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Förord 

Vi vill tacka alla förskollärare som ställt upp i vår studie och som delgivit oss sina tankar och 

erfarenheter och som låtit oss genomföra vår intervju och observationer hos dem. Tack vare er 

medverkan har vi kunnat genomföra vår studie. 

Därtill vill vi tacka våra handledare Anniqa Lagergren och Lucia Christensen som kommit 

med konstruktiv kritik och respons som har hjälpt oss i vårt skrivande av uppsatsen. 

Det har som student varit krävande att skriva denna uppsats men det är även krävande för de 

som är runt omkring oss. Därför vill vi tacka er för att ni har fungerat som ett stöd och varit 

förstående inför att detta har varit viktigt för oss. 
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Vänskap i förskolan 

- En studie om förskollärares arbete med 

vänskapsrelationer i förskolan med barn i åldrarna 3-5 år 

 

Högskolan i Halmstad 

Albertina Svanberg & Johanna Svensson 

 

Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att söka svar på hur förskollärarna som arbetar i åldrarna 3-5 år 

väljer att arbeta med barns vänskapsrelationer i förskolans verksamhet, eftersom tidigare 

forskning visar att allt fler barn befinner sig i förskolan samt att vänskap för barn har stor 

betydelse för deras välbefinnande. Frågeställningar som vi söker svar på i vår uppsats är på 

vilket sätt genomför förskollärarna ett arbete med barns vänskapsrelationer i förskolan, om 

förskolläraren anser att barns vänskapsrelationer är ett arbetsområde att prioritera i förskolan 

samt vad förskolläraren anser om sitt eget deltagande i barns skapande av vänskapsrelationer. 

Vi söker svar på frågorna genom att göra en kvalitativ intervju med en förskollärare och 

observationer som ett komplement till intervjun. Som teoretisk utgångspunkt utgår vi från 

teorier om vad vänskap är för små barn och vilken betydelse vänskap har för barnen. Eftersom 

förskollärarna ska vara en del i barns vänskapande måste de förstå relationerna mellan barnen 

utifrån barnens egna termer. Vårt resultat visar att den aktuella förskolan bedriver ett arbete 

med barns vänskapsrelationer genom att ha ett tema och andra olika aktiviteter såsom drama 

och boksamtal. Resultatet visar även att förskolläraren anser att barns vänskapsrelationer bör 

prioriteras och att deras egen roll i barns vänskapande är av stor betydelse. Det är svårt att 

bedriva ett vänskapsarbete om arbetslaget har olika syn på vad vänskap är. Därför spelar det 

ingen roll hur mycket förskollärarna talar om för barnen hur de ska bete sig och vara som en 

vän om inte förskollärarna kan visa på dessa egenskaper själva, för förskollärarna fungerar 

som förebilder för barnen. 

 

Nyckelord: Förskolan, vänskap, förskolebarn, social kompetens, utanförskap 
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Friendship in preschool 
 

- A study of preschool teachers work with 

friendships in preschool children aged 3-5 years 

 
Halmstad University 

Albertina Svanberg & Johanna Svensson 
 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to seek answers to how the preschool teachers who work with 

children aged 3-5 years choose to work with children's friendships in preschool, because 

previous research shows that more and more children are in preschool and friendship for 

children is very important for their welfare. Questions that we attempting to answer in this 

paper is how preschool teachers work with children's friendships in preschool, if the preschool 

teacher believes that children's friendships are a range of priority in preschool and how 

preschool teacher thinks about his own involvement in children's creation of friendships. We 

are looking for answers to the questions by making a qualitative interview with a preschool 

teacher and observations as a complement to the interview. As a theoretical starting point, we 

use theories about what friendship is for children in early years and the importance of 

friendships for children. Since preschool teachers should contribute to children making 

friends, they must understand the relationships between the children from children's own 

terms. Our results show that the current preschool worked with children's friendships by 

having a theme, and other various activities such as drama and discussions of literature. The 

results also show that preschool teacher believes that children's friendships should be valued 

and that their own role in children's friendship is of great importance. It is difficult to manage 

a friendly work if the team has different views on what friendship is. Therefore it doesn´t 

matter how much preschool teachers tells the children how to behave and how to be a friend if 

not preschool teachers can´t demonstrate these qualities themselves, because the preschool 

teachers serve as role models for children. 

 

Keywords: Preschool, friendship, preschoolers, social skills, alienation 
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Inledning 

 

 

Bland dina vänners skara, låt mig ock en få vara. 

                                    Dagar komma, dagar fara, låt oss alltid vänner vara. 

Att många vänner ha, är aldrig riktigt bra. 

Välj därför några få, som du kan lita på. 

(Ekrem, 2002, s. 56) 

 

Introduktion 

Barn tillbringar allt mer tid inom förskolans verksamhet. Skolverket (2010) lyfter fram att 

andelen inskrivna barn i förskolan har ökat och sammanlagt går år 2009 86 % av alla 1-5 

åringar i någon form av förskoleverksamhet, vilket var en ökning med 11 % från tio år 

tidigare. Av alla 2-3 åringar så befinner sig 91 % av dem i förskolans verksamhet, medan 

siffran av alla 4-5 åringarna ligger på 94 %. Med facit i hand går det att se att många barn 

befinner sig i förskolan och att det skett en tydlig ökning av barns vistelse där.  

Genom forskning har det framgått att vänskapsrelationer har en stor betydelse för barn inom 

deras sociala utveckling. Redan när barnen är små så spelar vänskapsrelationer en stor roll och 

fyller en central del i deras liv (Corsaro, 2003; Dunn, 2004; Jonsdottir, 2007; Rubin, 1981; 

Öhman, 2008). Det är viktigt att barnen får möjligheter till att skapa vänskapsrelationer, för 

genom att ha en vän kan det fylla vissa centrala funktioner för barnet som inte enbart föräldrar 

och andra vuxna kan fylla. Barn behöver få upplevelser tillsammans med vänner, vilket har 

stor betydelse för deras senare utveckling och inställning till vänskap som vuxen (Rubin, 

1981). Öhman (2008) menar att om ett barn utesluts och inte får ingå i det sociala samspelet 

med andra barn kan det leda till negativa konsekvenser för det barnet på flera plan. Förskolan 

fungerar som en social arena för barnen där de tillbringar mycket av sin tid tillsammans med 

andra barn i en social samvaro (Jonsdottir, 2007). En grundläggande trivselfaktor för barnens 

välbefinnande i förskolan är att de behöver ha en vän som de kan dela allt och känna sig 

trygga med (Pape, 2001). Det framgår därmed klart och tydligt att vänskapsrelationer är 

viktiga för barnen och för deras sociala utveckling, dock har detta forskningsområde inte 

ägnats så mycket tid åt tidigare (Jonsdottir, 2007; Rubin, 1981; Von Tetzchner, 2005).  
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Vi valde att skriva vårt examensarbete om barns vänskaprelationer och förskollärarnas arbete 

kring skapandet av dessa, då vi drar slutsatsen att det är viktigt att barn får möjlighet att 

utveckla och skapa vänskapsrelationer för sitt välbefinnandes skull. Vårt val av att studera 

vänskap mellan barn stärks även genom Dunn (2004) som menar att det är viktigt att studera 

vänskapen mellan barn, för att det är av stor betydelse för dem. En annan faktor till varför 

vänskap ska studeras menar Dunn (2004) är att barn tillbringar allt mer av sin tid i förskolan i 

olika sociala konstellationer och mer tid utanför familjen. Vi har uppmärksammat att det finns 

flera uppsatser skrivna om vänskap mellan barn, men hur förskollärarna bedriver arbetet med 

vänskapsrelationer är inte ett så berört ämne. 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att söka svar på hur förskollärarna som arbetar i åldrarna 3-5 år 

väljer att arbeta med barns vänskapsrelationer i förskolans verksamhet, eftersom tidigare 

forskning visar att allt fler barn befinner sig i förskolan samt att vänskap för barn har stor 

betydelse för deras välbefinnande. 

Frågeställningar 

Vi har valt följande frågeställningar i vår uppsats:  

 På vilket sätt genomför förskollärarna ett arbete med barns vänskapsrelationer i 

förskolan?  

 

 Anser förskolläraren att barns vänskapsrelationer är ett arbetsområde att prioritera i 

förskolan?  

 

 Vad anser förskolläraren om sitt eget deltagande i barns skapande av 

vänskapsrelationer? 
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Begreppsdefinitioner 

Begreppen vänskap och social kompetens beskrivs nedan för att underlätta för läsaren, då det 

är begrepp som är återkommande i studien. 

Vänskap 

Ordet vänskap kan inneha många olika definitioner. Vänskap kan definieras som en ömsesidig 

relation (Dunn, 2004; Jonsdottir, 2007). Jonsdottir (2007) skriver i sin rapport att om det ska 

uppstå vänskap mellan barn måste tre sociala behov uppfyllas, som är kompanjonskap, 

intimitet och affektion. Med kompanjonskap menas att individen väljer vem den vill spendera 

tid och umgås med i större utsträckning än med andra personer. Det innebär att barn gör ett 

medvetet val av vilka de vill vara tillsammans med. Intimitet innebär att barn känner ett 

förtroende att berätta sina innersta tankar och vågar visa sårbarhet och styrka inför varandra.  

Detta medför att de skapar ett engagemang i varandras liv som i sin tur gör att barnen får en 

känslomässig bindning emellan sig. Affektion innebär att barnen kan lära sig förstå sina 

känslor samtidigt som de kan benämna dem och att de har en förståelse inför andra barns 

känslor. Författaren menar vidare på att det är viktigt för vänskapen att ha roligt tillsammans, 

att retas med varandra och skratta med varandra åt samma saker och inte åt varandra. 

Österberg (2007) skriver att vänskap grundar sig på en frivillighet, ömsesidighet, välvilja och 

tillit till den andre. Ihrskog (2006) har utifrån intervjuer med barn fått fram att barnen väljer 

att använda sig av beteckningen kompisar för att beskriva vilka de har nära relationer med. 

Vänner är istället något som de har många av och kan vara någon som befinner sig längre 

bort. I studien har vi valt att använda oss av samlingsorden vänskap och vänner för att 

beskriva förskollärarnas arbete med relationerna mellan barnen. Begrepp som kamratskap, 

kamrater och kompisar finns under huvudbegreppen vänskap och vänner i vår studie. Vi 

väljer därmed att inte gå närmare in på att beskriva innebörderna av dessa. 

Social kompetens 

Det finns inte en specifik definition på vad social kompetens innefattar. Pape (2001) menar 

dock att om individen behärskar konsten att umgås med andra så är denne social kompetent.  

Det i sin tur innebär att individen har kunskaper och färdigheter för att kunna interagera med 

andra individer.  
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Bakgrund 

I följande kapitel vill vi redogöra för vad forskningen kommit fram till kring barns 

vänskapsrelationer, den sociala kompetensen hos barn samt förskollärarnas inverkan på 

skapandet av vänskapsrelationer. Till sist vill vi även belysa vad konsekvenserna blir om ett 

barn utesluts från sina vänner och inte får ingå i ett socialt samspel. Det för att kunna få en 

djupare förståelse för vårt forskningsområde, barns vänskapsrelationer. 

Barns vänskapsrelationer  

Barns vänskapsrelationer med andra barn är betydelsefulla men ändå har det ägnats mycket 

lite forskning kring detta område. I början på 1900-talet utfördes många undersökningar om 

barns vänskapsrelationer. Dessa undersökningar var bland annat inriktade på barns utveckling 

av självkänsla samt barns popularitet och gruppdynamik. Det visade att barns självkänsla 

utvecklades av de sociala arenorna som barnet befann sig i, som exempelvis i hemmet eller 

kamratgruppen (Jonsdottir, 2007). 

Rubin (1981) menar att under 1920- och 1930-talen bedrevs det forskning i stor omfattning 

kring barns vänskapsrelationer, men därefter åsidosattes denna forskning. En av 

anledningarna till att det inte studerades var att relationen mellan mor och barn ansågs som 

viktigare. Tanken med detta var att mor och barn relationen hade en större betydelse för 

barnets välbefinnande och växande än vad relationen mellan barn kunde ge.  Under 1970-talet 

återupptogs intresset för forskningen om barns vänskapsrelationer. Jonsdottir (2007) menar att 

en anledning till varför forskningen om relationerna mellan barn togs upp igen, var att den 

industriella expansionen ledde till att familjens sociala situation ändrades. Detta medförde att 

det krävdes en ökning av arbetskraft och att kvinnorna började arbeta samt att satsningen på 

barnomsorgen tog fart.  Barns relationer med varandra har enligt Von Tetzchner (2005) inte 

uppmärksammats särskilt mycket inom utvecklingspsykologin, utan det har även inom 

utvecklingspsykologin varit fokus på barnens relationer med familjen, speciellt modern. Det 

har dock visat sig att det inte räcker att studera relationen mellan barnet och familjen för att 

kunna förklara varför barn utvecklas olika. Därför har man nu på 2000-talet inom 

utvecklingspsykologin börjat inrikta sina studier på hur barnen fungerar i en social gemenskap 

både inom och utanför familjen (Von Tetzchner 2005). Jonsdottir (2007) hävdar att det 

senaste årtiondet har det studerats om barns vänskapsrelationer med utgångspunkt från två 

områden, vilka är vad som händer i mötet mellan barn och barns kognitiva och 

socioemotionella kompetens.  
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Inom det första forskningsområdet ställs frågor som, får alla barn vara med i någon form av 

gemenskap och vilka barn dras till varandra. Inom det andra forskningsområdet uppkommer 

frågor som vilka färdigheter barn har som gör att de kan skapa och bevara vänskapsband. En 

stor del av förskoleforskningen har under de senaste fem åren studerat barns relationer och 

samlärande. Studierna visar bland annat på att när barn samspelar med andra barn och vänner 

får barn möjligheten till att uppleva världen och lära sig nya saker. De upplevelser och 

erfarenheter barn skaffar sig tillsammans med sina vänner anses öka deras sociala färdigheter 

och stärka deras självkänsla samt att barnen får en känsla av tillhörighet (Jonsdottir, 2007). 

