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1. Inledning  

I förskolan sker många möten och samspel mellan barn, speciellt i den fria leken. Genom 

vår utbildning har vi fått kunskap om hur viktig leken och det sociala samspelet är för barn 

i förskolan. I förskolan skapas relationer mellan barnen som kan vara livet ut. Att få berättat 

om hur förskollärare förhåller sig till att arbeta med dessa relationer upplever vi som något 

intressant, då det är i förskolan som förskollärare lägger grunden för barns kommande 

kamratrelationer. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev.2016 (Skolverket, 2016), framgår 

det att barn i förskolan ska få möjligheten att få lära i ett socialt samspel. Vår upplevelse 

är precis som Corsaro (2011) beskriver, att barn i tidig ålder skapar olika kamratrelationer 

med varandra. Dalgren (2017) menar att leken är avgörande för barns kamratrelationer, då 

leken kan hjälpa till att skapa och stärka kamratrelationer genom de möten och samspel 

som sker i förskolan.  

Dalgren (2017) beskriver att mycket forskning har gjorts kring lek och kamratrelationer, 

utifrån barnperspektivet, som innebär att forskaren försöker förstå det studerade fenomenet 

utifrån barnets perspektiv. Förskollärarens arbetssätt och förhållningssätt kring leken för 

att främja kamratrelationer finns det mindre forskning om. Skånfors (2013) och Dalgren 

(2017) menar att forskning inom detta fält fokuserar på att förskollärare ska arbeta med lek 

och kamratrelationer, men inte hur de faktiskt väljer att förhålla sig i att arbeta med det. 

Johansson (2011), Skånfors (2013) och Dalgren (2017) beskriver att vuxnas 

förhållningssätt till kamratskapande i förskolan inte lyfts tillräckligt i forskning. Vi vill 

därför i denna studie bidra till kunskapandet om barns kamratrelationer i förskolan med 

fokus på förskollärarnas roll. Det görs genom att analysera förskollärares berättelser om 

det praktiska arbetet kring planering av och ingripande i leken för att främja 

kamratrelationer. 

  



2 
 

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om barns kamratrelationer i förskolan 

med fokus på förskollärarnas roll. Det görs genom att analysera förskollärares berättelser 

om det praktiska arbetet kring planering av och ingripande i leken för att främja 

kamratrelationer. 

2.1 Frågeställningar  

• Vad berättar förskollärare om hur de planerar sitt praktiska arbete med barns lek 

för att främja kamratrelationer? 

• Vad berättar förskollärarna om hur de ingriper i kamratrelationer? 
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3. Litteraturgenomgång  

3.1 Kamratrelationer, kamratkulturer och lek i förskolan  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), diskuterar lekens betydelse för barns lärande 

och utveckling. Förskolan ska ge barnen möjligheten att skapa relationer med varandra 

genom lek och bidra till att de får nya erfarenheter som de använder för att skapa sociala 

relationer. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att leken är betydelsefull för 

barns kamratrelationer då barnen skapar och lär sig behålla sina kamratrelationer i leken. I 

leken hittar barnen det som de har gemensamt och sina olikheter, exempelvis kan intressen 

vara något som de har gemensamt men också något som de inte har gemensamt. Williams, 

Sheridan och Sandberg (2014) menar att den svenska förskolan har en historia av att 

använda leken till att utveckla barns sociala förmågor. Det är genom att ha en social miljö 

på förskolan som barnen uppmuntras till att utveckla sin sociala förmåga och på så sätt 

utveckla sina kamratrelationer.  

Löfdahl (2014) menar att barn i förskolan skapar sina olika kamratrelationer genom att de 

interagerar med varandra. De ägnar mycket av sin tid åt att skapa olika kamratkulturer. En 

kamratkultur kan beskrivas som att två eller flera barn interagerar med varandra 

regelbundet i en viss kultur. Kamratrelationer kan ses som en grupp av barn som träffas 

och samspelar regelbundet. Barnen i förskolan skapar olika grupper som baseras på bland 

annat deras intressen, utifrån det skapar de egna sociala regler som följs i gruppen. I dessa 

kamratrelationer utvecklas barnen både tillsammans och enskilt (Corsaro, 2011; Löfdahl 

& Hägglund, 2006). Kamratrelationer på förskolan skapas genom att barn under en längre 

tid skapar lekar med samma kamratgrupp. En kamratgrupp är en grupp av barn som skapat 

en kamratrelation ihop (Löfdahl, 2014). Barn vill oftast själva välja vilka som ska ingå i 

deras kamratrelationer och väljer de kamrater som hjälper till att fördjupa lekarna och som 

de har mest gemensamma intressen och erfarenheter med (Jonsdottir, 2007). Att ingå i en 

kamratgrupp med barn som inte bara är jämnåriga kan ge barnen erfarenheter att skapa en 

säkrare och starkare kamratgruppering. Ibland kan de äldre barnen förmedla värderingar 

och sociala kunskaper som de yngre kan ta till sig och använda själva (Williams, Sheridan 

& Sandberg, 2014). 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) menar att barn i förskolan förhandlar med 

varandra där de skapar normer och regler i kamratgruppen. De normer och regler som 
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uppstår skapas i de lekar och rutiner som finns på förskolan. Författarna anser att när barn 

kommer till förskolan har en del av dem svårt att dela med sig och umgås med kamrater. 

Det är något som de kan behöva öva på, både tillsammans med andra barn och med vuxna. 

Barn får sociala kunskaper genom lek och genom närvaron av varandra samtidigt som 

leken inte alltid bidrar med positiva sociala kunskaper. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att förskolan ska stötta barnen socialt för att de ska få 

möjligheten att skapa långvariga relationer. Förskollärare måste därför organisera och 

planera förskolans miljö för att uppmuntra barnens sociala samspel (Jonsdottir, 2007).  

3.2 Förskollärares praktiska arbete med barns kamratrelationer 

i lek 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställer att förskollärare ska arbeta för att främja 

och stärka barns relationer på ett lekfullt sätt. Johansson (2011) beskriver att förskollärare 

kan ha ett viktigt inflytande på hur samspelet i gruppen fungerar. Författaren menar att det 

finns en medvetenhet kring hur förskollärare vill arbeta med barnen för att utveckla deras 

sociala förmågor, samtidigt är det inte alltid de som reflekterar över sin betydelse som 

förebilder. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver förskollärarens kontakt 

med barnen kan påverka hur barnen sedan interagerar med förskollärarna. 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014) beskriver att hur barn tar emot andra barn 

påverkas av förskollärares förhållningssätt. Författarna beskriver att förskollärarnas 

förhållningssätt till lek kan också påverka de kamratrelationer som finns på förskolan. 

