder, det får inte styra verksamheten 
och arbetet med det enskilda barnet. Dock menar Quennerstedt (2007) att kommunernas 
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stora valfrihet att organisera skolan kan få negativa konsekvenser för det enskilda barnbet.  
Om ett barn är ensamt måste det få hjälp och stöd. Öhman (2008) framhäver att det är 
viktigt att ett barn känner delaktighet. På så sätt kan ett ensamt barn få en grupptillhörighet. 
Pedagogen måste ta reda på hur ett barn upplever situationen, inte varför, påpekar 
författaren. Eriksson (2009) menar att genom att göra barn mer delaktiga stärker det 
barnets självkänsla att bli sedd och hörd. Pedagogerna måste visa intresse för varje barns 
handlingar och tankar. Genom att vara medkonstruktör tillsammans med barnen skapas 
förutsättningar för delaktighet. Författaren menar att pedagogernas roll är att se, möta, 
stödja och utmana barnen. När vi intervjuade pedagogerna svarade de inte riktigt på frågan 
vad deras roll är. Det kan tolkas utifrån många sätt. Dels genom att de inte riktig förstod 
frågan, dels att de inte är medvetna om vad det innebär. Pedagogerna upprepade vid flera 
tillfällen att de inte har genomarbetat ett gemensamt förhållningssätt. Som vi nämnt 
tidigare behöver de stöttning av förskolechefen för att arbeta fram ett gemensamt 
förhållningssätt. 

Vår slutsats och tolkning är att pedagogerna på den undersökta förskolan inte var fullt 
medvetna om sin egen betydelse för barnens relationsskapande. Vi anser att de har goda 
tankar om hur verksamheten ska planeras och bedrivas för att främja relationerna mellan 
barnen och på så sätt öka möjligheterna för en bättre lärandemiljö. De säger själva att det 
är viktigt att vara närvarande och delaktiga tillsammans med barnen. Våra observationer 
styrker att de är fysiskt närvarande, men däremot är de inte alltid är mentalt närvarande och 
gör medvetna val. De hinner inte alltid med allt som händer. De återgår också ofta till 
andra uppgifter än vara närvarande med barnen, då de behöver stöttning i 
relationsskapandet. Vi anser att pedagogerna ofta misstolkar situationen vid barns ansatser 
till relationsskapande. De ser inte alltid det enskilda barnets behov, en del barn är 
ensamma. Vissa barn behöver extra stöd i sitt relationsskapande. Pedagogerna låter inte 
alltid barnen få prata klart och uttrycka sina känslor och behov för stunden. Istället blir 
barnen ofta förmanade vad de inte får göra eller utlämnade att lösa problem och mindre 
konflikter själva. Skolverket (2005) och Utbildningsdepartementet (1997) lyfter fram att 
pedagogerna aktivt måste diskutera och reflektera vilket förhållningssätt de ska inta. Detta 
eftersom vardagliga händelser påverkar och har stor betydelse för barns utveckling, 
fostrande och lärande.  

Vi anar att pedagogerna behöver stöttning och mer utbildning i vilket förhållningssätt, som 
lyfts fram i läroplanen och som ska råda enligt Skolverket (2005). Det är förskolechefen 
som har huvudansvaret över att pedagogerna får möjlighet att utveckla detta tillsammans. 
Det finns en framarbetad likabehandlingsplan på förskolan, men pedagogerna måste få tid 
och möjlighet att arbeta med den kontinuerligt. Kan det bero på att barngrupperna är för 
stora i förhållandet till antalet pedagoger? Att pedagogerna helt enkelt inte hinner se och 
bemöta alla barnen efter deras behov. Detta är dock något som vi inte undersökte. Det 
krävs vidare forskning för att svara på den frågan. 

Avslutningsvis vill vi belysa Svenséns (2012) tolkning av Jesper Juul där vi skriver i 
inledningen på sidan 1 i denna uppsats: ”Pedagogerna måste inse sin egen betydelse i 
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relationsskapandet, relationskompetensen måste ligga tillgrund framför allt annat. Han 
menar att relationskompetens är pedagogens första och viktigaste kompetens”. 

Figur 1 

I ovanstående figur 1 summeras vilka delar vi anser vara centrala för pedagoger i barns 
relationsskapande. 

 

Studiens relevans för vårt yrkesval 

Vår studie är av betydelse för andra pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet. 
Detta genom att få inblick i hur pedagoger kan främja barns relationsskapande och hur 
viktig roll pedagogerna har på förskolan. Det vi kommer att ta med oss från detta arbete är 
hur pedagogen kan skapa gynnsammare förutsättningar för barnen när relationer skapas 
genom att vara en delaktig och närvarande pedagog. Vi har även fått en insikt i hur 
angeläget det är att ta barnens perspektiv och inte döma barnet efter barnets yttre beteenden 
samt att se till verksamhetens miljö om det finns problem på avdelningen. Vi har fått en 
större förståelse om att redan när barnen är små skapar de relationer som kan påverka dem 
för resten av livet.  Genom denna studie har vi fått möjlighet att forska i pedagogens roll i 
barns relationsskapande. Där vi har problematiserat olika perspektiv och det har ökat vår 
förståelse för att pedagoger har en betydande roll i förskolans verksamhet, vilket kommer 
att gynna oss när vi börjar arbeta. 

 

Relationer 

Förhållningssätt 

Barnsyn 

Delaktighet 

Närvaro 
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Förslag till vidare forskning 

Under tiden vi arbetat med uppsatsen har vi reflekterat kring några andra frågeställningar 
som kan vara i högsta grad relevanta för vidare forskning.  

Kan kvalitén behållas med stora barngrupper i förhållande till antalet pedagoger? Hur 
många relationer klarar pedagoger och barnen? Kan ett barn ha hur många relationer som 
helst, finns det någon övre gräns för detta?  

Vidare anser vi det behövs ännu mer forskning på hur förskolechefen följer de direktiv som 
Skolverket ger angående förskolechefens ansvar och uppgift med avseende på riktlinjerna. 
En annan fråga som är värd att lyfta är hur förskolorna informerar och tar hand om ny 
personal. Finns det mentorskap eller sätts de bara in i verksamheten utan någon 
introduktion? En sista fråga vi också funderar på är hur nya barn i barngruppen 
introduceras, får de rätt hjälp och stöttning efter deras tidigare bakgrund och erfarenheter? 
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Bilaga 1.  Intervjufrågor till fokusgrupp 
 

Definiera vad vänskap är?  

Hur arbetar ni för att stärka vänrelationerna mellan barnen? Beskriv ert arbetssätt?  

Vilka faktorer anser ni kan rubba relationskapandet mellan barnen? 

Vilken roll anser ni att pedagogen har i barnens aktiviteter/lek för att främja 
relationsskapandet? 

Brukar ni arbeta extra aktivt med barnens relationsskapande? Hur? 

Beskriv er barnsyn och ert förhållningssätt som pedagoger? 

När ni ser barn som kommer i konflikt med varandra hur agerar ni då/Vilka tankar uppstår, 
hur ser man på problemet?  

När ni märker att barn blir uteslutna från lekar hur agerar ni då? 

Om man ser att ett barn inte har någon vän hur agerar ni då? T ex ett barn går omkring och 
inte har någon att leka med. 

Är det något annat ni vill tillägga? 