Social kompetens 

Med social kompetens menar Pape (2001) att det handlar om att ha resurser som gör att 

barnen kan klara av utmaningar som kan uppstå i olika samspelssituationer, samt att de har en 

god självbild och inte skadar andra barn. Ett barn som har en god självbild behöver inte såra 

andra barn för att stärka sin egen självkänsla och må bra, därtill har de barnen också enklare 

att inkludera andra barn (Pape, 2001; Öhman, 2008).  

Ihrskog (2006) påstår i sin avhandling att en grundkomponent till att utveckla social 

kompetens hos barn är att barnen blir uppmärksammade, vilket ökar barnens lust till att göra 

nya upplevelser och ta egna initiativ. Ett barn som är socialt kompetent beskrivs ofta som 

tillmötesgående, har en god självuppfattning samt att de har en förmåga till att lösa konflikter 

och skapa nya kontakter. Den sociala kompetensen är en förmåga som är viktig för barnen att 

utveckla eftersom den ser till att barnen kan samspela med andra barn, upprätta 

vänskapsrelationer samt behålla dem. Pape (2001) menar att barn som är socialt kompetenta 

har lättare för att få vänner, men för att kunna behålla dessa vänner måste barnet ha en 

förmåga till att kunna ge och ta i olika samspelssituationer. Den sociala kompetensen är även 

viktig för barnens lärande, eftersom lärandet oftast sker i samspelet med andra människor. 

Därtill måste barn få möjlighet av dem vuxna till att utveckla sin samarbetsförmåga men även 

sin självtillit. Barn skaffar sig kunskap genom det sociala samspelet men även genom leken. 

Leken är även den betydelsefull för barns sociala kompetens, eftersom när barn är med och 

leker med andra barn så krävs det av dem att de har en kompetens att umgås med andra, denna 

kompetens stärks genom barns deltagande i leken (Pape, 2001). 
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Därför kan leken fungera som en metod för att stärka barns utveckling av den sociala 

kompetensen, vilket ger dem vuxna som arbetar inom förskolan en uppgift till att uppmuntra 

och stödja barnen i utvecklingen av den sociala kompetensen, genom att bland annat främja 

samarbetet mellan barnen samt leken. Förskolans arbete med att stärka barns sociala 

kompetens ska inte utgå från att göra alla barn så lika varandra som möjligt, utan ta vara på 

det unika från varje enskilt barn och använda sig av det i samspelet med andra (Pape, 2001).  

Förskollärarens roll  

”Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens (Läroplan för 

förskolan, 1998, s.9)”. 

Förskolan fungerar som en social mötesplats för barn, där det för vissa barn kan vara första 

gången som de träffar andra barn och vuxna, förutom sin egen familj (Ivarsson, 2003). 

Mycket av det som sker i förskolan under en dag visar på vilken förmåga vi har att klara oss 

socialt (Pape, 2001). När det gäller att lära barn sociala färdigheter är vuxna av stor betydelse 

men det ska ske på ett försiktigt sätt, med den anledningen att de vuxna inte sätter barnen i 

några generande situationer såsom att benämna barnen som exempelvis blyga, då risken finns 

att barnen själva till sist kommer att betrakta sig som blyga. Dessutom ska de vuxna försöka 

undvika att rätta barn som inte har de sociala färdigheterna, inför andra barn. Istället för att 

vuxna i förskolan fokuserar på skillnader mellan barn, bör de respektera vart barn för sig och 

ha förståelsen för att barns vänskapsrelationer kan se ut på många olika sätt, det innebär att 

barn behöver några olikartade vänskapsfärdigheter (Rubin, 1981). När det gäller att lära barn 

sociala färdigheter så kan förskollärarna inte enbart påpeka när och hur de sociala 

färdigheterna ska användas. Eftersom sociala färdigheter handlar mycket om känslor, så kan 

barn behöva hjälp med att sortera dessa känslor men även upplevelser. Det är viktigt att som 

förskollärare vara tillgänglig och stöttande för barnen vid olika situationer som de är med om 

under en dag på förskolan, för att stärka deras förmåga att umgås med andra (Pape, 2001). Då 

förskollärarna på förskolan ska föregå som ett gott exempel och vara en förebild så krävs det 

också att det är ett gott arbetsklimat bland kollegerna som syns utåt. Det räcker inte endast 

med att berätta och visa barnen hur man tar hänsyn till varandra om förskollärarna inte kan 

visa dessa färdigheter själva i praktiken. Som förskollärare bör man också ha i minnet att hur 

mycket vi än arbetar med social kompetens och sociala färdigheter så går det inte att få alla 

barn lika empatiska, glada och sociala, vilket inte heller är det som eftersträvas (Pape, 2001).  
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Den påverkan som förskolläraren har på barnens vänskapsrelationer gör att de ställs inför ett 

dilemma. Det kan å ena sidan vara att förskolläraren anser att det är upp till varje enskilt barn 

att skapa sina vänskapsrelationer själv, å andra sidan kan det vara att förskolläraren vill 

fungera som en hjälpande hand i barns vänskapande. Det finns en risk att förskolläraren 

överdriver att barnen på förskolan måste vara vänner, vilket gör att det kan kännas obehagligt 

för barnen på grund av stressen att de måste vara vänner hela tiden. Till exempel kan det vara 

så att förskolläraren skyndar sig fram till barnen för att reda ut ett eventuellt bråk mellan dem, 

som barnen kanske hade klarat av att reda ut själva om förskolläraren hade haft tålamod att 

vänta ut dem. Trots detta har ändå förskollärarna en stor betydelse vid barns vänskapande, då 

förskollärarna finns där för att stötta barnen i deras vänskapsrelationer vid problem. De måste 

även ge barnen möjligheter till att samspela med jämnåriga i förskolan.  

Vissa vänskapsförhållanden som barn har kan skada dem. Det finns de barn som endast leker 

med ett barn intensivt, där inga andra barn ges möjlighet till att få komma in i de barnens 

samspel. Då bör förskolläraren gå in och bryta och hjälpa barnen till att skapa vänskapsband 

till andra barn, så de inte ska må dåligt eller vara beroende av endast en vän (Rubin, 1981). 

Det är viktigt att som förskollärare arbeta med hela barngruppen för att stärka gruppsamvaron 

på förskolan, men även vid behov stödja det enskilda barnet. För att stärka gruppgemenskapen 

kan förskolläraren genomföra samarbets- och dramaövningar, men även samtal i grupp utifrån 

böcker och teater. Förskolläraren kan även i samtalen lyfta fram vad man ska göra om någon 

är dum mot en eller vilka egenskaper vänner har, för att samvaron i gruppen ska kännas 

behaglig för alla och fungera. Det enskilda stödet som förskolläraren kan ge är att de kan 

uppmuntra barnet och visa att de ser barnet, genom att som förskollärare ge barnet bekräftelse 

så ger det barnet också en god självbild (Öhman, 2008).  

 

De vuxenstyrda aktiviteterna som sker på förskolan är viktiga för att stärka gruppkänslan 

bland barnen. Aktiviteterna kan även ge dem nya kunskaper, fantasier och idéer som barnen 

kan ta med sig och använda sig av i leken (Pape, 2001). I förskolans värld får barnen också 

möjlighet till att utforska vilka villkor som råder för att vara tillsammans med andra barn 

(Öhman, 2003). Förskolläraren bör ha i åtanke att vara försiktig med sitt inflytande på barns 

vänskapsrelationer eftersom de har en stor inverkan på dessa. För att på bästa sätt använda sig 

av detta inflytande bör förskolläraren på ett omtänksamt sätt ge en klar uppfattning om att 

vänskapsrelationerna har en särskild plats i barnens liv (Rubin, 1981). 
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Det är viktigt att respektera barns sociala behov. Vissa barn är i behov av många relationer 

omkring sig, medan andra barn är i behov av avskildhet för stunden. Barn behöver inte många 

vänner för att känna sig lyckliga utan det är mer viktigt att det finns en kvalité på de få 

vänskapsrelationerna barnen har (Rubin, 1981).  Pape (2001) menar att barn ser vuxna som 

betydelsefulla i deras liv på så vis att de skapar en trygghet i deras vardag, där de finns till 

hands för dem. Författaren menar vidare att barn hellre leker med sina jämnåriga i förskolan 

än tillsammans med vuxna, då de istället fungerar som en trygghet och inte en lekkamrat. I 

avhandlingen skriven av Jonsdottir (2007) framkom det som resultat att det finns flera 

skillnader bland förskolor vad gäller vilka möjligheter de ger barnen till att knyta 

vänskapsband med andra barn. Den främsta skillnaden var att det fanns förskolor vars 

arbetssätt gjorde att vissa barn inte gavs möjlighet till att vara en del av gemenskapen på 

förskolan, som i stora drag antogs kunde leda till utanförskap. 

Vänskapens baksida 

Vänskapsrelationer ger barn många positiva effekter men de har även en baksida. Barn inom 

förskolans verksamhet tillbringar mycket av sin tid tillsammans med andra barn, vilket gör att 

det inte går att undvika att bråk kommer att uppstå barnen emellan. I värsta fall kan dessa bråk 

leda till att vänskapen mellan barnen upphör, men i de flesta fall löser barnen bråken innan det 

hinner gå så långt (Rubin, 1981). Bråk mellan barn förekommer lika ofta mellan barn som 

anser sig vara vänner som mellan andra barn, skillnaden mellan dessa bråk är hur 

konfliktlösningen går till. De barn som är vänner försöker förhandla vid konflikter genom att 

till exempel kompromissa, medan de barn som inte är vänner är mer beslutsamma på att hålla 

på sin egen rätt (Von Tetzchner, 2005). Det är på grund av detta som barns vänskapsrelationer 

inte enbart består av positiva känslor för barnen, utan då barn har en nära kontakt med andra 

barn så kommer även de negativa känslorna fram. Detta leder till att barn som ännu inte lärt 

sig dessa olika känslor hanterar det på så vis att de bestämmer sig för stunden att inte vara 

vänner längre, och kommentarer som exempelvis ”du får inte komma på mitt kalas” kan 

uppkomma (Rubin, 1981).  

 

Öhman (2008) menar att det kan ge negativa konsekvenser för ett barn om de inte kan tillägna 

sig vänskapsrelationer samt om de utesluts från dessa. Enligt författaren är det 12 % av alla 

barn som aldrig kommer få en vän, och vart femte förskolebarn blir någon gång under sin 

förskoletid retad och känner sig utanför.  
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Jonsdottirs (2007) studie visade att vart nionde barn uteslöts från sina jämnåriga i förskolan 

genom att inte väljas som någons vän. Författaren menar vidare att om uteslutningen skulle 

pågå under en längre tid kan det leda till lägre självförtroende och mindre tro på sig själv hos 

barnet. Att var nionde barn inte valdes av någon vän på förskolan anser Jonsdottir (2007) kan 

bero på att de barn inte funnit någon likasinnad vän som de delar gemensamma intressen med. 

En annan faktor kan vara att barn saknar de sociala färdigheterna som behövs för att kunna 

ingå i en vänskapsrelation och kunna bevara den. Ihrskog (2006) lyfter även i sin studie att 

barn med otillräckliga sociala färdigheter hade svårigheter att skapa relationer med andra barn 

trots att de ville göra det. 

 

Öhman (2008) menar att alla barn kommer någon gång under sin förskoletid uppleva att bli 

tillfälligt avvisad av sina jämnåriga men att detta fungerar som en del i det relationella 

lärandet. De barn som blir tillfälligt avvisade måste på nytt försöka skapa relationer till sina 

vänner, för att stärka bilden av sig själv och sitt eget självförtroende samt för få bättre 

fungerande relationer. De barn som saknar verktygen som behövs för att närma sig sina 

jämnåriga får på så sätt inte heller de möjligheter och erfarenheter för att kunna samspela med 

andra. Därmed har förskollärarna en betydande roll och de behövs för att de ska kunna ge 

barnen olika stöd, för att barn ska kunna lyckas i samspelet med andra och för att de ska få 

bestående vänskapsrelationer (Öhman, 2008). 