Skånfors (2013) menar att hur en förskollärare förhåller sig och ingriper i barnens sociala 

relationer påverkar hur barnen anpassar sig till varandra. Hur förskolläraren ingriper i leken 

kan påverka hur barnen positionerar sig i både leken och i kamratrelationerna. 

Förskollärare är viktiga för barns kamratskapande och de ska finnas i närheten för att 

observera eller ingripa.  

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att förskollärarna ibland ska ha ett aktivt och praktiskt 

arbetssätt med barns lek och kamratskapande. För barn som har svårt att komma in i lek 

och kamratrelationer på förskolan kan det vara en fördel om förskolläraren är delaktig. 

Även för barngruppen i sig kan det vara positivt, både socialt och lekmässigt, om 

förskolläraren deltar i lekarna. Samtidigt beskriver Löfdahl (2014) att barn kan ha svårt att 

skapa en relation med varandra när de vuxna bestämmer lekgrupperna. Barnen kan få det 
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svårt att förhandla till sig en position i leken och på så sätt hitta ett flyt i leken. Då den 

vuxna bestämmer i leken och denne lämnar leken innan den är slut kan även leken dö ut. 

Barnen kan även ha en syn på vad deras interaktion med varandra innebär, men måste 

tänka om när de vuxna bestämmer. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

beskriver att när förskollärare går in i planerade lekar krävs det att de har en tanke med det. 

Förskollärare arbetar mycket med att planera och organisera, inte bara lekmässigt men 

också barngrupperna och det kan innebära att kamratrelationer påverkas. Skånfors, 

Löfdahl och Hägglund (2009) beskriver att även barnen kan påverkas på så sätt att de 

öppnar ögonen för kamrater som de inte upptäckt innan. 

Förskollärare ska arbeta med att skapa relationer som känns trygga och känner att barnen 

kan söka inspiration från, men också att barnen söker den vuxne när barnen behöver hjälp 

i leken. Det är förskolläraren som kan ge barnen möjligheter till nya erfarenheter, vilket 

kan ge nya tankar och idéer som kan stärka barnen i deras kamratgrupper (Knutsdotter 

Olofsson, 2003; Williams, 2006). Även Jensen (2013) beskriver att det är i leken som barn 

skapar nya erfarenheter och att en del av de nya erfarenheterna kommer utav att barnen 

observerat de vuxna och därefter imiterar vuxna i leken. Barn imiterar vuxnas beteenden 

och att imitera är grundläggande för kamratskapande och lek. Corsaro (2011) anser att det 

som barnen får av de vuxna genom att imitera använder de sedan när de kommer in i olika 

kamratkulturer. Barnen tar in de kunskaper som de vuxna förmedlar och sedan omvandlar 

och utvecklar till sina egna kunskaper. Med detta menar författaren att barnen inte bara tar 

till sig intryck och kunskaper, de använder även de nya kunskaperna som de får från de 

vuxna på ett sätt som är kreativt anpassat för den kamratkultur som de befinner sig i. 

Dalgren (2017) beskriver liknande och menar att vuxna är stora förebilder för hur barn 

hanterar sociala relationer och skapar kamratrelationer. Att som barn se hur vi vuxna är 

mot varandra och hur vi skapar relationer med varandra har en stor del i hur barnen skapar 

egna kamratrelationer.  

Förskollärare har i uppdrag att se de samspel och interaktioner som sker i barngruppen, 

men att förskollärare inte alltid finner det enkelt att göra det. Förskollärare kan ibland 

glömma att observera när de möter barn i leken och samspelet. Det i sin tur kan leda till att 

förskollärare missar de barn som kan behöva hjälp med att skapa nya relationer eller 

komma in i leken (Nordin-Hultman, 2004). Men genom att observera kan förskollärarna 

se hur barnen leker tillsammans och hur de positionerar sig och delar upp sig i gruppen. 
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Ibland försöker förskollärare få alla barn att leka med alla, men barnen gör ändå omedvetna 

val om vilka de vill leka med. Samtidigt ska förskollärare arbeta med att hitta olika 

konstellationer genom att försöka hitta barn som dras till varandra genom både medvetna 

och omedvetna val (Skånfors, 2013).  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) anser att förskollärare kan bidra till att 

utveckla barns sociala förmågor genom lek. De har ansvaret av att kunna använda de 

stunder som leken kan bidra med. Dalgren (2017) beskriver att om förskolläraren är insatt 

i sin egen kunskapssyn och i läroplanen, så kan ett samspel mellan barn och pedagoger 

uppstå. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), beskriver att lärande på förskolan 

sker genom ett socialt samspel. Men hur detta arbete kan eller ska se ut finns inte beskrivet. 

Dalgren (2017) beskriver att det praktiska arbetet med barns sociala interaktioner i 

förskolan kan se olika ut, men det bör ändå finnas en pedagogisk tanke i grunden. Att 

arbeta med barns sociala samspel kan påverka hur kamratgrupperingar byggs upp.  

3.3 Barndomssociologiska teorin 

I denna studie kommer vi att använda oss av den bardomssociologiska teorin. Teorin 

synliggör att barn socialiserar sig och interagerar på olika sätt för att skapa en viss status i 

de olika kamratkulturer som de befinner sig i. I den barndomssociologiska teorin ses barns 

kamratkulturer och kamratrelationer som spindelnät, där de har många kamratkulturer och 

kamratrelationer som de utvecklas i (Corsaro, 2005; 2011).  

Löfdahl (2014) beskriver att inom barndomsforskning är begreppet kamratrelationer väl 

använt och används för att beskriva och förstå interaktionerna när barnen möter varandra. 

Barn skapar egna normer och värden och en gemensam kunskap om sina sociala relationer 

i sina kamratrelationer. I förskolan ingår barnen i olika kamratkulturer och 

kamratrelationer där de skapar kunskaper om både sina egna och sina kamraters sociala 

attityder. I de olika kamratrelationerna som uppstår skapas olika interaktionsutrymmen, 

med det menas de möjligheter barnen får att interagerar med varandra i leken (Corsaro, 

2005;2011). 

Löfdahl (2014) menar att vuxna kan ha en stor roll i arbetet med att få barn att interagera 

med varandra då barnen kan behöva förebilder och eventuell stöttning i skapandet av 

kamratrelationer och lek. För barn som har svårt att skapa egna interaktioner med andra 

eller har svårt att leka menar Corsaro (2011) att en vuxen förebild kan behövas. Det är 
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viktigt att förskollärare observerar hur barnen anpassar sig och/eller skapar konflikter i de 

olika kamratrelationerna. Det är en balansgång för förskollärarna i hur aktiva de ska vara. 