 

Barn har olika lätt för att få vänner (Jonsdottir, 2007; von Tetzchner, 2005). Jonsdottir (2007) 

delar upp dessa barn i tre olika kategorier, nämligen populära eller accepterade barn, 

ignorerade barn och avvisade barn. De populära barnen är de barn som har enklast för 

samspelssituationer. Skulle de barnen uteslutas på något sätt från gemenskapen hanterar 

barnen det på så sätt att de kommer lätt in i gemenskapen igen. Jonsdottir (2007) anger i sin 

studie att det är de populära barnen som anses som de mest socialt kompetenta av både 

förskollärarna och barnen, då barn uttrycker att det är de populära barnen som de helst vill 

vara tillsammans med. Ignorerade barn uppfattas av omgivningen som blyga eller 

ointresserade vad beträffar att vara med i lek, andra barn väljer därmed att inte leka med dessa 

barn vid leksituationer. Barn som blir avvisade av sina jämnåriga visar ofta ett argsint, bråkigt 

och lättirriterat beteende. En anledning till att dessa barn blir avvisade av sina vänner är för att 

de anses vara svåra att leka med samt oberäkneliga och har ett dominansbehov (Jonsdottir, 

2007). 
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Von Tetzchner (2005) påpekar att om barn fått en god anknytning och har goda erfarenheter 

av att samspela med sina vårdnadshavare, så känner de barnen en större trygghet till att 

samspela med andra och på så vis skapa vänskapsrelationer. Skulle barnen däremot få uppleva 

en otrygg anknytning till sina vårdnadshavare vid ett tidigt skede leder det till att barnen blir 

osäkra i sitt umgänge med vännerna. Barnen kan därmed ha ett aggressivt beteende, vilket kan 

leda till uteslutning för barnet. Slutsatsen blir att de barn som är i mest behov av att utveckla 

vänskapsrelationer, har också svårast för att göra det. Von Tetzchner (2005) menar även att de 

vuxna måste finnas som stöd för de barn som har det svårare att utveckla sina 

vänskapsrelationer. Öhman (2008) menar att förskollärarna bland annat kan göra det genom 

att hjälpa barnen vid lek och stärka deras medverkan i gruppen. Barn som inte förstår eller kan 

tolka de lekkoder som finns, har sämre förmåga till att kunna samspela och leka med andra 

barn (Sommer, 2005; Öhman, 2008). De blir därmed inte accepterade och får 

vänskapsrelationer av sämre kvalitet. Öhman (2008) menar att det blir en ond cirkel för dem 

barnen, eftersom de inte har förmågan att samspela och leka med andra barn, vidare leder det 

till att barnen inte får möjlighet till att öva och kunna förbättra och utveckla denna förmåga.  

Med andra ord, barn blir bättre lekkamrater genom att leka och får man inte vara med och 

leka, så kan man på så sätt inte bli en bättre lekkamrat och därmed inte förbättra sin 

lekpotential. Barn lär sig framförallt att fungera tillsammans med andra genom att vara 

tillsammans med sina vänner samt att de lär sig om sig själva. När ett barn utesluts från 

gruppen kan det såra barnet samt försämra deras sociala utvecklingsmöjligheter. Att bli 

accepterad leder istället till att barnet får ett ökat självförtroende och en förbättrad social 

förmåga (Öhman, 2008). 

 

I Rubins (1981) studie lyfts följande citat fram som sammanfattar en pojkes tankar om 

konflikter mellan vänner. ”Jag tror att gräl är en viktig del av ett nära vänskapsförhållande. 

Ingen är perfekt och det är klart att nära vänner då och då blir arga på en” (Rubin, 1981, s.65). 

Rubin (1981) är övertygad om att vänskapsrelationerna ger fler positiva effekter för barn och 

deras sociala utveckling och väger därmed tyngre än de nackdelar som finns. 
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Teoretiskt ramverk  

För att behandla vårt syfte och våra frågeställningar har vi inspirerats av en socialpsykologisk 

utgångspunkt, som innebär att studera interaktionen mellan människan och hennes sociala 

omgivning (Johansson, 1996; Nilsson, 2006). Socialpsykologi handlar bland annat om att 

studera sociala relationer och samspelet mellan människor (Nilsson, 2006), vilket i vårt fall 

handlar om att studera vänskap. Det för att få en förståelse för varför ett arbete med barns 

vänskapsrelationer ska bedrivas samt för att kunna förstå vikten av dessa relationer. Utifrån 

det har vi valt att utgå ifrån teorier från Corsaro (2003) som är en professor inom sociologin 

samt Rubin (1981) som är en engelsk socialpsykolog. Corsaro (2003) har bland annat gjort 

studier på förskolan angående barns kulturer och pedagogiska processer, Rubin (1981) har 

studerat små barns sociala värld. 

Utifrån våra frågeställningar menar vi att det är av relevans att utgå ifrån en teori om vad 

vänskap är, för de barnen i den åldern som vi studerat i vår studie. Då fokus ligger på hur 

förskollärarna arbetar fann vi Corsaros (2003) teori med stöd från Rubin (1981) lämplig om 

vad en vän för barnen i åldern 3-5 år är, med den anledningen att förskolläraren måste veta 

vad en vänskapsrelation innebär för barnen, om denne ska arbeta med det och vara en tillgång 

i barns vänskapande. Rubin (1981) påpekar att om vi vuxna ska arbeta med barns 

vänskapsrelationer måste vi först kunna förstå dessa utifrån barnens egna termer. 

Med fokus på den andra frågeställningen om prioriteringen av barns vänskapsrelationer ansåg 

vi att en teori om betydelsen av barns vänskapsrelationer är av vikt. Rubins (1981) teori om 

vad vänskapsrelationer har för betydelse för barn fann vi därmed kunna koppla till den andra 

frågeställningen. Här kopplade vi även in den tredje frågeställningen om vad förskollärarna 

anser om sitt eget deltagande i barns skapande av vänskapsrelationer.  

Vi är vänner 

Corsaro (2003) anser att barn är sociala varelser som gärna vill vara med andra människor och 

vara en del av en grupp.  Små barn upplever de barn som de leker tillsammans med, som sina 

vänner. I författarens studier har det framgått att barn som börjat en lek eller aktivitet ofta 

markerar det med att säga vi är vänner, eller hur? Med andra ord, barn är vänner för att de 

leker tillsammans, de delar allt tillsammans i leken och det klarar barnen av att göra på egen 

hand utan att bli påverkade av andra barn eller vuxna.  
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Rubin (1981) menar att barn i åldern 3-5 år kan ha varaktiga relationer till andra barn, men att 

de oftast föreställer sig dem som en tillfällig interaktion. Författaren menar vidare att barn ser 

enbart de fysiska egenskaperna hos sina jämnåriga, såsom att de är roliga att leka med och 

inte de psykologiska egenskaperna som personliga behov och intressen.  

Barn som är i 3-4 års ålder leker enligt Corsaro (2003) med många vänner för att de har fått en 

förståelse för att interaktionen mellan varandra är ömtålig och att det är svårt att komma in 

och bli accepterad i en redan pågående lek. Då barn vet att interaktionen är ömtålig 

koncentrerar de sig på att hålla igång sin lek, de kan se andra barn som ett hot om de kommer 

och frågar om de får vara med och leka. Det behöver inte ses av oss vuxna som att barn är 

elaka mot de barn som vill medverka i den pågående interaktionen, utan det handlar om att 

barn vill behålla den interaktion de ingår i. De är rädda om den och vågar därför inte att 

släppa in andra. Corsaro (2003) menar dock att om det sker under upprepande tillfällen så får 

det en annan innebörd, det får inte alltid ske för då handlar det om utanförskap och då måste 

en vuxen komma in och bryta detta beteende. 

I förskolan ser de äldre barnen sina bästa vänner som någon de bryr sig om och delar 

hemligheter med. Därtill är de bästa vännerna för barnen någon som de har en speciell 

vänskapsrelation till. Baksidan av att enbart ha en vän kan göra att barnet blir beroende av det 

andra barnet och tar därför inte kontakt med andra barn. I de situationer iakttar barnet mer vad 

vännen gör eller väntar på att vännen ska ha lekt färdigt med de andra barnen. Genom att barn 

får möjlighet att ingå i vänskapsrelationer med andra barn, så får de därtill mer kunskap om 

vad vänskap innebär och hur barnen ska kunna söka kontakt med andra barn vid lektillfällen 

(Corsaro, 2003). 

Vänskapens betydelse 

Enligt Rubin (1981) fyller vänskapsrelationer för barn på förskolan många funktioner.  

Detsamma anser Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) som menar att 

förskolan fungerar som en plats där vänskapsrelationer till jämnåriga kan skapas. Det genom 

att jämnåriga barn dagligen träffas, vilket bidrar till att vänskapsrelationer bildas. Vänner för 

barn kan ge dem en trygghet och förskolan kan bidra med tillfällen där barnen kan utveckla 

sina sociala färdigheter, samarbetsförmåga samt bidra till att barnen känner sig som en i 

barngruppen (Rubin, 1981). Därför är det viktigt att barn i förskolan får skapa 

vänskapsrelationer med flera barn för att de ska få en känsla av att få sin plats i barngruppen 

(Jonsdottir 2007).  
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Sociala färdigheter menar Rubin (1981) kan vara hur barn hanterar en konflikt eller hur de 

inbjuder andra barn till att vara med i samspelet. De sociala färdigheterna skaffar barn bäst 

genom att vara tillsammans med andra barn och inte i så stor del av dem vuxna. Det är viktigt 

för barn att ha vänner för genom att samspela med andra barn kan barn utveckla sin 

självuppfattning och stärka sin egen självbild (Ihrskog, 2006; Rubin, 1981).  

 

Rubin (1981) menar att relationer mellan jämnåriga behövs för då kan barnen jämföra sig med 

varandra och utveckla sin egen identitet. När barnen mäter sig med varandra kan de på så sätt 

hitta de starka eller svaga sidorna hos sig själva. Vänner fyller därmed vissa specifika 

funktioner som inte vuxna kan göra (Corsaro, 2004: Rubin, 1981). Barn lär sig till mesta del 

vänskapsfärdigheter av varandra och inte från dem vuxna, men ändå behövs de vuxna som 

hjälp för dem barn som har svårt för att skaffa sig dessa färdigheter på egen hand. Vänner är 

på så vis en viktig del i barns liv för att utveckla deras sociala färdigheter men även 

identitetskänsla. Det som barn upplever tillsammans med sina vänner kan ha betydelse för 

deras senare utveckling och det kan även påverka deras syn på vänskap som vuxen (Rubin 

1981). Jonsdottir (2007) menar att barns självbild utvecklas i samspel med jämnåriga vänner. 

Författaren menar att självbild är den bild som barnet har om sig själv i samspelet på 

förskolan, till exempel de egenskaper eller uppfattningar som andra i omgivningen har på 

barnet eller barnet har om sig själv. Jonsdottir (2007) menar vidare att vänskapsrelationerna 

har en stor betydelse för barns utveckling och att förskolan fyller en viktig funktion när de ska 

ge möjligheter till barnen att skapa goda relationer mellan varandra. Att ha en vän spelar ofta 

en väsentlig roll och är av betydelse för barns livskvalité (Rubin, 1981). Ytterhus (2003) 

menar också på att de relationer människor har till varandra kan vara avgörande för hur 

människan mår, att ha en vän innebär också att känna en tillhörighet till någon annan 

människa. Författaren menar att vänner inte är något som bara förvärvas, utan det är något 

som etableras genom mötet med andra och i samspelssituationer.  
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Metod 

I följande kapitel redovisas studiens val av metod, urval samt tillvägagångssätt. Därefter lyfts 

en redogörelse fram för hur analysen har bearbetas och etiska ställningsstaganden. 

Val av metod 

Metoden i vår studie byggde till mesta del på den kvalitativa genomförda intervjun men med 

observationer som ett komplement, vilket var avgörande för studiens syfte och dess 

frågeställningar.  

I föreliggande studie har vi inspirerats av en hermeneutisk ansats för att kunna förstå och tolka 

den insamlade empirin. Anledningen till att vi endast har inspirerats av en hermeneutiskt 

ansats är för att vi inte har kunnat hänge oss helt till denna, då hermeneutiken innehåller fler 

delar och begrepp än de som vi använt oss av i vår studie.  Hermeneutik betyder tolkningslära 

och användningen av den idag går ut på att tolka olika typer av texter men även människors 

berättelser om olika livserfarenheter och handlingar (Stensmo, 2002).  Med det menas att vi 

kan få en förståelse av andra människor samt den egna livssituationen genom tolkningar av 

människors handlingar och yttrande i det talande och skrivna språket. Det gjorde vi i vår 

studie genom att vi tolkade en text utifrån en förskollärares berättelse från intervjutillfället 

samt att vi tolkade förskollärarnas handlingar vid observationerna. Inom hermeneutiken 

använder forskaren sin förförståelse för att närma sig sitt forskningsområde. Förförståelsen 

ses som en tillgång i arbetet och kan utgöras av forskarens egna tankar, känslor och kunskap 

(Patel & Davidsson, 2003). Fokus i vår forskning var att få en djupare förståelse för barns 

vänskapsrelationer och förskollärarnas arbete, istället för att få fram en heltäckande teori och 

en absolut sanning, vilket inte existerar inom hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2003). 

Urval 

I undersökningen ingick tre förskollärare och en syskonavdelning på en förskola i södra 

Sverige. Kriteriet för urvalet av förskollärarna var att de skulle vara yrkesverksamma inom 

förskolans ramar och arbeta med barn i åldrarna 3-5 år. Vår studie baserades på ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval som innebar att vi använde oss av det första som 

fanns till hands. Vi såg det som ett gynnsamt alternativ på grund av våra begränsade resurser i 

form av tid och pengar.  Det var även på grund av tidsbristen som vi valde att studera och utgå 

från enbart en förskola (Denscombe, 2009).  
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Bekvämlighetsurvalet av förskolan grundade sig därmed i en förskola som fanns tillgänglig i 

vårt kontaktnät och som uppfyllde det uppsatta kriteriet. Förskolan innefattade tre 

avdelningar, varav en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar med 3-5-åringar.  

Intervju 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuer är särskilt lämpliga för att kunna beskriva 

enskilda människors upplevelser och för att få kunskaper om deras erfarenheter av ett särskilt 

ämne. I vår studie handlade det om förskollärarnas erfarenheter och kunskaper om arbetet 

med barns vänskapsrelationer. Intervjustudien hade en kvalitativ karaktär eftersom dess syfte 

var att skaffa en djupare kunskap inom ämnesområdet som skulle studeras (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En djupintervju har genomförts för att vi ville få en djupare förståelse för 

det vi valt att undersöka. Intervjun genomfördes mellan oss som forskare och en förskollärare, 

där en av oss var känd för förskolläraren. Intervjun var av personlig karaktär eftersom en 

personlig intervju kan ses utifrån flera fördelar (Denscombe, 2009). I enlighet med 

Denscombe (2009) kan en fördel vara att intervjutillfället är enklare att arrangera med endast 

en berörd intervjuperson, där denne under intervjun är i centrum till skillnad från 

gruppintervjuer. Det innebär att den enskilde intervjupersonen inte blir påverkad av andra 

deltagare och på så vis har personen möjlighet att öppna sig mer än vid en gruppintervju. En 

annan fördel är att vid transkriberingen kan det vara enklare att skriva ut det inspelade 

materialet, då det enbart är en deltagare närvarande och enbart en röst som hörs i taget 

(Denscombe, 2009). Då det finns ett intresse till att få intervjupersonens personliga åsikter så 

har intervjun som genomförts varit av en semistrukturerad karaktär, vilket innebar att den var 

uppbyggd genom att det har funnits en färdig mall med ämnen och frågor som skulle 

besvaras. Dessa frågor valdes ut på grund av dess relevans till studiens frågeställningar. 

Frågorna har därtill konstruerats på så vis att förskolläraren gavs möjlighet till att svara öppet 

och framhäva sina åsikter under intervjun (Denscombe, 2009). 

Tillvägagångssätt 

Kontakten togs tidigt med den utvalda förskolan och förskolläraren via ett personligt besök. 

De berörda parterna blev då informerade om studiens syfte, och hur deras uppgifter skulle 

behandlas vid en medverkan i studien.  Efter ett godkännande till att medverka i studien 

kontaktades senare förskolläraren via telefon för att boka in ett intervjutillfälle. Intervjun 

genomfördes under vecka 46 ute på den utvalda förskolan. 
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 Intervjun genomfördes genom att vi båda var närvarande, men en av oss hade en passiv roll 

och förde anteckningar medan den andre ställde frågor och deltog mer aktivt. Vi fick tillgång 

till ett rum som låg i anslutning till avdelningen, där intervjun genomfördes med en 

förskollärare på förskolan och intervjun varade i 50 minuter. Frågorna utifrån intervjuguiden 

(se bilaga 1) som i förväg hade utarbetats utifrån frågeställningarna i studien användes under 

intervjun. Frågorna i intervjuguiden konstruerade vi genom att bryta ner frågeställningarna i 

tre olika frågeområden som handlade om vänskap. Där ett område inriktade sig mer på deras 

arbete med barns vänskapsrelationer, ett annat område med uteslutningar från barngruppen 

och det sista hur förskollärarna såg på vänskap och vad den hade för betydelse. Utifrån de tre 

frågeområdena skapade vi konkreta frågor för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Intervjuguiden fungerar enligt Kvale och Brinkmann (2009) som ett manus som på ett eller 

annat sätt formar intervjun. Intervjuguiden som användes i denna studie var uppdelad i olika 

kategorier så som bakgrundsfrågor, huvudfrågor och avslutande frågor. I bakgrundsfrågorna 

inleddes intervjun med neutrala frågor som till exempel förskollärarens utbildning, därefter 

följde huvudfrågorna som var de egentliga frågorna som vi ville söka svar på, för att kunna 

besvara våra frågeställningar, intervjun avslutades med frågor av neutral karaktär (Patel & 

Davidsson, 2003). Under intervjun ställdes frågorna från intervjuguiden i den ordning som var 

lämplig utifrån förskollärarens svar. Intervjun som genomfördes ljudinspelades, dels för vår 

egen skull för att kunna koncentrera oss på förskollärarens åsikter under intervjun, men även 

för att vi ska kunna gå tillbaka till dem vid behov. Den inspelade intervjun transkriberades 

sedan av oss för att få fram ett textmaterial som vi bearbetade och analyserade (Patel & 

Davidsson, 2003). 

Transkribering  

Vid transkribering av vår ljudinspelade intervju skrevs den ut i ren text. I utskrivningen av 

intervjun har allt återgetts ordagrant och så som skratt, pauser och suckar har även funnits 

med (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Observation 

Vi har använt oss av en strukturerad observation som innebar att vi i förväg hade bestämt vad 

som skulle observeras. Utifrån det utarbetades sedan ett observationsschema (se bilaga 2). 

Syftet till att använda observationer var för att kunna besvara den första frågeställningen i 

studien.  Anledningen till att det blev en strukturerad observation var för att det i förväg hade 

valts ut vilka beteende och händelser som skulle observeras, det vill säga förskollärarens 

handlingar i olika situationer med inriktning på barns vänskapsrelationer (Patel & Davidsson, 

2003). Observationerna i denna studie är vad Stensmo (2002) kallar åskådande eller 

systematisk observation och som innebar att vi förhöll oss neutrala och strävade efter 

objektivitet. Vi höll oss på distans i våra observationer och fungerade som en slags mottagare 

när relevanta beteende uppkom, då dessa registrerades. I åskådande observation används ofta 

observationsschema med beteende som i förväg är bestämda, vilket ytterligare stärker vårt val 

av observation (Stensmo, 2002). Vår identitet som forskare var även känd för de observerade 

vid observationerna (Denscombe, 2009). 

Tillvägagångssätt 

Vid kontakten med förskolläraren angående intervjutillfället så informerades det även om 

observationerna och dess syfte samt att tid för observationstillfällena bokades. Det som 

observerades utifrån ett observationsschema var förskollärarnas handlingar i tre olika 

situationer i den dagliga verksamheten på förskolan, den fria leken, uteleken och en 

pedagogisk aktivitet. Vid dessa tre situationer användes likadana observationsscheman. 

Observationsschemat konstruerades genom att det sattes upp en lista över de beteenden som 

ansågs vara relevanta i studien. Dessa beteenden registrerades sedan genom att prickas av då 

de förekom under observationstillfällena (Patel & Davidsson, 2003) samt att anteckningar 

fördes för att beskriva en specifik situation. Det som observerades var hur förskollärarna 

hjälpte respektive inte hjälpte de barn som hade svårigheter vid leksituationer, hur 

förskollärarna agerade vid konfliktsituationer när de var närvarande och inte närvarande, hur 

förskollärarna agerade när ett barn uteslöts från barngruppen samt hur förskollärarna 

påverkade barnens val av vänner. Dessa situationer eller teman valdes ut för att kunna få en 

förståelse för vår första frågeställning, vilken var på vilket sätt förskollärarna arbetade med 

barns vänskapsrelationer, men även för att alla dessa situationer är en del av barns 

vänskapsrelationer. Anledningen till att vi valde att observera förskollärarnas handlingar vid 

leksituationer var utifrån Corsaros (2003) teori om att små barn är vänner med de barn som de 

leker med.  
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Därtill för som Rubin (1981) menar behövs förskollärarna som stöd för dem barn som har 

svårt för att själva ta sig in i leken, därför vill vi observera hur den aktuella förskolan gör vid 

leksituationerna. Rubin (1981) menar att konfliktsituationer och uteslutningar sker lika ofta 

mellan vänner som ovänner. Det var av den anledningen som vi valde att studera hur 

förskollärarna hanterade dessa situationer mellan barnen. Då förskollärarna behöver finnas 

med och kunna stödja dem barn som har svårt att ta kontakt med andra barn och de barn som 

har svårt för att hantera konfliktsituationer (Rubin, 1981). Till sist valde vi att observera hur 

stor påverkan förskollärarna hade på barnens val av vänner, för att se om barnen fick välja 

sina vänner själva eller om förskollärarna gjorde det åt dem. Vid observationstillfällena var vi 

båda närvarande och de som observerades var alla förskollärarna på den aktuella avdelningen, 

alltså tre stycken förskollärare. Var aktivitet som vi observerade varade i 50 minuter, där 

bland annat den pedagogiska aktiviteten som vi observerade var en samling och en 

dramaövning med inriktning på vänskap. I den fria leken hade barnen fri tillgång till att göra 

de aktiviteter som de ville inomhus och detsamma gällde under uteleken.  

Triangulering 

Triangulering innebär att forskaren ser saker och ting utifrån mer än ett perspektiv.  I vår 

studie valde vi att använda oss av en metodologisk triangulering, vilket betyder att vi använde 

oss av flera olika metoder för att samla in empirin i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

samlade in empiri genom intervjun och genom observationerna. En av fördelarna med 

metodologisk triangulering är att den empiri som samlas in genom en metod kan kompletteras 

med hjälp av en annan metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultat från båda metoderna 

analyserades sedan för att få fram en så utförlig bild som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). 

Analys 

Vårt analysarbete bestod dels av att tolka den text som vi fick fram genom transkribering av 

intervjun. Inom hermeneutiken bygger forskningsprocessen på att forskaren går från tolka 

helheten till olika delar i texten och sedan tillbaka till helheten igen för att få en djupare 

förståelse av textens budskap (Stensmo, 2002). Tolkningen menar Alvesson och Sköldberg 

(2008) är att forskaren använder sig av empati, där denne försöker sätta sig in i aktörens roll 

för att förstå betydelsen av handlingen, det skrivna och talande. Vår analysprocess gick dels ut 

på att tolka helheten av den transkriberade texten av intervjun, därefter delar av helheten för 

att slutligen gå tillbaka till helheten igen för att få fram ett resultat i texten. 
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Efter transkriberingen av intervjun gjorde vi med inspiration från Kvale & Brinkmann (2009) 

en sorts meningskoncentrering, där vi först började med att läsa hela den transkriberade 

intervjun. Därefter tog vi ut meningsenheter i texten, i vårt fall citat, som sedan delades upp i 

olika kategorier och bildade teman utifrån vår tolkning (bilaga 3). Dessa teman blev också 

rubrikerna i vårt resultat. Andra delen av analysarbetet bestod av att tolka empirin, 

förskollärarnas handlingar, som framgick från observationerna och detta analyserades på 

liknade sätt som den transkriberade texten (Stensmo, 2002). Under observationerna skedde en 

tolkning av oss när vi prickade av förskollärarnas handlingar i vårt observationsschema, under 

den rubrik som vi tolkade att handlingen tillhörde. Då observationerna var genomförda 

sammanställdes allt resultat som vi hade samlat in utifrån våra tre observationsscheman till en 

helhet, med andra ord förskollärarnas handlingar i arbetet med barns vänskapsrelationer. 

Därefter gick vi djupare in och tolkade de olika delarna som vi hade observerat, som till 

exempel leksituationer och konfliktsituationer. Inom varje del har vi sedan tolkat och 

sammanställt det som skedde under den pedagogiska aktiviteten, fria leken och uteleken, för 

att slutligen kunna bilda en helhet och därmed bli en del av vårt resultat. Det vill säga allt som 

skedde vid leksituationer vid de tre ovan nämnda tillfällena har tolkats och sammanställts till 

en helhet, detsamma gäller vid övriga delar som har observerats.  

Etik 

Förskollärarna fick muntlig information om de etiska överväganden som studien förhöll sig 

till. Deltagarna i studien informerades om de fyra huvudkraven informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Alla som deltog i studien blev tidigt informerade om 

studiens syfte samt att deras medverkan i studien var frivillig och att de kunde när som helst 

avbryta sin medverkan. All data som samlades in har blivit behandlat konfidentiellt, vilket 

innebär att varken personerna i studien eller förskolan skulle kunna bli identifierade och att 

det är enbart vi som forskare som har tillgång till materialet. All data som samlades in 

kommer inte att användas i andra syften utan enbart i vår studie, och kommer efter avslutad 

studie att förstöras (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat  

I resultatet kommer först sammanställningen av vår tolkning av den insamlade empirin från 

den kvalitativa intervjun presenteras utifrån fem teman nämligen:  

 Vänskapens utseende på förskolan  

 Tillvägagångssätt i arbetet med vänskapsrelationer i förskolan 

 Förskollärarens delaktighet i barns vänskapande 

 Rutiner i hanteringen av barns utanförskap  

 Vikten av vänskapsrelationer  

 

Resultatet presenteras med citat som återges i skriftspråklig form för att underlätta förståelsen 

och därmed skapa en läsvänligare text (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter följer resultatet 

från vår tolkning av observationerna i form av beskrivande text.  

Deltagare 

Förskolläraren som har deltagit i intervjun är en kvinna i 50-års ålder och har en 

förskolelärarexamen. Kvinnan har arbetat inom förskolan och skolans verksamhet i närmare 

30 år, varav 5 år på den utvalda förskolan på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. De 

personerna som vi har observerat är tre stycken förskollärare på den aktuella avdelningen, 

som alla tre är kvinnor och har en förskollärarexamen. 

Intervju 

Här nedan följer vårt resultat från intervjun. I citaten förekommer transkriptionskonventioner 

vilket beskrivs närmare nedan: 

[---] = Vissa meningar har borttagits från citatet. 

[…] = Tagit bort upp till en mening från citatet. 

Vänskapens utseende på förskolan 

Av resultatet framgick det att förskolläraren anser att det är ett bra klimat på förskolan mellan 

barnen och alla leker med alla. 
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Ja, de leker, de tycker mycket om att leka här så de leker väldigt mycket med varandra, men vi märker 

ändå vänskapen här. Vi pratade om det bara härrom dagen när de var ute och lekte […] för de lekte så 

himla bra och de lekte alla och det tycker vi ett tecken på att vi lyckas med vårt kompistema. Att de 

leker alla ute i en lek. 

Vidare menade förskolläraren att vänskapens utseende på förskolan kan se ut på många olika 

vis, ett exempel kan vara att barnen visar att de vill leka med varandra. Ett annat exempel är 

att barnen visar sitt tycke för andra barn redan när de kommer som 3-åringar till avdelningen. 

 Och det var ju hans bästa vän sa han, hon är min bästa vän. Och det är ganska starkt att  säga det när

 man är liten och veta det redan då. Han var bara tre år då. 