Det är viktigt för barnen och kamratrelationerna att förskollärarna inte ingriper alltför 

snabbt i eventuella konflikter som pågår i kamratgrupperna då dessa konflikter är viktiga 

för barns kamratrelationer. Konflikterna kan bidra till att barnen får en starkare roll i 

kamratrelationen och kamratrelationen kan stärkas. Författaren anser att barn inte heller 

vill att den vuxne alltid tar på sig en för stor roll i skapandet och ingripandet av 

kamratkulturer då de själva föredrar att ha en egen makt i detta skapande. Barn måste själva 

få träna sig i konfliktlösning då det ger dem möjlighet att träna sig inför framtida konflikter 

(Corsaro, 2011).  

Den barndomssociologiska teorin bidrar till en förståelse av hur barn i sina kamratkulturer 

och kamratrelationer förhandlar om makt. Inom kamratkulturer och kamratrelationer kan 

det uppstå maktspel mellan barnen när de interagerar med varandra. Maktspel kan uppstå 

i skapandet av en kamratkultur när barnen försöker hitta sina roller och det kan innebära 

att vissa inte får en roll och på så vis blir exkluderade (Corsaro, 2011). Löfdahl (2002) 

menar att barns maktspel är ett sätt för dem att få olika roller. Maktspel kan ibland leda till 

att stärka kamratrelationerna då barnen tillsammans kommer överens om roller. Löfdahl 

(2006) anser att de barn som har en högre status i sin kamratgrupp är oftast de som styr 

leken och får mer makt över sina kamrater. Barn har oftast olika strategier för att skapa 

olika maktpositioner i leken och strävar efter att inte få en lägre status. Löfdahl (2002) 

anser att det är inte bara barnen som har makt i kamratskapandet, även vuxna har stor makt 

att påverka barn både på en lekmässig och social nivå. Lekmässig nivå handlar specifikt 

om barnens lek och sen sociala nivån handlar om barnens relationer. Corsaro (2000) anser 

att det är viktigt att förskollärare reflekterar över sin makt när de styr barnen. 

  



8 
 

4. Metod 

I detta kapitel diskuteras forskningsmetoden och genomförandet av studien. Den valda 

intervjumetoden, det urval av förskollärare som gjorts, studiens analysmetod och de etiska 

överväganden som gjorts beskrivs. Till sist kommer studiens tillförlitlighet att diskuteras. 

Studiens ansats är kvalitativ. 

4.1 Kvalitativ studie  

Kvalitativ forskning innebär att studien inriktar sig på ord, innebörd och djup. En kvalitativ 

ansats passar till en studie som handlar om sociala samspel mellan olika individer och 

studier som vill undersöka hur dessa samspel skapas (Bryman, 2011). I kvalitativ forskning 

med intervjuer som redskap, ger studien information om hur individen som intervjuas ser 

på sin omvärld och hur individen kan berätta om sitt sätt att se på ett visst problem eller en 

viss fråga (Kihlström, 2012). 

4.2 Intervju 

I studien genomfördes intervjuer av förskollärare. Anledningen till att förskollärare valdes, 

var att de har det huvudsakliga ansvaret i barngruppen (Skolverket, 2016; SFS 2010:800). 

Vårt beslut att använda oss av intervjumetod grundar sig i intentionen att få fram 

djuplodande skildringar och beskrivningar. 

Den här studien utgick från en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att 

intervjuerna hade vissa förutbestämda frågeställningar men är öppen för att intervjuaren 

kan ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) syftade till 

att förskollärarna skulle berätta om sitt arbetssätt när de arbetar med lek och 

kamratrelationer. Mer specifikt frågades det efter förskollärarnas berättelser kring hur de 

planerar och ingriper i barns lek och kamratrelationer.  

Inför intervjuerna gjordes valet att inte skicka intervjufrågor i förväg till förskollärarna för 

att undvika förutbestämda svar i förskollärarnas berättelser. Detta för att få fram deras 

spontana skildringar i relation till deras planering och ingripande i lek och 

kamratrelationer. 
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4.3 Urval  

Urvalet av de förskollärare som skulle intervjuas, gjordes från en lista av förskolor som vi 

till viss mån kände innan. Anledningen till att vi ville ha en viss igenkänningsfaktor till 

förskolorna var att förskollärarna skulle vara mer bekväma med oss. Utifrån dessa 

förskolor gjordes ett slumpmässigt urval, som enligt Bryman (2011) är att de personer eller 

grupper som intervjuas väljs ut slumpmässigt. Det bidrar till att de som utför studien kan 

få ett urval av intervjupersoner som skiljer sig åt med olika egenskaper och erfarenheter. 

Till denna studie intervjuades sex förskollärare, tre förskollärare på två olika förskolor i 

två olika kommuner. Vi valde att dela upp intervjuerna emellan oss där vi genomförde 

intervjuerna i varsin kommun. Förskollärarna arbetade på olika åldersavdelningar och har 

arbetat i förskolan olika länge, vilket bidrog till olika erfarenheter i berättelserna. 

4.4 Genomförande  

Vårt val av intervjuplats var förskollärarnas arbetsplatser, detta för att det är en miljö som 

förskollärarna i studien har kännedom om och kände sig mer trygga på. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att det kan vara bra att intervjua på de intervjuades 

arbetsplatser. Den igenkännligheten som de intervjuade har, kan ge en tryggare känsla och 

uppmuntra dem till att berätta mer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar också att 

platsen för en intervju har en stor betydelse för intervjuns resultat. Därför kändes det 

angeläget att hitta och boka en avskild plats på förskolan där eventuella avbrott kunde 

undvikas. Intervjuerna varade från 30 minuter till 45 minuter. Vi valde att intervjua tre 

förskollärare var, där vi gick igenom de förutbestämda frågorna, men även de följdfrågor 

som uppstod. En annan aspekt som var genomtänkt var att alla skulle få samma möjligheter 

i intervjuerna. I detta resonemang utgick vi från Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), 

som diskuterar de intervjuades lika möjligheter till reflektioner och diskussioner i relation 

till frågorna som ställs. Frågorna bör i allra möjligaste mån ställas på ett liknande sätt, men 

det utesluter inte utrymme för att ställa följdfrågor. Då förskollärarnas berättelser stod i 

centrum ställdes följdfrågor för att ge förskollärarna tillfälle att utveckla och fördjupa sina 

svar. 

Inför studien kontaktades en förskollärare på varje förskola via telefon, vilken fick 

information om studiens syfte. Vi valde att följa upp via mejlkontakt samtidigt som 

samtyckesbrev (se bilaga 2) skickades ut till förskollärarna som deltog i studien. I mailet 
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beskrevs syftet med studien och våra kontaktuppgifter. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014) anser att man ska informera intervjupersoner noggrant om syftet så att 

förskollärarna är medvetna om vad studien handlar om vilket vi gjorde. På så sätt kunde 

de också få möjlighet att tänka igenom om de ville delta i studien. De påskrivna 

samtyckesbreven samlades in i samband med att intervjun påbörjades. Redan under 

telefonsamtalet och i mejlet informerades förskollärarna att intervjuerna skulle spelas in. 