Tillvägagångssätt i arbetet med vänskapsrelationer i förskolan 

Förskolan arbetar sedan höstterminen 2009 med ett tema som innefattar vänskapsrelationer 

och vänskap. Med den anledningen att förskollärarna på avdelningen vill få ihop den nya 

barngruppen där nya 3-åringarna kommer in och 6-åringarna börjar förskoleklassen. Temat 

var baserat på hur barnen ska vara som kamrat/vän, vad vänskap är för något och hur barnen 

kan få vänner. Som resultat av temat har förskolläraren märkt en minskning av konflikter på 

förskolan mellan barnen och har därför valt att fortsätta med temat framöver. Förskolläraren 

menar att temat innebar att barnen ska få lära sig hur de ska bete sig för att vara en god 

vän/lekkamrat, men samtidigt innebar det inte att alla alltid ska vara med i en pågående lek. 

 Alltså du har kanske en grupp som leker och har väldigt kul och är mitt inne i en lek och 

 du vill inte bryta den leken, du vill inte göra någonting och då får barnen acceptera det. Det är 

 också en läran, det har ju inte med att göra att den blir utstött på något vis, det kanske  bara inte passar 

 nu att du är med, handlar det om utstötthet måste man ju gripa in det märker man ju. Så  allting innebär 

 ju inte att alla ska leka med alla. 

Förskollärarna på förskolan använde sig av olika aktiviteter inom temat för att få fram barnens 

tankar och känslor om vänskap samt för att uppmärksamma om något barn kände sig ensam. 

En aktivitet har varit att en av förskollärarna har läst en bok för barnen som heter Bella och 

Gustavs svartsjuka. När de läst boken diskuterade förskolläraren tillsammans med barnen om 

vad boken handlade om och vad som hände. Därefter fick barnen möjlighet till att måla och 

rita sina känslor och tankar efter det som togs upp i boken. Tankar som uppstod hos barnen 

menade förskolläraren exempelvis kunde vara att barnen ansåg att man skulle vara snäll och 

inte knuffas eller slåss. En annan aktivitet för att få reda på hur barnen mådde var att 

förskolläraren pratade med varje barn enskilt. 
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 [---] och sen har vi gjort intervjuer, vi gör alltid intervjuer med alla barnen enskilt för att få veta så 

 att det inte är någon som känner, som vi inte märker att inte har någon vän. Vi frågar om 

 de tycker och upplever att de har vänner eller kompisar. [---] 

En tredje aktivitet som förskolläraren gjorde tillsammans med barnen var dramaövningar som 

speglade olika känslor som exempelvis rädsla och glädje. Det för att barnen bättre skulle 

kunna få en förståelse för sina känslor men även andras.  

  [---] I fjol valde vi att göra, jag spelade upp dockteater om svartsjuka, ja det var någon som 

 tyckte att den andre var ful […] jag spelade bara upp en sådan med handdockor. Ja sen pratade 

 vi om detta. 

Innan 5-åringarna skulle börja i förskoleklass ville förskollärarna att barnen skulle få lära 

känna och skapa relationer till de andra jämnåriga barnen på den andra syskonavdelningen på 

förskolan.  Därför har förskolan startat en utegrupp där alla 5-åringar på förskolan ingår. 

Utegruppen innebar att barnen tillsammans med några ur personalgruppen på förskolan gick 

ut en gång i veckan till närliggande miljöer för att bättre bli en sammanhållen grupp och lära 

känna varandra över avdelningarna. Det för att barnen inte skulle låsa sig helt till de vänner 

som de har på sina egna avdelningar. Ett exempel på närliggande miljö är att de gick till en 

lekplats i närheten där barnen fritt fick leka tillsammans. Förskolläraren menar att denne 

skulle vilja att barnen lärde känna varandra mer inomhus också och inte bara genom 

utegruppen, genom att ha mer öppet mellan avdelningarna än vad de har för tillfället. Det för 

att barnen skulle få leka mer med varandra över avdelningarna. Detta är enligt förskolläraren 

ett återkommande ämne som har diskuteras mellan all personal på förskolan, då de ansåg sig 

vilja ha mer öppet för att barnen ska lära känna varandra. Av någon anledning fick de känslan 

av att det blev motsatt effekt, då de istället stängde in sig på avdelningarna för att få det 

lugnare. Arbetet med vänskapsrelationerna på förskollärarens avdelning ingick i det dagliga 

arbetet i verksamheten enligt förskolläraren, men även vid specifika tillfällen som när de 

bedrev sitt tema. 

Förskollärarens delaktighet i barns vänskapande 

Som personal i förskolan är det viktigt att de har samma syn i arbetslaget när de arbetar med 

vänskapsrelationer, ansåg den intervjuade förskolläraren. Vidare menade förskolläraren att de 

har en stor påverkan på barnen och därför är det en stor betydelse att alla i arbetslaget är 

överens. Därtill är det viktigt att som arbetslag ha samma syn på vad vänskap är för annars 

märker och känner barnen av detta.  
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 Så ja det är viktigt att vi har samma syn på det och att vi jobbar för samma sak. Det tycker 

 jag är viktigt, att vi inte sen tycker lika, det gör vi ju säkert inte alltid men alltså samsynen när 

 vi jobbar i barngruppen måste ju ändå sträva mot samma mål så att säga. 

I barns vänskapande menade förskolläraren att de spelade en stor betydande roll och att 

skapandet av vänskapsrelationer inte kunde lämnas helt åt barnen själva. Likväl ansåg 

förskolläraren att barnen kunde till viss mån klara av att göra detta själva genom att vara och 

leka tillsammans med andra barn. Dock är det vid behov viktigt att som förskollärare fungera 

som en hjälpande hand i barnens vänskapande. Som förskollärare måste de bland annat hjälpa 

de barn som har det svårt för att ta kontakt med andra barn. 

 För det första när de kommer hit som små treåringar, har de ju inte det i sig […] alltså vi måste 

 vara där som förebilder, vi måste ju hjälpa dem. Med hur man är och just det här som vi har 

 när vi har vårt tema, hur man är som kompis [---] 

Förskolläraren menade att de barn som är tillbakadragna eller som har svårt för att ta kontakt 

med andra barn måste få hjälp av oss vuxna genom att vi går in i leken, är med och visar hur 

man leker.  Det kan handla om att som förskollärare gå med in i leken, vara med en stund för 

att se till att det aktuella barnet kommer med in i leken. Därefter drar förskolläraren sig undan 

för att kontrollera att det fungerar, för att sedan lämna det upp till barnen själva. Detta är 

något som har gjorts mycket på den aktuella avdelningen och förskolläraren ansåg att det har 

gett ett bra resultat, då barnen kommit bra in i gruppen och att de leker mycket med varandra. 

Förskolläraren menade även att de måste hjälpa dem barn som mår dåligt eller tar skada i en 

vänskapsrelation. Förskolläraren lyfte även ett fall som inträffade på förskolan där en pojke 

tog skada i den vänskapsrelation han ville befinna sig i. 

Han var yngre än dem andra killarna också, så ville han vara med dem stora killarna, så han fick  

verkligen kämpa och han mådde dåligt alltså. 

 

Detta var ett fall som förskolläraren ansåg att arbetslaget fick tänka till mer om och hur de 

skulle kunna gå tillväga för att hjälpa pojken. Ett tillvägagångssätt var att hjälpa honom att 

sänka de krav som han hade på sig själv, för att han skulle kunna leka med dem större 

pojkarna. Det var trots allt med de pojkarna som han ville vara med. Pojken hade det jobbigt 

på grund av att han inte hade knäckt alla lekkoder ännu och hade därför svårt att hänga med 

dem andra pojkarna, vilket ledde till att de blev trötta på honom.  
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Förskollärarna försökte då finna andra jämnåriga lekkamrater till pojken, för hans egen skull 

och för att han skulle må bättre. Där skulle han förhoppningsvis befinna sig på samma nivå 

och skapa gemensamma intressen med andra jämnåriga kamrater.  

Rutiner i hanteringen av barns utanförskap 

 

 Sen genom åren har jag givetvis råkat ut för det jätte många gånger, att barn är utanför  gruppen och att 

 man får jobba med det. 

 

Förskolläraren ansåg att de på förskolan var väl medvetna om hur de skulle gå tillväga om ett 

barn hamnade utanför barngruppen. Det första grundläggande som förskollärarna skulle göra 

var att de alltid deltog aktivt i leken och var observanta. Det kunde vara barn som ännu inte 

knäckt lekkoden och inte visste hur de skulle närma sig andra barn i leken. De drog sig på så 

vis undan och valde att sitta för sig själva. Hela arbetslaget på avdelningen samarbetade vid 

dessa situationer, det kunde vara att förskollärarna hjälpte varandra att observera och fråga om 

de andra hade sett eller märkt om något barn var utanför. Märkte någon av förskollärarna att 

ett barn var utanför agerade de med en gång genom att bland annat vara med i leken och 

hjälpa barnet lära sig lekkoderna.  Förskollärarna hade diskuterat tillsammans hur de skulle 

göra om ett barn uteslöts från barngruppen och det är inget som kom som en överraskning för 

dem, om hur de ska agera när det inträffade. När ett barn hamnade utanför barngruppen 

använde sig också förskollärarna av temat och gick tillbaka och hänvisade till det om hur man 

ska vara som en vän. Temat är en bra grund för barnen att stå på enligt förskolläraren och som 

de ständigt kan återkomma till. 

Vikten av vänskapsrelationer 

Vänskap är enligt förskolläraren viktigt för barnen och denne ansåg att arbetet med 

vänskapsrelationer borde prioriteras på förskolorna, vilket också förskolläraren förutsatte att 

det gjordes. 

 Ja men jag tycker det är något som varit med mig ända sedan jag började jobba, att det  är det som är 

 viktigt, så det hoppas man verkligen att det är, så man inte utsätter barnen för någonting. 

Förskolläraren ansåg att vänskap är en stor och viktigt del i livet och denne menade även att 

barnen delade denna uppfattning om vänskap. Barns vänskapsrelationer kan variera i hur 

starka band de knyter till varandra.  
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Vissa barn kan ha många vänner men kanske enbart en nära relation, en så kallad bästa vän. 

Förskolläraren menade att det kan vara en del av livet att barn skapar speciella vänskapsband 

till vissa barn. 

Sammanfattning 

Klimatet som råder på förskolan menar förskolläraren vara ett gott klimat, där alla barn leker 

med varandra. Förskollärarna på den aktuella avdelningen arbetar med ett vänskapstema, där 

de genomför olika aktiviteter som till exempel boksamtal och drama för att arbeta in 

barngruppen. De har även en utegrupp för 5-åringarna för att de bättre ska kunna skapa nya 

vänskapsband till sina jämnåriga på den andra avdelningen. Förskolläraren som intervjuades 

menade att det var viktigt att arbetslaget hade samma syn på vad vänskap innebar, för att de 

skulle kunna arbeta med att hjälpa barnen i deras vänskapande. Vidare menade förskolläraren 

att de hade en betydande roll i barnens vänskapande och att det inte kunde lämnas helt till 

barnen själva. Förskollärarna ansåg sig även ha klart för sig hur de skulle handla om ett barn 

hamnade utanför barngruppen. Vänskapsrelationer är en stor del av barnens liv och det var 

något som skulle prioriteras på förskolorna menade förskolläraren. 

Observation 

Här följer resultatet från observationerna från den fria leken, uteleken och den pedagogiska 

aktiviteten. En sammanställning från de tre observationsscheman med förskollärarnas 

handlingar har gjorts och detta presenteras utifrån fyra olika teman nämligen: 

 Leksituationer  

 Konfliktsituationer  

 Agerande vid uteslutning  

 Förskollärarnas påverkan på barnens vänskapsrelationer  

 

Leksituationer 

Det som observerades under leksituationer var om förskollärarna hjälpte eller inte hjälpte de 

barn som var utanför leken in i pågående lekar/aktiviteter och på vilket sätt de hjälpte 

respektive inte hjälpte barnen. 
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Utifrån observationerna så hjälpte förskollärarna de barn som var utanför leken eller 

aktiviteten in i någon lek/aktivitet i större utsträckning än vad de inte hjälpte barnen. När det 

gällde att hjälpa barnen in i leken gjorde förskollärarna det övervägande gånger vid bland 

annat samlingstillfället, där förskolläraren samspelade och ställde frågor till alla barn för att 

de skulle få möjlighet till att känna sig delaktiga. Vid flera tillfällen skapade även 

förskollärarna en ny lek för de barn som var utanför, där andra barn i barngruppen inbjöds till 

att delta. Vid dessa tillfällen var förskollärarna med i leken och visade hur barnen kunde leka, 

detta för att få igång leken och för att sedan sakta dra sig undan och låta barnen få leka själva. 

Detta scenario skedde till mesta del vid innelek. Vid utelek hjälpte förskollärarna även barnen 

genom att gå in i leken och hålla den levande och försöka få med så många barn som möjligt 

in i leken. Var det något barn som stod utanför lockade förskollärarna in det barnet till att 

delta. Vid de tillfällen som förskollärarna inte hjälpte barnen in i leken/aktiviteten fick barnen 

istället lösa det på egen hand och ta egna initiativ till att fråga om de fick vara med. Det hände 

även att förskollärarna inte erbjöd eller frågade ett barn att leka med dem andra barnen, eller 

att sitta ner själva med barnet, istället satt barnet själv under hela den fria leken med en och 

samma aktivitet. 

Konfliktsituationer 

Det som observerades under konfliktsituationer var förskollärarnas agerande när de var 

närvarande respektive inte närvarande i konfliktsituationer. Ett exempel på inte närvarande 

kunde vara hur förskolläraren agerade när ett barn kom fram och sa ”han slog mig” eller ”han 

tog min leksak och jag hade den först”. 