Vi valde även att informera förskollärarna att intervjuerna skulle spelas in innan de skulle 

påbörjas så att vi skulle få ett samtycke av förskollärarna på plats. Vår inspelningsmetod 

var att använda en mp3-spelare och som backup valde vi att spela in med mobiltelefonen. 

Valet av att spela in intervjuerna gjordes för att fånga upp allt som sades i intervjuerna. 

Genom att spela in fanns ett konkret råmaterial att gå tillbaka till och missförstånd kunde 

undvikas. Eftersom ljudinspelning bara fångar rösterna antecknade vi också under 

intervjuerna. I våra anteckningar utgick vi från Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), 

som skriver att ljudinspelning inte tar fram sådana punkter så som miljöns uppbyggnad, de 

gester eller minspel som förskollärarna frammanar. Därför bör intervjuaren anteckna sina 

tankar om dessa. Under intervjuerna gjordes därför anteckningar samtidigt som frågorna 

och följdfrågor ställdes. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de, då 

intervjuerna fortfarande var färska i minnet.  

4.5 Etiska utgångspunkter  

Denna studie har utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudprinciper. Dessa 

fyra principer är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Nedan beskriver vi vad dessa principer betyder och hur vi förhållit oss till 

dem i vår studie. 

Informationskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002) att förskollärarna bör få 

information om studien innan de väljer att delta. Förskollärarna informerades via telefon 

och mejl om vårt syfte. Samtyckeskravet innebär att förskollärarna samtycker att vara med 

i studien, men även att de har rätt att avböja om de vill avbryta sitt deltagande. 

Förskollärarna informerades om detta i det mejl som skickades ut och även innan intervjun 

startades. I mejlet bifogades även ett samtyckesbrev som förskollärarna fick skriva under, 

när de bestämt sig för att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att förskollärarna 

inte på något sätt ska kunna identifieras. Vi har i resultatet valt att inte skriva ut namn på 

de förskolor vi har varit på för att säkerhetsställa att förskolorna inte blir utlämnande. Vi 
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har även bytt namn på förskollärarna i studien för att undvika att någon ska känna igen sig 

eller veta vilken förskollärare som gett just detta svar. Den sista principen som har stått till 

grund för denna studie är nyttjandekravet. Med denna princip menas att det material som 

samlats in till studien inte lämnas ut till obehöriga, utan endast används av dem som är 

involverade i studien. Efter att studien är godkänd kommer transkriberingar och inspelat 

material att förstöras för att skydda de som medverkat i studien. De etiska övervägande 

som gjorts i studien behandlar förskollärarnas säkerhet genom att materialet hanterats på 

ett säkert sätt. Vetenskapsrådet (2011) skriver att om en studie har följt etiska 

överväganden kan det göra att studien blir mer pålitlig och håller en högre kvalitet. 

4.6 Analysmetod  

Vi har valt att utgå från den barndomssociologiska teorin, där barns kamratkulturer och 

kamratrelationer beskrivs. De begrepp som redovisas i studiens teoretiska utgångspunkt 

används i analysen och de används då för att skapa mening i det insamlade materialet 

(Bryman, 2011). 

Efter att ha utfört intervjuerna transkriberades de. De nedskrivna intervjuerna gav oss ett 

material som vi hela tiden kunde komma tillbaka till för att utgå från när vi utförde vår 

analys. Studien utgår från en tematisk analys som handlar om att skapa olika huvudteman 

och underteman. Vi letade mönster i materialet som sedan bildade olika teman utifrån det 

som framkom i intervjuerna. För att hitta olika mönster lästes transkriberingarna igenom 

flera gånger och vi använde färgscheman för att understryka de olika mönster som uppstod. 

De teman vi har funnit hänvisar hela tiden till vårt syfte och för att besvara våra 

frågeställningar. Denna typ av tematisk analys är vanligt förekommande vid forskning som 

använder sig av kvalitativa metoder (Bryman, 2011). 

4.7 Tillförlitlighet  

Vi har valt att använda oss av Brymans (2011) begrepp om tillförlitlighet i denna studie 

som ett sätt att göra en bedömning av studien. Inom tillförlitlighet finns det fyra 

nyckelbegrepp som ska vara oss till hjälp, dessa begrepp är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). 

Trovärdighet handlar framförallt om en studie är trovärdig eller inte. I denna studie följs 

de regler som står till grund för god forskning. Vi har försökt att undvika missförstånd som 
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kan uppstå mellan förskollärarna i studien och oss som studentforskare genom att vi gjort 

en intervjuguide som förskollärarna har fått svara på. Överförbarhet handlar om att få fram 

samma generella resultat vid ett annat tillfälle. För att försöka uppnå överförbarhet har vi 

förhållit oss till det insamlade empiriska materialet. Pålitlighet handlar om att läsaren ska 

kunna lita på studien och studiens resultat. För att öka pålitligheten har vi försökt att skapa 

en sammanhängande studie där alla delar av studien redogörs för, vilket vi försökt uppnå 

genom att beskriva alla processer i studien. Konfirmering handlar om att studien inte 

medvetet är präglad av egna värderingar (Bryman, 2011). Underförstått är att vi inte helt 

kan hålla oss ifrån värderingar, däremot har vi försökt att hålla de egna värderingarna borta 

så mycket som möjligt genom att försöka förhålla oss neutrala till det empiriska materialet.  
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet från våra intervjuer att redovisas samt analyser av 

materialet. De rubriker som redovisas är delar av de teman som vi fann utifrån våra 

transkriberingar. Dessa teman är Planering åldrarna 1–3, Planering åldrarna 3–5, 

Ingripande åldrarna 1–3, Ingripande åldrarna 3–5 och Styrning. 

De analyser som görs i detta avsnitt kommer sedan att ligga till grund för 

resultatdiskussionen. I de citat som uppkommer kan tecknet […] förekomma och med detta 

menas att den medverkande har sagt något före eller efter det som tas upp i citatet. Även 

tecknet [paus] används, vilket innebär att förskolläraren i intervjun tar en paus i 

berättandet. De namn som förekommer i berättelserna är inte förskollärarnas eller barnens 

riktiga.  

5.1 Planering åldrarna 1–3 

Förskollärarna som arbetar på avdelningarna med barn mellan 1–3 år berättar att de inte 

har ett aktivt arbete med att gruppera barnen, det vill säga dela in barnen i mindre grupper. 

De beskriver att de hellre planerar upp vardagen så att hela gruppen ska känna gemenskap. 

Varför de gör det är för att barnen inte ska bli bundna vid ett barn hela tiden. De berättar 

bland annat att barnen ska kunna umgås i hela gruppen även om någon är sjuk. Genom att 

skapa en stark gemenskap i gruppen går det att förstå att deras förhoppning är att alla barn 

ska kunna umgås i olika situationer. I likhet med Corsaros (2011) teorier om 

interaktionsutrymmen, som innebär att barnen får möjligheter att interagera, går det koppla 

till att förskollärarna ibland skapar interaktionsutrymme för alla barnen på avdelningen där 

alla barn kan få möjligheten att interagera med varandra. Konsekvensen av att vara bunden 

till bara ett annat barn i gruppen är ensamheten som kan uppstå om det barnet inte kommer 

till förskolan, vilket de försöker undvika genom att planera aktiviteter som uppmuntrar den 

generella gemenskapen. Att de försöker planera till en större gemenskap förhindrar inte 

heller att barnen har vissa som de helst vill leka och umgås med. 

Berättelse 1 

Men jag skapar ju aktiviteter som bjuder in till gemenskap, men inte för att gruppera 

barnen. De ska inte bli helt bundna. Utan om nån inte är här en dag så ska man kunna 
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leka med någon annan. Att alla ska känna gemenskap och att man kan leka med vem som 

helst. 

Att inte planera aktiviteter för långt fram kan ses som en fördel, detta var ett av svaren från 

en av förskollärarna. Corsaro (2011) menar att vuxna påverkar barnen starkt och att de ska 

ha en kännedom om detta. Även Löfdahl (2006) beskriver att de vuxna även påverkar 

barnen när de planerar leken och att de ska vara medvetna om det. Liknande berättelser 

framkom av förskollärarna i studien då undermeningen var att de ansåg att om man 

planerar aktiviteter för långt fram i tiden finns det risk att barnens intresse tagit andra 

riktningar men även att samspelet i barngruppen kan ha förändrats. Att planera för lek kan 

medföra sina problem om det inte är genomtänkt innan, då barnen kanske inte är 

intresserade av aktiviteten. Samtidigt som att det är viktigt att förhålla sig lagom i tiden, 

att inte ha planerat för långt tillbaka i tiden. En av förskollärarna berättade exempelvis att 

vid en planering av en lek handlar det främst om att överväga var barnen är just nu, både 

socialt och lekmässigt. Förskollärarna vill att barnen ska kunna lockas till att interagera 

med varandra i leken. Corsaro (2011) beskriver att leken är en plats där barnen möts och 

interagerar med varandra. Förskollärarna verkar ta detta i beaktande när de planerar in lek.  

5.2 Planering åldrarna 3–5 

För förskollärarna på avdelningarna med barn mellan 3–5 år handlade berättelserna om ett 

aktivt arbete med barns kamratrelationer. Kanske för att det finns ett större behov av att 

arbeta mer med det för att barnen, enligt förskollärarna, har mer aktiva relationer med 

varandra.  

Berättelse 2 

Vi började i höstas att vi gör en kompis-sol. Vi började i samlingen. Vi jobbar i 

smågrupper. Då satt jag ned sexåringarna eller femåringarna då och då pratade vi om 

vad en bra kamrat är för något, att hur ska man vara till exempel. ”att inte bråka, att inte 

säga fula ord att inte, inte, inte.” ja sa jag men nu vet vi vad vi inte ska göra men hur ska 

vi göra. Jag ville få ut att inte säga inte ordet utan istället berätta istället hur ska man vara 

för att inte vara elak eller… det tog ganska lång stund för dem att ändra på chippet och 

tänka om. Till slut började de säga att man ska va snäll, dela med sig och ha roligt 

tillsammans. […] Hur vi planerar. Vi sitter ihop i arbetslaget. 
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I den här berättelsen framkommer ett aktivt arbete med både barnens kamratrelationer men 

det går också att förnimma ett aktivt arbete med gemenskap i hela gruppen. Genom att 

använda sig av ett material hoppas de på en förståelse hos barnen. Förståelsen är att 

kompis-solen ska vara ett sätt för förskollärarna på avdelningen att kunna få fram en 

gemensam syn på vad en bra kamratrelation kan vara. I berättelsen går det att se att 

förskollärarna låter barnen tänka om vad en bra kompis är och att förskollärarna använder 

sig av detta för att skapa bra kamratrelationer i barngruppen. Att få barnen att hitta varandra 

och låta dem själva inse vad en bra kompis kan vara. I berättelserna framkommer det att 

förskollärarna på avdelningarna har observerat barnens kamratrelationer och lek. Utifrån 

det har de kunnat utveckla en planering för att på sätt och vis främja och kanske också 

bevara de kamratrelationer som finns. Genom att observera berättar förskolläraren att de 

vill uppmärksamma vilka barn som ingår i vilken kamratrelation, vilket liknar det som 

Löfdahl (2014) och Corsaro (2011) beskriver att förskollärare ska uppmärksamma 

dynamiken i kamratrelationerna. Förskolläraren i studien fortsätter med att berätta om att 

de vill kunna se den dynamiken som finns i de kamratgrupper och lekar som finns. Tre av 

förskollärarna i studien tar upp att de arbetar i sina arbetslag med att hitta olika varianter, 

som exempelvis lekaktiviteter för att skapa kamratrelationer.  

5.3 Ingripande åldrarna 1–3 

När frågorna började handla om när förskollärarna ingriper i barnens kamratrelationer med 

de yngre barnen, framstod det ganska tydligt att de var noga med att de inte ingrep i barnens 

kamratrelationer. Anledningen till detta var som förskollärarna berättade, att barnen inte 

har samma kamratrelationer till varandra som de äldre barnen. Därför blev deras roll 

snarare att de ingrep i de eventuella konflikter som uppstår i de kamratliga stunder som de 

allra yngsta barnen umgås i. Här ansågs deras roll snarare handlade om att vara en 

”stoppare”. Med det menas att de stoppar barnen från att göra handlingar som barnen inte 

får göra mot varandra, så som att slåss eller bitas. En av förskollärarna beskriver sig själv 

som en ”hjälpare” i leken. Betydelsen av det är att vara där barnen är och på så sätt också 

stoppa de eventuella handlingar som kan skapa konflikter, vilka kan bli störningsmoment 

i gemenskapen. En av förskollärarna beskriver att det är viktigt att vara tydlig med varför 

de ingriper i konflikter med de yngre barnen. Att låta barnen veta varför den vuxna säger 

stopp.  
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Berättelse 3 

[...] Med dom små måste man ju va lite mer tydlig och så. Och använda sig av kanske lite 

kortare kommandon så att säga. Mer som stopp, och sluta o så. […] Så de e ju absolut 

skillnad på hur man kan lösa konflikter men de finns ju absolut samma tanke bakom.  