 

När konflikter på förskolan uppstod och förskollärarna var närvarande så bröt oftast 

förskollärarna konflikten med en gång innan det hade gått för långt. Vid något tillfälle väntade 

dock förskolläraren ut barnen för att de skulle få möjlighet till att lösa konflikten på egen 

hand. Under ett tillfälle skedde det en konflikt i form av att två barn började bråka om en stol 

som båda ville sitta på, förskolläraren löste då konflikten genom att erbjuda ett av barnen ett 

annat alternativ, en annan stol som var ledig, för att både barnen skulle bli nöjda. Vid de 

tillfällen som förskollärarna inte var närvarande vid konfliktsituationer agerade de på så vis att 

barnen fick lösa konflikterna på egen hand. 
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Agerande vid uteslutning 

Under denna rubrik har observationer av förskollärarnas agerande när ett barn utesluts från 

barngruppen gjorts. Exempel på detta kunde vara att barnet satt helt själv eller att barnet 

utestängdes av sina jämnåriga på förskolan.  

När ett barns uteslöts från barngruppen löste förskollärarna detta övervägande gånger genom 

att främst skapa en ny aktivitet där andra barn inbjöds till att vara med. Förskollärarna löste 

det även genom att genast hjälpa barnet in i någon aktivitet, genom att fråga de andra barnen 

om barnet fick vara med dem.  Vid ett tillfälle observerades det dock att förskollärarna inte 

uppmärksammade barnet på grund av att förskolepersonalen gjorde andra arbetsuppgifter i 

form av dokumentation. 

Påverkan av barnens vänskapsval 

Vid de tre olika situationerna den pedagogiska aktiviteten, den fria leken och uteleken så 

observerades förskollärarnas påverkan på barnens val av vänner under dessa tre situationer. 

Vid två tillfällen fick barnen själva välja vilka de ville leka och vara med, det var under den 

fria leken och uteleken. Under den pedagogiska aktiviteten valde däremot förskolläraren vilka 

som barnen skulle vara med, genom att själv dela upp barnen i olika grupper innan aktiviteten 

påbörjades. 

Sammanfattning 

Övervägande gånger hjälpte förskollärarna barnen in i leken genom att starta upp en ny lek 

och vara med själva i den, samt genom att bjuda in andra barn till att delta. Vid de tillfällen 

som förskollärarna inte hjälpte barnen fick barnen själva ta initiativ till att fråga sina 

jämnåriga om de fick vara med och leka. Överlag skedde det inte mycket konflikter under 

observationerna. Dock vid de konflikter vi uppmärksammade gick oftast förskollärarna in och 

bröt konflikten direkt, annars var det upp till barnen själva att lösa konflikterna. 

Förskollärarna handlade tidigt om ett barn uteslöts, genom att vid flest gånger även här skapa 

en ny aktivitet och bjuda in andra barn. Under den fria leken och uteleken fick barnen själva 

välja sina vänner att leka med, men under den pedagogiska aktiviteten gjorde förskolläraren 

det åt dem. 
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Diskussion 

I följande kapitel diskuteras det som framkommit av resultatet kopplat till den forskning och 

de teorier som vi behandlat tidigare, för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Frågeställningar 

 På vilket sätt genomför förskollärarna ett arbete med barns vänskapsrelationer i 

förskolan?  

 

 Anser förskolläraren att barns vänskapsrelationer är ett arbetsområde att prioritera i 

förskolan?  

 

 Vad anser förskolläraren om sitt eget deltagande i barns skapande av vänskapsrelationer? 

 

 

Förskollärarens medvetna arbete 

Utifrån det resultat som vi fått in från vår undersökning drar vi slutsatsen att förskollärarna på 

den aktuella förskolan arbetar medvetet med barns vänskapsrelationer, genom bland annat 

temat kring vänskap som de infört hösten 2009. Temat som går ut på att stärka 

gruppgemenskapen i barngruppen, bedrevs genom att till exempel läsa böcker och samtala om 

dem samt genom dramaövningar, Öhman (2008) menar att det är relevanta aktiviteter för 

förskollärarna att använda sig av, då man vill stärka gruppgemenskapen på förskolan. 

Författaren menar vidare att samtalen som sker bland annat vid boksamtal kan användas till 

att diskutera vad vänskap är och hur vi människor är mot varandra, vårt resultat visar att det är 

det som den aktuella förskolan gör. Då förskolläraren angivit i intervjun att förskolan startat 

upp en utegrupp för 5-åringarna med klara mål för sig om vad denna utegrupp ska tillföra till 

barnen, visar det enligt vår mening att förskollärarna arbetar på ett medvetet sätt med 

skapandet av barns vänskapsrelationer, genom den aktiviteten. 

Den intervjuade förskolläraren angav att all personal på de respektive avdelningarna hade 

diskuterat kring att de ville att barnen skulle lära känna nya vänner över avdelningarna. Det 

skulle även ske vid inomhusaktiviteterna och inte enbart genom utegruppen, genom att ha mer 

öppet mellan avdelningarna, oftast resulterade det istället i att de stängde in sig mer på 

avdelningarna för att få det lugnare.  
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Genom denna handling minskade det enligt vår åsikt barnens chanser till att lära känna nya 

vänner inomhus eftersom barnen fick begränsande möjligheter att leka och att vara 

tillsammans med andra barn över avdelningarna. Det kopplar vi till Corsaros (2003) och 

Rubins (1981) teori om att barn som är i den åldern som vi har studerat, anser sig vara vänner 

med de barn som de för tillfället leker med. Om barnen inte får möjlighet till att leka med 

barnen på den andra avdelningen, kommer barnen inte känna att de har en relation till dem. 

Då det påstås att detta är ett problem som har diskuterats mycket bland all personal, ställer vi 

oss frågan om vems behov det är som står i fokus? Å ena sidan kan det bero på att personalen 

vill få det lugnare på avdelningarna för deras egen men även för barnens skull. Men å andra 

sidan kan det bero på att det är personalen som enbart vill ha det lugnare och därför är det 

bara deras behov som sätts i det främsta rummet. Vill personalen att barnen ska få vänner över 

avdelningarna bör de som Ytterhus (2003) menar, ge barnen möjlighet att etablera 

vänskapsrelationer genom mötet med andra barn, för vänner är inte något som bara kommer 

av sig själv.  

Utifrån resultatet från både intervjun och observationerna, kan vi tydligt se att förskollärarna 

vet hur de ska arbeta när ett barn utesluts från barngruppen, det genom att hjälpa de barn som 

ännu inte knäckt lekkoderna eller som inte utvecklat sin sociala kompetens. Dock vid ett 

tillfälle observerade vi att förskollärarna inte uppmärksammade ett barn som hamnade utanför 

leken, eftersom förskollärarna gjorde andra arbetsuppgifter vid det tillfället. Situationen 

handlade enligt oss om en tillfällighet, då man som förskollärare varken kan se eller befinna 

sig överallt, på en och samma gång. Trots denna situation upplever vi att förskollärarna ändå 

agerar på ett sätt som utgår från barnens bästa där förskollärarna främst hjälper de barn som 

utesluts genom att själva gå in i leken eller genom att skapa en ny lek där andra barn inbjuds, 

detta förespråkar von Tetzchner (2005) som menar att de vuxna måste finnas till som stöd för 

de barn som har det svårare att utveckla sina vänskapsrelationer. Öhman (2008) menar även 

att de barn som saknar verktygen eller som inte kan förstå eller tolka lekkoderna i samspel 

med jämnåriga behöver hjälp från förskollärarna på förskolan, där kan de stötta de barn som 

har svårt för att komma in barngruppen och på så vis öka barnens chanser till att upprätta 

vänskapsförhållanden. Om förskollärarna inte hjälper barnen så leder det till att barnen 

hamnar i en ond cirkel. Med andra ord så blir barn bättre lekkamrater genom att leka och får 

barnen inte vara med och leka, så kan barnen på så sätt inte bli en bättre lekkamrat. Därmed 

kan de inte förbättra sin lekpotential och inte den sociala kompetensen (Öhman, 2008).     
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Den sociala kompetensen menar Ihrskog (2006) är en viktig förmåga för barnen att utveckla 

eftersom den ser till att barnen kan samspela med andra barn och upprätta vänskapsrelationer 

samt behålla dem. Vi har dock i vår uppsats valt att utgå från Papes (2001) definition om vad 

social kompetens innebär, nämligen att man som individ ska kunna umgås med andra i olika 

sociala konstellationer. För att det ska kunna vara möjligt behöver individen ha tillägnat sig 

vissa förmågor och färdigheter, som till exempel att vara empatisk. Det kan upplevas svårt för 

små barn att förstå vad ordet empati innebär, eftersom små barn oftast bara ser utifrån sina 

egna behov. Det är där som förskollärarna kommer in och får en betydande roll, genom att 

hjälpa barnen till att förstå andras känslor. Pape (2001) skriver att det inte spelar någon roll 

hur mycket förskollärarna än arbetar med social kompetens, då det ändå inte går att få alla 

barn lika sociala, empatiska och glada. Vi menar dock att det inte är något som ska 

eftersträvas i förskolan, att få alla barn så lika varandra som möjligt. Vi menar även att vara 

social kompetent är inte lika med att man som individ måste vara social, empatisk och glad, 

utan vi ser det snarare som att dessa förmågor kan behövas för att kunna umgås med andra. 

Det behöver kanske inte innebära att alla barn alltid ska vara glada för att kunna umgås med 

andra barn, utan vi ser mer den empatiska förmågan som viktig att tillägna sig, med stöd från 

förskollärarna. Genom att känna empati för någon annan så finns också en förståelse för andra 

människors känslor och att man ibland sätter andras känslor före sina egna, vilket vi menar är 

en del av en vänskapsrelation, att förstå en annan människa och inte enbart se till sig själv. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att om vi som förskollärare ska kunna arbeta med barns 

vänskapsrelationer så behöver barnen också bli socialt kompetenta, alltså behärska konsten att 

umgås med andra, och med det följer bland annat att barn måste förstå andra barns känslor. 

Därmed finner vi att empatibegreppet en av grundkomponenterna i en relation. Empati i 

bemärkelsen social kompetens kan vi med fördel se som viktig att arbeta med i ett 

vänskapsarbete i förskolan, för vi upplever att det kan vara svårt som individ att skaffa sig 

vänner om individen i fråga enbart ser till sig själv och sina egna behov. Det handlar därmed 

ännu en gång om att inte göra alla barn lika men det handlar däremot om att kunna få barnen 

att umgås och fungera tillsammans med varandra. Det anser vi är något som den aktuella 

förskolan i vår studie vill uppnå, nämligen att få barnen att samspela med varandra och att 

som förskollärare skapa möjligheterna för barnen att upprätta vänskapsrelationer till varandra.  
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Utifrån vad förskolläraren angivit i intervjun kan vi se att klimatet som råder på förskolan 

verkar vara övervägande bra mellan barnen. Förskollärarna sägs ha uppmärksammat att alla 

barn leker tillsammans och att det sker få konflikter mellan barnen på avdelningen, något som 

även uppmärksammades av oss under observationerna. Då barn också redan vid 3-års ålder 

benämner vissa barn som sina bästa vänner, anser vi det tyda på att barnen har en stark 

uppfattning om vad en vän är och vad vänskap innebär. Vi drar därmed slutsatsen att det är ett 

tecken på att förskollärarnas arbete med vänskap på förskolan har gett ett positivt resultat. 

Vänskapsrelationernas värde 

Det har framgått av tidigare forskning att det har ägnats en liten del av forskningen kring 

barns vänskapsrelationer och det är inte förrän de senaste åren som det har kommit till insikt 

att relationerna mellan barnen är av stor betydelse (Jonsdottir, 2007; Rubin 1981; Von 

Tetzchner, 2005). Genom de upplevelser och erfarenheter som barnen får tillsammans med 

sina vänner, ger det barnen möjlighet till att uppleva världen och lära sig nya saker 

(Jonsdottir, 2007). Vi menar att det inom forskningen har blivit en större förståelse för barns 

vänskapsrelationer och dess betydelse för dem. Dessutom i enlighet med Rubin (1981) 

handlar det inte enbart om att barnen ska ha en vän, utan vänskapsrelationer innebär så 

mycket mer för barnen. Genom att ha en relation till någon så utvecklas också barnens egna 

identiteter, de får bättre självbild samt att barnen känner en tillhörighet till någon annan. Då 

vänskapsrelationer påverkar barn på många olika plan i sin utveckling, menar vi att det är en 

avgörande faktor till varför arbetet med barns vänskapsrelationer bör prioriteras. Utifrån vad 

förskolläraren sagt vid intervjutillfället ansåg även denne att arbetet med barns 

vänskapsrelationer inom förskolan är något som ska prioriteras på alla förskolor. Det är något 

som förskolläraren förväntar sig att det görs på förskolorna. Förskolläraren finner att barns 

vänskapsrelationer är oerhört viktiga och det är något som förskolläraren har haft med sig 

under hela sitt yrkesverksamma liv i förskolan.  

 

Vidare lyfte förskolläraren fram att barns vänskapsrelationer kan se olika ut men att det är en 

betydande del av barnens liv, det kan relateras till Jonsdottir (2007) som menar att 

vänskapsrelationerna har en stor betydelse för barns utveckling samt att förskolan har en 

betydande roll för barnen. Förskolan ska därmed ge barnen möjligheter att etablera 

vänskapsrelationer mellan varandra. Det påstår dessutom Rubin (1981) som betonar att 

vänner utgör en stor betydande del för barnens livskvalité. 
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En hjälpande hand från förskollärarna 

Förskolläraren ansåg att vuxna behövdes vid barns vänskapande och att det inte kunde lämnas 

helt till barnen själva. Barnen kan till viss mån klara av detta själva genom att leka 

tillsammans, men det är viktigt att förskolläraren finns där som en hjälpande hand i barnens 

vänskapande vid behov.  