5.4 Ingripande åldrarna 3–5 

Hos de äldre barnen ansåg förskollärarna att det krävdes att de tar en mer backande roll i 

ingripandet. Även här var det ett gemensamt tema att förskollärarna i studien kopplade 

begreppet ingripa till konflikthantering. De medger att de ibland kan ingripa för fort i 

konflikter och att de hela tiden försöker hålla sig tillbaka. Det finns en viss liknelse av det 

som Corsaro (2011) beskriver om att barnen måste få öva sig på konflikter då det kan vara 

dem behjälpligt i kamratrelationerna och det som en av förskollärarna berättar om att 

barnen måste öva sig på att hantera sina egna konflikter. Samtidigt berättar alla 

förskollärare att i vissa situationer är de tvungna att ingripa ganska fort då det kan handla 

om att något gått över styr. Men att ta ett kliv tillbaka, berättar en av förskollärarna handlar 

ändå om olika lär-tillfällen. Barnen kan då interagera med varandra och försöka lösa 

konflikten och på så sätt kanske också lära sig något. Några av förskollärarna berättar att 

de inte löser konflikterna åt barnen utan med barnen. I förskollärarnas berättelser finns en 

underton av att tänka mycket på läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 

Förskollärarna uttrycker inte detta, men en tydlig medvetenhet framkommer av studiens 

resultat.  

Förskollärarna i studien är eniga i att de anser att de också behöver ingripa när barn inte 

alltid kommer in i gruppen. En berättelse som tydligt markerar detta kommer från en av 

förskollärarna som arbetar på en avdelning med barn mellan 3–5 år. 

Berättelse 4 

Det här barnet är väldigt sen med språket vilket vi tror försvårar relationerna med 

kompisarna, han blir inte förstådd. Det barnet blir utåtagerande istället för att kunna lösa 

det som andra barn. Det här barnet slår och då blir det här barnet inte så populärt. Det vi 

gör är att försöka sitta med och försöker interagera. Vi försöker finnas där och förklara 

varje gång det händer någonting. Och försöka förhindra och vara ett steg före så att barnet 

inte hamnar i konflikt. Helst stoppa innan. 
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Även här berättas om den stoppande rollen som kan uppstå när barn kan bli utåtagerande 

och göra sådant som inte alltid gör barnet en tjänst. Det framkommer i en av intervjuerna 

att det krävs av förskollärarna att vara nära barnet i leken även om det inte nödvändigtvis 

behöver betyda att de är med i leken utan att de finns i den omgivning som barnet befinner 

sig i. Här beskrivs också en interaktion mellan barnen och att den vuxna finns med i den 

interaktionen. En av intervjupersonerna berättar att det är barnen som skapar en gemenskap 

i leken och genom att gå in i leken kan det uppstå ett störande moment, men att om det är 

ett barn som har svårt att komma in i leken kan det vara bra om förskollärarna är med.  

Berättelse 5 

[…] är Kalle ett barn som ja, har svårt att ta för sig o kanske e blygt o så vidare, så kanske 

de e jättebra att vara med första gångerna o stötta lite, för att hjälpa honom att komma in 

i gruppen och stötta lite i leken. Så de e nog lite olika för varje individ liksom tror jag. Jag 

tror att man får känna av lite, för jag tror att en del känner sig hämnade av att jag som 

vuxen e med i rummet o i leken. O att de kanske inte riktigt kan släppa loss, så de e nog 

lite utifrån situation till situation o från barn till barn tror jag. Men absolut att man e 

närvarande o hjälper o stöttar. Det tror jag e jätte jätteviktigt. Att man e i närheten i alla 

fall. 

5.5 Styrning 

Ett gemensamt mönster som framkommit i samtliga intervjuer är en respekt för barnens 

existerande kamratrelationer. Förskollärarna i studien visar en enighet där de alla initialt 

backar tillbaka när de hör begreppet styrning i samband till barns kamratrelationer. De 

menar att barnen själva gör sina egna val gällande kamratrelationer. Men i intervjusamtalen 

ändrar vissa av förskollärarna mening och anser att visst respekterar de barnens egna val 

av kamratrelationer men att förskollärarna kan styra situationer där de uppmuntrar 

möjligheter till nya kamratrelationer och interaktioner. De säger att de har en viss makt i 

att skapa och förändra barnens kamratrelationer. Löfdahl (2014) menar att förskollärare 

måste reflektera över hur mycket de ska lägga sig i. En av förskollärarna berättar att det är 

viktigt att hela tiden reflektera kring att inte tvinga in barnen i en kamratrelation. Där kan 

det uppstå en konflikt i vad förskolläraren önskar och vad barnen själva upplever. Det krävs 

en viss balansgång menar Corsaro (2011), av förskollärare när de styr för att de inte ska ta 

för mycket plats i barnens kamratskapande då barnen inte alltid vill att vuxna bestämmer. 
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Skånfors (2013) menar att förskollärare kan ha svårt för att se genom barnens perspektiv 

om hur barnen upplever sitt sociala samspel. Vissa av förskollärarna i denna studie berättar 

att de försöker se ur barnens perspektiv för att styra barnens kamratgrupperingar. Några av 

förskollärarna berättar att de aktivt styr barnen i vissa riktningar för att skapa och bygga 

nya relationer. Detta förhållningssätt kan ses som att förskollärarna utför en viss makt över 

barnen. Förskollärarnas har ett aktivt styrande över barnens kamratkulturer och lekar. 

Berättelse 6 

Men de e ju mycket de med aktivitetstavlan och de som jag sa. Att vi planerar i vilka 

konstellationer som de ska leka och i vilket rum. Och att de ibland får välja själva. Men 

att dom verkligen lär sig att vara med olika kompisar. […] Och sen så klart att de ibland 

får välja själva också [paus] men att vi hela tiden är där o stöttar dom. […]. Och det är ju 

ett ständigt arbete egentligen. 

Att kunna blanda och skapa en ny kamrat-konstellation kan ses som att barnen testas i att 

skapa nya sätt att skapa sin plats i den nya gruppen och tränas i att socialisera sig med 

andra barn och hitta nya bekantskaper. Vissa av förskollärarna i studien anser att det kan 

vara nyttigt om barnen skapar nya relationer, men att det är förskollärarna som styr och 

planerar vilka barnen som ska leka med. Men de menar även att barnen ska få 

möjligheterna att välja själva i vissa lägen. Men att styra vilka barn som ska leka kan också 

leda till att leken i ett rum snabbt dör ut, då barnen inte alltid passar ihop. I vissa av 

förskollärarnas berättelser framkom det att barnen hittade nya kamrater men även att det 

kunde vara en svårighet för barnen att hålla kvar de nya kamratrelationerna, då 

förskollärarna testar nya kamratgrupperingar. Gemensamt för alla förskollärarna i studien 

är att de alla vill finnas tillhands för att hjälpa de barn som inte kan, men de berättar att de 

ändå vill att barnen i möjligaste mån, för att utvecklas, ska klara sig själva. 
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6. Diskussion  

I detta kapitel kommer vi jämföra våra analyser och slutsatser från resultatet med den 

tidigare forskning som gjorts. Vi kommer även att föra en metoddiskussion där vi 

diskuterar olika aspekter kring vår insamlingsmetod. Vi kommer som avslutning att 

presentera en slutsats samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapandet om barns kamratrelationer i förskolan 

med fokus på förskollärarnas roll. Det görs genom att analysera förskollärares berättelser 

om det praktiska arbetet kring planering av och ingripande i leken för att främja 

kamratrelationer. Våra frågeställningar lyder: Vad berättar förskollärare om hur de 

planerar sitt praktiska arbete med barns lek för att främja kamratrelationer? Vad berättar 

förskollärarna om hur de ingriper i kamratrelationer? 

En gemensam nämnare som framkom i alla intervjuerna var att man ville att det skulle 

finnas en gemenskap i hela barngruppen. Kanske inte på det sätt att alla barn ska vara 

kamrater med alla, snarare att barnen skulle kunna vara kamratliga mot varandra. Det finns 

en distinkt skillnad mellan att vara kamrat och kamratlig, Den skillnaden är viktig att ta 

tillvara på vid främjandet av kamratrelationer. Vår tolkning är att kamratlig inte 

nödvändigtvis behöver betyda att barnen har en relation med varandra, men att vara 

kamrater innebär att det finns en relation. Genom att främja den generella gemenskapen 

kan det kanske också påverkar barnen i skapandet av kamratrelationer. Kanske påverkar 

det barnen på det sätt att de har flera andra barn som de kan möta på olika sätt.  

Skånfors (2013) menar att i förskolan skapas en osynlig regel där alla får vara med, att 

förskollärare planerar sociala aktiviteter där barnen får möjlighet att skapa relationer med 

varandra. Kamratrelationer är något som skapas av barnen själva, även om förskollärarna 

har planerat sociala aktiviteter. Hur förskollärare ställer sig till att planera gemenskapen på 

avdelningarna, kan påverka en stor del hur barnens kamratrelationer möjliggörs. Tre av de 

respondenter som deltog i intervjun beskriver att de planerar de sociala grupperingarna 

med en tydlig pedagogisk tanke. Då förskollärarna delade in barnen i olika grupperingar 

för varje dag. Här var inte barnen alltid aktiva i att skapa olika konstellationer med varandra 

själva. Enligt förskollärarna på denna förskola var tanken att barnen skulle lära känna 
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varandra och kunna umgås med alla. Det vill säga bli kamratliga med varandra. Men något 

som kan reflekteras över är om barnen på denna förskola blir allt för beroende av att 

förskollärarna väljer vilka deras kamrater kan vara och de får en mindre chans att kunna 

välja själva. Vi ser detta som en maktutövning som Löfdahl (2014) beskriver, fast från ett 

vuxet perspektiv. Kan det skapa svårigheter för barnen om de inte får möjlighet att träna 

på att skapa nya kamrater själva på förskolan, utan blir utplacerade med varandra av en 

vuxen? En fråga som vi ställer oss är om det blir mer så? Skapar barnen verkligen mer 

kamratrelationer och nya lekar efter att ha bara fått nya bekanta? Även Johansson (2011) 

beskriver en problematik med att förskollärare har en allt för kontrollerande miljö, där 

förskollärare väljer att ha en pedagogik där de styr över hur barnen ska "lära". Samtidigt 

beskriver Dalgren (2017) att när det rör sig om barns sociala samspel vill förskollärare 

gärna ha en pedagogisk tanke med hur barn ska skapa kamratrelationer. Vi kan tydligt se 

en tanke med styrning i arbetet i förhållande till barns kamratskapande. Vi ser till den 

förskola som planerar hur barnen ska mötas och skapa relationer med varandra. En 

möjlighet är att de vill se kamratskapande som en undervisningsform och därför arbetar på 

detta sätt. Men det framkommer även i berättelserna att arbetssättet gynnar de barn som 

kan ha svårt att komma in i barngruppen som till exempel att barnet kan vara blygt. Detta 

kan då vara en fungerande metod, då barnet får en mindre grupp med barn att lära känna 

som befinner sig i samma situation. Däremot beskriver Jonsdottir (2007) att barn själva 

föredrar att välja sina kamrater. I sådana situationer där barnen föredrar att välja själva så 

blir det kanske svårt för dem att de vuxna bestämmer. Det är viktigt för att förskollärare 

reflekterar över sin makt, som Corsaro (2000) beskriver det, när de styr barnen på detta 

sättet. Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar på att förskollärare 

bör ha en pedagogisk tanke med att gå in i barns kamratgrupperingar. Detta på grund av 

att mycket kan skada barnens relations-skapande om det inte sker med en pedagogisk 

tanke. Som vi uppfattar det tänker förskollärare inte alltid på varför de går in och planerar 

om barns lek och relationsskapande, utan förskolläraren kanske kan tycka att det är för 

ostrukturerad lek, medan barnen ser det mer som att de startat en lek som bidrar till att 

skapa en relation. 

Det finns både positiva och negativa synsätt på arbetet med att planera barnens 

kamratskapande. Vi ser att en alternativ väg kan tas. Detta kan vara att barnen ges 

möjligheten att själva välja men också att förskollärarna ibland, när behovet finns hjälpa 

ett barn in i en grupp, genom en planerad aktivitet. Men det kan också leda till precis det 
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som Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) beskriver, det vill säga att ett planerat och 

organiserade arbetssätt lockar barnen till att umgås med nya kamrater. Att 

förhållningssätten varierar framkommer tydligt i berättelserna, vår uppfattning är att både 

planering och styrning av barnens kamratrelationer i förskollärarnas berättelser skiljer sig 

åt. Man kan också reflektera över om det borde finnas ett entydigt förhållningssätt som kan 

passa alla förskolor och förskollärare. Men däremot är det viktigt att komma ihåg att 

förhållningssättet som förskollärarna har påverkar barnen på olika nivåer, både i leken och 

kamratrelationer (Williams, Sheridan & Sandberg, 2014). Att hitta en jämnvikt som 

förskollärare i sitt förhållningssätt mellan att vara passiv och aktiv i barns kamratskapande 

kan, precis som Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver, vara en balansakt. Som 

förskollärare kan det vara omöjligt att hitta ett förhållningssätt som gynnar alla barn, men 

att hitta ett förhållningssätt som passar barngruppen i stort. Att alla förskollärare tolkar 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016), olika vet nog de flesta. Därför kan det vara så att 

ingen kan ge det exempel på det bästa förhållningssättet.  

I de berättelser som framkommit i resultatet, kan vi se att ordet ingripande i barns 

kamratrelationer (se bilaga 1), har en negativ klang hos förskollärarna. När förskollärarna 

berättar om att ingripa framkommer det att de ofta ingriper i lekar och kamratrelationer om 

det rör sig om konflikter. 