Vid observationerna såg vi att förskollärarna lät barnen till mesta del själva få välja vilka de 

ville leka med, vilket stämmer överens med förskollärarens åsikt om att barnen klarar att 

skapa relationer till viss del själva. Förskolläraren menade dessutom på att de behövdes för att 

hjälpa dem barnen som hade det svårt att ta kontakt med andra barn. Det kunde vara att de 

inte har lärt sig lekkoderna ännu och saknade den sociala kompetensen. Dock kunde vi utifrån 

våra observationer uppmärksamma att förskollärarna lät ett barn sitta ner själv under hela den 

fria leken med en aktivitet. Förskollärarna togs sig inte tid till att själva vara med barnet eller 

erbjuda barnet att leka med andra barn. Därför ställer vi oss frågan om det är socialt 

utvecklande för det barnet att sitta själv under hela den fria leken eller om förskollärarna 

skulle hantera det på ett annorlunda sätt? Den här situationen såg vi utifrån två perspektiv. Det 

kan å ena sidan handla om att förskollärarna gör rätt i sina handlingar när de låter barnet få 

sitta själv. Barn har olika sociala behov och barnet i fråga behövde kanske den tiden av 

avskildhet (Rubin, 1981). Å andra sidan kan förskollärarnas handlingar vara av negativ 

karaktär, då de lät barnet få sitta helt själv under en längre tid utan något samspel, varken med 

jämnåriga eller med förskollärarna. Om dessa handlingar upprepas av förskollärarna menar vi 

att det skulle leda till ett utanförskap för det barnet, där barnet inte får tillfälle till att samspela 

med andra eller utveckla sin sociala förmåga (Öhman, 2008). 

Förskolläraren menade att de hade en viktig roll när det gällde att hjälpa de barn som for illa 

eller inte mådde bra i en vänskapsrelation, denne beskrev ett fall om en pojke som inte mådde 

bra i den vänskapsrelation som han befann sig i. Förskollärarnas roll var där att hjälpa pojken 

att skapa andra och mer välmående relationer för honom.  

Detsamma anser Rubin (1981) som menar att det är viktigt att förskollärarna finns där för att 

stötta dem barn som behöver hjälp i sitt vänskapande, men även för de barn som far illa eller 

inte mår bra i en vänskapsrelation. Förskolläraren påpekade att det är viktigt att hjälpa barnen 

in i leken, men det innebar inte att alla alltid ska vara med i en pågående lek. Som Corsaro 

(2003) menar så har barnen en förståelse för att interaktionen dem emellan är ömtålig. Därför 

kan barnen se andra barn som ett hot när de frågar om de får vara med i en pågående lek.  
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Det behöver inte innebära att barnen är elaka när de nekar andra barn inträde i leken, utan det 

är snarare ett sätt för barnen att behålla interaktionen. Å ena sidan handlar det om att barnen 

måste få vara och leka själva i en lek. Å andra sidan om det sker vid upprepande tillfällen att 

barn nekas till att få vara med i leken, måste en vuxen gå in och bryta detta beteende. Det kan 

annars leda till ett utanförskap för de barn som inte får vara med (Corsaro, 2003). 

Vid arbetet med barns vänskapande menar förskolläraren att det är grundläggande att de som 

förskollärare har en gemensam syn på vad vänskap är. Med den anledningen att förskollärarna 

fungerar som förebilder för barnen och om de inte har ett bra arbetsklimat mellan sig så 

kommer barnen att märka detta. Därför spelar det ingen roll hur mycket förskollärarna talar 

om hur barnen ska bete sig och vara som en vän, om inte förskollärarna kan visa på dessa 

egenskaper själva. Det stämmer överens med Papes (2001) åsikt att det inte räcker att som 

förskollärare berätta för barnen hur de ska ta hänsyn till varandra och vara goda vänner, om de 

inte själva kan visa på dessa förmågor. Därmed är det viktigt att som förskollärare att kunna 

sätta sig ner och diskutera fram en gemensam syn på vad vänskap är och att de har ett 

fungerande klimat mellan sig. Jonsdottir (2007) menar att då allt fler barn befinner sig i 

förskolans värld och tillbringar många timmar där, fungerar förskolan som en social arena för 

barnen och där barnen befinner sig i en social samvaro med andra barn. Därmed drar vi 

slutsatsen att förskolläraren utgör en stor roll i barnens liv och att de ska vara den hjälpande 

handen som barnen behöver i sitt vänskapande. Detta för att barnen ska kunna utvecklas och 

fungera i den sociala arena som råder på förskolan tillsammans med sina jämnåriga. 

Metoddiskussion  

Begreppet validitet menas med att forskaren undersöker det som är avsett att undersöka, vilket ger 

god validitet i forskningen. God validitet uppnåddes i vår studie genom att vi höll oss inom ett 

och samma område, det vill säga barns vänskapsrelationer och förskollärarnas skapande av 

dessa. Samtliga frågor var kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi använde oss av 

triangulering i vår studie, det vill säga vi kombinerade intervjun med observationerna. Det för 

att täcka över det som vi ville studera och så att alla frågeställningar blev besvarade. Vi 

jämförde sedan dessa två metoder med varandra och de stämde överens, vilket gjorde att vi 

uppnådde en god validitet (Patel & Davidsson, 2003).   

För att ha god reliabilitet i vår studie valde vi att spela in intervjun för att kunna gå tillbaka till 

den flera gånger. Verkligheten var på så vis sparad och vi kunde vara säkra på att vi hade 

uppfattat allt korrekt.  
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Observationsschemat som vi använde oss av vid observationerna såg likadant ut för varje 

tillfälle vi observerade, alltså för den pedagogiska aktiviteten, fria leken och uteleken. De 

observationer som gjordes gick till på samma sätt, vilket bidrog till högre trovärdighet i 

redovisningen av våra observationer. Vi var även båda närvarande vid båda metoderna för att 

få så stor reliabilitet som möjligt i vår studie. Främst efter observationerna märkte vi att vi 

hade registrerat samma saker, vilket gjorde den insamlande empirin mer tillförlitlig. Detta 

benämns som interbedömarreliabiliatet (Patel och Davidsson, 2003). 

På grund av tidsbristen hann vi aldrig att genomföra en pilotstudie, som innebär att pröva en 

teknik på en liknande undersökningsgrupp som den tänkta undersökningen ska göras på, för 

att se om instrumenten var tillförlitliga och om de kunde besvara frågeställningarna. Trots det 

fick vi fram ett tillförlitligt resultat, då våra frågeställningar blev besvarade i slutändan. (Patel 

& Davidsson, 2003).  

Då observationerna och intervjun genomfördes på en förskola som en av oss hade med i sitt 

kontaktnät sedan tidigare, innebar det att en av oss var känd för deltagarna i vår studie, vilket i 

slutändan kan medföra både för- och nackdelar. Fördelen var att deltagarna kunde lättare 

öppna sig och känna sig mer bekväma. Nackdelen däremot med att en av oss var känd till 

deltagarna i studien, kunde vara att vårt resultat blev påverkat på grund av vår relation till 

deltagarna (Denscombe, 2009). Under observationstillfällena kan dock olika faktorer hos 

förskollärarna ha haft påverkan på den insamlade empirin. Därför kan resultatet i vår studie 

skilja sig från om någon annan forskare kommer att genomföra någon liknande studie.  

Som vi tidigare nämnt valdes enbart en förskola ut på grund av tidsbristen, men genom att 

enbart välja ut en förskola kunde vi på så sätt göra en mer djupgående studie kring den 

aktuella förskolans arbete om barns vänskapsrelationer. Dock innebar det också att det kan 

vara svårare att generalisera vår studie till en större population. Därmed blir vår studie av låg 

generaliserbarhet (Denscombe, 2004) och vårt resultat ger istället en inblick i hur arbetet med 

vänskapsrelationer kan se ut. Slutligen upplever vi att om vi gjort fler observationer än vad vi 

gjorde så hade vi fått ett större resultat att arbeta med, vi hade även fått en större inblick i hur 

det egentligen är på den aktuella förskolan, på så vis kan det resultatet som vi fått fram endast 

ses som giltigt i detta sammanhang. 
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Slutsatser 

Genom vårt resultat från studien visar det att förskollärarna gör ett medvetet arbete kring 

barns vänskapsrelationer genom att ha ett tema och aktiviteter som berör området. Det visade 

sig i deras handlingar om hur de hanterar uteslutningar för barn, då förskollärarna har klara 

direktiv på hur de ska gå tillväga. Dock har vi funnit att det inte räcker att diskutera hur det 

ska vara på förskolan, till exempelvis att de ville ha mer öppet mellan avdelningarna, om det 

inte senare sker förändringar i praktiken över det som har diskuterats. Trots detta drar vi 

slutsatsen att förskolan har ett fungerande och gott klimat mellan barnen, vilket är ett tecken 

på att förskolan har lyckats med sitt kompistema. Vi har också uppmärksammat både genom 

intervjun och observationerna att förskollärarnas handlingar och arbetssätt speglar det som går 

att finna i litteraturen.  

Förskolläraren ansåg att arbetet med barns vänskapsrelationer skulle prioriteras och det var 

även något som denne förutsatte att alla förskolor gjorde. Främst av den anledningen att barn 

utvecklas och stärks på många olika vis genom sina vänskapsrelationer. Självklart ska barns 

vänskapsrelationer tas på allvar och prioriteras, dock får det inte förglömmas att med 

vänskapen kommer det en baksida. Det är nämligen ett utanförskap som i stort sett alla barn 

kommer att få uppleva någon gång i sitt liv men i olika former. Det finns dock många fler 

fördelar med vänskap och att ha en relation till någon annan än vad det finns nackdelar, och 

därför är det en anledning till varför barns vänskapsrelationer bör prioriteras (Rubin, 1981). 

Förskolläraren ser sin roll som oerhört betydelsefull när de ska stötta de barn som är i behov 

av hjälp i deras vänskapande och som har svårt för att ta kontakt med andra barn. 

Förskolläraren ser det också som att de behöver börja med sig själva och ha en klar 

uppfattning om vad vänskap är innan de kan förmedla ut det till barnen.  

Jonsdottir (2007) menar på att det finns skillnader på förskolor hur de arbetar, hjälper barnen i 

deras etablerande av vänskapsband med andra barn. Utifrån vad vi har sett i vår studie drar vi 

slutsatsen att den förskolan vi studerat genomför ett arbete där de har insikten om vänskapens 

betydelse för barnen. Dock har vi enbart observerat en liten del av deras arbete med 

vänskaprelationer, därmed kan vi inte vara säkra på att de bedriver detta arbete som ett dagligt 

inslag i verksamheten. Vilket innebär att det säkert finns saker att utveckla i deras arbete, till 

exempel att arbeta mer med känslor, empati för barnen, det poängterade vi som viktigt att 

arbeta med när det gäller att stärka den sociala kompetensen hos barnen samt att det är en 

viktig del att lägga ner tid på vid ett vänskapsarbete i förskolan.  
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Likväl menar vi ändå att den aktuella förskolan är på god väg i det nuvarande arbetet som de 

bedriver, angående barns vänskapsrelationer.  

Didaktiska implikationer 

Vår studie är av betydelse för dem som arbetar inom förskolans verksamhet, främst i åldrarna 

3-5 år. Detta för att de kan få en inblick i hur förskolor kan arbeta med barns 

vänskapsrelationer och bli inspirerade till att själva bedriva ett sådant arbete. Därtill kan andra 

som arbetar inom förskolans verksamhet få en förståelse för varför ett arbete med barns 

vänskapsrelationer är av vikt och vilken betydelse vänskapen har för barnen och deras 

utveckling. 

Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har vi upptäckt andra intressanta områden i anslutning till vårt, att forska 

vidare kring. Till exempel hade det varit intressant att utgå ifrån flera förskolors arbete med 

barns vänskapsrelationer, för att sedan jämföra dessa och se på likheter och skillnader dem 

emellan. För att få en större inblick i hur förskolornas arbete bedrivs ute i verksamheterna kan 

också djupgående observationer göras under en längre tidsperiod. Detta för att få en klarare 

bild hur det egentligen ser ut på förskolorna. En annan intressant infallsvinkel kan vara att 

studera utifrån föräldrarnas perspektiv och se hur de ställer sig till förskolans arbete om barns 

vänskapsrelationer, samt om föräldrarna är medvetna om hur det bedrivs. Slutligen finner vi 

det vara av intresse att studera barns vänskap utifrån ett genusperspektiv, för att se om det 

finns några skillnader mellan pojkars och flickors vänskap. 
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      Bilaga 1 

Intervjuguide    

Frågor till Förskolläraren 

 
Bakgrundsfrågor 
Vi inleder intervjun med att låta intervjupersonen få berätta lite om sig själv, till exempel 

intervjupersonens ålder och utbildningen. Följdfrågor som vi kan ställa vid behov är följande: 

 

1. Hur länge har du varit verksam inom förskolans verksamhet? 

 

2. Hur länge har du varit verksam på denna förskola som du arbetar på idag? 

 

3. Har du under din utbildning studerat/läst något om barns vänner och deras relationer 

till varandra? 

 

Huvudfrågor 

 
4. Skulle du kunna berätta lite om hur du ser på vänskap? 

 

5. När du tänker på vänskap, hur kan det se ut här på förskolan? Hur arbetar ni med 

kompisrelationerna? 

 

6. När arbetar ni här på förskolan med barns relationer med varandra? (Sker det i den 

dagliga verksamheten eller vid andra tillfällen?). 

 

7. Berätta lite om hur du upplever att ni som förskollärare påverkar barnens 

kamratrelationer till varandra? Anser du att det är pedagogernas roll eller upp till 

barnen själva att skapa sina relationer?  

 

8. Om du märker att ett barn utesluts från sina vänner i barngruppen, hur går du då 

tillväga för att få med detta barn in i gruppen? 

 

9. Kan du berätta om något fall där ni har varit tvungna att lägga ner mer tid och arbete 

med kompisrelationerna mellan barn? 

 

10. Anser du att barns vänskapsrelationer är något som tas upp i förskolans läroplan? På 

vilket sätt i så fall? 

 

Avslutande frågor 
 

11. Är det något som du vill berätta om som kan vara relevant och som vi kan ha missat att 

fråga om? 

 

Då tackar vi för intervjun och för ditt deltagande i vår studie, vi har inga fler frågor men får 

vi återkomma om vi kommer på någon fråga som vi kan ha missat att fråga om nu? 
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      Bilaga 2 

Observationsschema    

Dag__________________  Klockan________________  

 

Fri lek/ute lek/ pedagogisk aktivitet 

 

 

Förskollärarna hjälper barnen in i leken genom att: 

 

Fråga de andra barnen om barnet får vara med  

Uppmuntrar barnet till att själv fråga om de får vara med  

Skapa en ny lek/aktivitet där andra barn inbjuds  

Övrigt  

 

Förskollärarna hjälper inte barnen in i leken genom att: 

 

Låta barnen lösa det själva och ta egna initiativ  

Ignorera barnen  

Övrigt  

 

Förskollärarnas agerande vid situationer när pedagogerna inte är närvarande: 

Ex: Ett barn kommer fram och säger ”han slog mig” eller ”han tog min leksak och jag hade 

den först”  

 

Tar enbart ett av barnets parti  

Lyssnar på båda barnen för att förstå situationen och 

förskolläraren löser situationen själv 

 

Lyssnar på båda barnen för att förstå situationen och 

förskolläraren löser situationen tillsammans med barnen 

 

Låter barnen helt själva få lösa situationen  
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Övrigt  

 

 

Förskollärarnas agerande vid konflikter när pedagogerna är närvarande i situationen: 

Ex: Förskollärarna märker och ser att det uppstår en konflikt. 

 

Går in och bryter konflikten direkt på eget initiativ  

Försöker lösa konflikten tillsammans med barnen  

Avvaktar och låter barnen försöka lösa det själva  

Lämnar lösandet av konflikten helt till barnen  

Övrigt  

 

Förskollärarnas agerande när barnen utesluts från gruppen: 

Ex: Barnet säger ”jag får inte vara med” till förskolläraren, eller om förskolläraren märker att 

ett barn sitter för sig själv och är ensam. 

 

Hjälper genast barnet in i någon aktivitet  

Skapar en ny aktivitet och inbjuder andra barn  

Leker själv med barnet  

Uppmuntrar barnet till att själv söka kontakt med något 

annat barn 

 

Uppmärksammar inte barnet  

Övrigt  

 

Förskollärarnas påverkan i vänskapsrelationerna: 

 

Låter barnen själva få välja sina kamrater att leka med  

Förskolläraren väljer kamrater åt barnen  

Övrigt  
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      Bilaga 3 

Citat   Kategori  Tolkning/Tema 

* vi jobbar med det hela hösten nu när vi får 

en ny grupp eftersom vi tycker, vi tycker att 

det är jätte viktigt att det är bra för det 

kommer nya barn 

* vi pratar mycket om vad vänskap är, hur 

man är som kamrat å hur man ska va som 

kamrat å hur man får kamrater 

* hur man ska göra om man ska vara dum vid 

dem som är dumma eller hur ska man göra 

med de dumma människorna, ska man 

bemöta dem på samma sätt eller man kan 

kanske bemöta dem på något annat sätt. 

* Alltså temat under hela hösten e 

kamratrelationer och vänskap när vi får nya 

barn, för att arbeta in gruppen, vi började med 

att ha det som ett speciellt tema, började vi 

med bara förra hösten och vi upptäckte att det 

var väldigt bra …. vi hade väldigt lite 

konflikter givetvis hade vi konflikter alltså, 

men vi hade väldigt lite konflikter. 

* Alltså det är baserat mycket på hur man ska 

vara som kamrat och vänskap och att man och 

sen så innebär det ju inte att alla alltid ska få 

vara med. Alltså du har kanske in en grupp 

som leker och har väldigt kul, åh är mitt inne i 

en lek och liksom, du vill liksom inte bryta 

den leken, du vill liksom inte göra någonting 

och då får man liksom acceptera det.  

Det är ju också en läran, det har ju inte med 

att göra att den blir utstött på något vis att det 

kanske bara inte passar nu att du är med, 

handlar det om utstötthet måste man ju gripa 

in det märker man ju. Så allting innebär ju 

inte att alla ska leka med alla. 

 

Förskolan jobbar 

varje höst med ett 

kompistema, för att 

arbeta in 

barngruppen. 

Tillvägagångssätt för att 

arbeta med 

vänskapsrelationer i 

förskolan 

*Då får jag säga vid dagliga tillfällen, alltid 

och sen vid speciella tillfällen när vi har 

temat.  

 

Arbetet med 

vänskapsrelationerna 

mellan barnen ingår 

i det dagliga arbetet i 

verksamheten och 

vid temat. 

 

 

 

*…vi har ju läst böcker ju…läste ju en bok 

igår för dem små och sen målade de… och 

gett uttryck för sina känslor efter vad de har 

läst i boken. …har läst Bella och Gustav 

Förskolläraren 

använder sig av 

olika arbetssätt för 

att få fram barnens 
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svartsjuka hette den… läser boken och sen 

går de och diskuterar vad de handla om och 

vad som hände… 

*…och sen har vi gjort intervjuer, vi gör vi 

alltid intervjuer med alla barnen enskilt för att 

få veta så att det inte är någon som känner 

som vi inte märker att inte har någon vän. Vi 

frågor om de tycker och upplever att de har 

vänner, vänner eller kompisar säger vi om de 

har några kompisar… 

* Det går jätte mycket ut på det när jag har 

drama också med känslor, det verkar spegla 

olika känslor kanske rädsla, glädje och just att 

känna empati för någon…I fjol valde vi att 

göra, spelade jag upp dockteater om 

svartsjuka, ja det var nån som tyckte att den 

andre var ful…jag spelade bara upp sån med 

handdockor. Ja sen pratade vi om detta. 

 

tankar och känslor 

om vänskap samt för 

att uppmärksamma 

om något barn 

känner sig ensam. 

*Ja utegruppen, det är 5 åringarna är de som 

ska gå till skola då till hösten då, som vi går 

ut en dag i veckan med det och är ute, det är 

för att de ska bli en grupp och lära känna 

varandra… fast vi har öppet mellan 

avdelningarna och sånt så leker det inte så 

mycket med varandra, inte så mycket som vi 

önskar och vi har inte öppet så mycket som vi 

önskar, vi skulle, vi pratar alltid om det när vi 

träffas allihopa i personalen då, å att vi skulle 

vilja ha mer öppet mellan avdelningarna men 

det blir inte så och vi vet inte varför...vi blir 

så trötta så vi liksom stänger in oss istället för 

att försöka få det lite lugnare, men annars så 

träffas de där ju… så att de kan upprätta andra 

vänskapsförhållande som de inte gör annars. 

 

Barnen ska få lära 

känna och skapa 

relationer till andra 

barn över 

avdelningarna innan 

de börjar i 

förskoleklassen. 

 

 

* Ja det kan ju se ut på olika vis. Det kan vara 

vänskap att de,… verkligen visar att de tycker 

om väldigt mycket om varandra. 

* Å och det var ju henne, hansa, det var hans 

bästa vän sa han, hon är min bästa vän. Och 

det är ganska starkt att säga det när man är 

liten och veta det redan då. Han var bara tre år 

då. 

 

 

 

* Ja, de leker, de tycker mycket om att leka 

här så de leker väldigt mycket med varandra, 

men vi märker ändå vänskapen här, vi pratade 

om det bara härrom dan när de var ute och 

Förskolläraren anser 

att det är ett bra 

klimat på förskolan 

mellan barnen, där 

alla leker med alla. 

Vänskapens utseende på 

förskolan 
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lekte… för de lekte så himla bra och de lekte 

allihopa och det tycker vi ett tecken på att vi 

lyckas med vårt kompistema. Att de leker 

allihopa ute i en lek. 

 

* Det har jätte stor betydelse, jag tror att det 

är jätte viktigt att vi är, är inte vi personal 

överens märker barnen av det med en gång 

för de känner av allting. 

* Så det är jätte viktigt att vi…har samma syn 

på vänskap… att det finns samma värdegrund 

det är ju jätte viktigt. Att man jobbar mot 

samma sak det är jätte viktigt. 

* Ja, du har jätte stor påverkan. 

*Så ja det är viktigt att vi har samma samsyn 

på det och att vi jobbar för samma sak. Det 

tycker jag är viktigt, att vi inte sen tycker lika, 

det gör vi ju säkert inte alltid men alltså 

samsynen när vi jobbar i barngruppen måste 

ju ändå sträva mot samma mål så att säga. 

 

 

Som förskolläraren 

är det viktigt att de 

har samma syn i 

arbetslaget när de 

arbetar med 

vänskapsrelationer. 

Förskollärarens delaktighet i 

barns vänskapande 

 

 

 

 

 

 

 

* För det första när de kommer hit som små 

treåringar de har ju inte det i sig alltså det 

kommer inte, alltså vi måste va där som 

förebilder, vi måste ju hjälpa dem. Med hur 

man e och just det här som vi har när vi har 

vårt tema, hur man är som kompis… 

*... sen har vi de som är tillbakadragna som 

kanske inte tar någon kontakt och som har 

svårt för att ta kontakt.                                

Som inte har det så då måste vi va med, vi 

måste ju vara med i leken hjälpa dem, hjälpa 

att ta kontakt och kanske hjälpa dem att leka 

helt enkelt. Visa hur man leker, vara med i 

leken, och visa hur man gör. 

* man går med in i en lek och sen så ser man 

till att x kommer med och sen så är man med 

en stund sen så drar man sig tillbaka för kolla 

så att det funkar även fast vi inte är med och 

det har vi gjort jätte mycket och det har gett 

jätte bra resultat. 

Förskolläraren 

måste hjälpa de barn 

som har svårt för att 

ta kontakt med 

andra barn. 

 

* Så vi har stor roll i det och vi kan bara inte 

låta dem fixa det själv. Sen gör de det i viss 

mån. Hälften kanske de fixar själv, jag vet 

inte hundra procent men alltså, givet fixar de 

det själv också genom att lära sig och leka 

med varandra. 

Förskolläraren 

spelar en stor roll i 

barnens 

vänskapande och 

det kan inte lämnas 

helt åt barnen själva. 
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* Han var yngre än dem andra killarna också 

så ville han vara med dem stora killarna så 

han fick verkligen kämpa och han mådde 

dåligt alltså. 

* …vi verkligen fick tänka efter…för att 

hjälpa honom på traven och sänka hans krav 

på sig, han hade… ju väldigt höga krav 

offentliga för att kunna leka som de större 

pojkarna för de var där han ville vara med… 

Han hade inte heller knäckt alla koder ännu, 

det var väldigt jobbigt för honom att hänga 

med dem stora, han förstod inte och då blev 

det ofta att de blev trötta på honom. Han fick 

inte vara med och hela den biten. Vi försökte 

hitta andra kompisar till, leda han in på som Z 

som är jämngammal med honom... För hans 

skull för att då berättade föräldrarna att han 

var väldigt ledsen hemma. Det måste man ta 

allvar på. 

Förskolläraren 

måste hjälpa de barn 

som tar skada eller 

mår dåligt i en 

vänskapsrelation. 

 

 

* Sen genom åren givet har jag råkar ut för 

det jätte många gånger, att barn är utanför 

gruppen att man får jobba med det.  

*Ja det första vi gör alltid är att delta själv, att 

vi är observanta, att vi delar aktivt i leken... 

Vi har ju såna som kommer som inte har 

knäckt koden i leken som kanske drar sig 

undan å vet inte riktigt hur man ska göra när 

man är med i leken och väljer att sitta för sig 

själv… hjälpa varandra att observera… har ni 

märkt att är lite utanför, så sätter vi in krutet 

där, det vi vet, vi vet hur vi ska jobba, det är 

inget som kommer som en överraskning för 

oss, vi vet hur vi ska jobba. 

*…alltså har de inte knäckt lekkoden så får 

man vara med och leka… vi pratar mycket 

om detta när vi har temat… dem får ju också 

en grund barnen att stå på när de börjar med i 

och med vi har detta kompistemat man 

behöver bara hänvisa till det och gå tillbaka 

att prata om hur ska man vara som kompis… 

Förskolläraren anser 

sig vara väl 

medvetna om hur de 

ska gå tillväga om 

ett barn hamnar 

utanför 

barngruppen. 

Rutiner för att hantera barns 

utanförskap 



51 

 

 

*ja kamratskap det ju jätte viktigt 

*Men vänskap är ju så mycket mer att ha en 

vän, det är ju jätte viktigt. Jag vet, det tror jag 

barnen också känner. 

* Ja det förutsätter jag att det görs! Ja det, ja det 

gör jag faktiskt. 

* Ja men jag tycker det är något som varit med 

mig ända sedan jag började jobba, att det är det 

som är viktigt så det hoppas man verkligen att 

det är det som e, så man inte utsätter barnen för 

någonting 

*Visst finns det vissa speciella vänskapsband 

mellan vissa barn så är det ju menar det är ju 

livet. 

Vänskap är jätte 

viktigt och 

pedagogerna anser 

att arbetet med 

vänskapsrelationer 

bör prioriteras. 

Vikten av vänskapsrelationer 

 

 

 

 

 

 

 