Löfdahl (2014) menar på att förskollärare bör vara försiktiga och reflekterande när de går 

in i de eventuella konflikter som kan framkomma i förskolan. Ibland kan barnen behöva 

lösa konflikterna själva då det hjälper dem att växa i kamratrelationer. De förskollärare 

som intervjuats i vår studie berättar att de försöker hålla tillbaka sig själva och enbart vill 

ingripa när barnen själva inte kan lösa sina konflikter. Men det finns en skillnad i arbetet 

med de yngre barnen (1–3 år) där förskollärarna berättar att de har en mer aktiv roll i både 

planering och ingripande. Här är förskollärarna mer aktiva i barnens lek, till skillnad från 

med de äldre barnen där förskollärarna berättar att de har en mer passiv roll. Några av 

förskollärarna i studien som arbetar de äldre barnen vill arbeta med en positiv 

konflikthantering. Med detta menas att de vill låta barnen i första hand lösa sina egna 

konflikter utan att förskollärarna ingriper. Förskollärarna berättar att de vill att barnen får 

möjlighet att växa när de får pröva. Problematiken i att gå in och ingripa blir att barnen 

inte får utveckla sina strategier för att lösa konflikter. Löfdahl (2006) och Williams (2006) 

har liknande idéer om att barn behöver vara mer självständiga och få lösa konflikter själva.  
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Forskning visar också att barn inte alltid vill eller behöver vuxna som går in (Corsaro, 

2011). Samtidigt måste man komma ihåg att barn inte alltid kan lösa alla konflikter själva 

och att det kan finnas en obalans i kamratrelationerna så att konflikterna inte löser sig på 

ett jämställt sätt. I sådana situationer måste förskollärare ta kontrollen och gå in och medla. 

Det ställer höga krav på förskollärare att veta när de ska gå in och ingripa, som Löfdahl 

(2014) beskriver så måste förskollärare ha en insyn i barnens dynamik både i barngruppen 

som helhet men också de kamratrelationer som existerar. Detta är något som framkommer 

i förskollärarnas berättelser. De vill vara tillgängliga för barnen om barnen inte kan lösa 

sina konflikter, men förskollärarna kan känna att de i många situationer kanske ingriper 

allt för fort. I arbetet med konflikter i förskolan beskriver Johansson (2011) att lyhördhet 

och öppenhet från förskolläraren är grundläggande. Att som förskollärare kunna följa hur 

barnen själva hanterar olika situationer ger barnen en större chans till att utvecklas. Ett 

lekfullt samspel med barnen ger dem större chans att lära, både av varandra och av oss 

vuxna. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna del diskutera vi den valda intervjumetoden samt för en diskussion om 

genomförandet, vi kommer likaså att diskutera de kvalitetskriterier som vi förhållit oss till 

i denna del. 

Att använda oss av kvalitetskriteriet tillförlitlighet i denna studie har gett oss riktlinjer att 

följa. Att utföra intervjuer har varit väldigt positivt då förskollärarna kunde återge sina 

berättelser. Genom att utföra enskilda intervjuer har denna studie fått ett material som 

förmodligen inte varit detsamma om vi genomfört en annan intervjumetod, till exempel 

gruppintervju. I ett gruppsamtal kan förskollärarna bli påverkade av varandra och det kan 

i sin tur påverka deras berättelser. En aspekt som bidrog till ett rikt material var att 

förskollärarna i studien kom från olika avdelningar och att en del arbetade på 

småbarnsavdelningar och en del på syskonavdelningar. Det bidrog till att vi fick berättelser 

där förskollärarna hade olika erfarenheter. Genom att genomföra intervjuer kunde vi 

uppmärksamma tydliga skillnader och likheter i förskollärarnas berättelser. 

Vi fann att de sex intervjuer som vi utförde gav oss ett varierande material. Överlag gick 

intervjuerna bra, vi fick fram relevanta berättelser av förskollärarna. Genom att ha en lugn 

intervjuplats kunde förskollärarna återge sina berättelser i lugn och ro. Vi lät förskollärarna 



23 
 

bestämma tiden för intervjuerna och på detta sätt kunde förskollärarna planerat gå ifrån 

barngruppen. På den ena förskolan skedde intervjuerna efter förskollärarnas arbetstid, 

vilket gjorde att de kunde sitta i lugn och ro utan tidspress och genomföra intervjuerna. På 

den andra förskolan genomfördes intervjuerna under arbetstiden, vilket kan ha bidragit till 

att förskollärarna kände sig stressade för att komma tillbaka till barngruppen. Det uppstod 

också lite avbrott i en av intervjuerna som kanske inte skulle uppstått om intervjuerna 

utförts efter arbetstid. Samtidigt fick vi fram intressanta berättelser på båda förskolorna.  

Vi upplevde att användningen av semistrukturerade intervjuer gjorde att förskollärarna 

kunde reflektera på ett sätt som inte var alltför styrt. Samtidigt gav det oss utrymme att 

vara mer fria i våra frågor. Bryman (2011) anser att en semistrukturerad intervjumetod är 

en bra metod att använda sig av och detta val visade sig viktigt då vi fann ett behov av 

följdfrågor vid vissa tillfällen. Det gav oss ett rikt innehåll genom att vi kunde ställa 

följdfrågor då intervjupersonerna gav oss olika svar. Följdfrågorna anpassades för stunden 

och det innebar att denna studie kunde få ett rikare innehåll. Det innebar att i intervjuerna 

samma frågor inte nödvändigtvis behandlades utan att vi kunde utgå mer ifrån det som 

sades, vilket var positivt för denna studie. Vi fann att många av följdfrågorna kunde föra 

oss närmare studiens syfte, samtidigt som de planerade frågorna gav riktning under 

intervjuerna.  

6.3 Slutsats 

Det som framkommit av denna studie genom förskollärarnas berättelser är att de vill 

förhålla sig till kamratrelationerna genom att låta barnen skapa sina relationer, både genom 

styrda aktiviteter, som på den ena av de två förskolorna, men även genom att låta barnen 

skapa sina egna kamratrelationer. Förskollärarna vill i de högre åldrarna (3–5 år) förhålla 

sig mer passiva i barnens lekar och kamratskapande, då de berättar att de till mestadels 

enbart ingriper vid konflikter. Förskollärarna berättar att de vill förhålla sig till ett så kallat 

positiv konflikthantering, då de vill att barnen själva ska hantera sina konflikter för att 

kunna växa. I studien berättar förskollärarna att de främjar kamratrelationerna genom att 

de aktivt arbetar med att låta barnen skapa kamratrelationer i det dagliga arbetet fast på 

olika sätt. Vi kan se i vårt resultat att förskollärarna som medverkat i studien har ett 

genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt till att främja kamratrelationer. Detta även om de 

har olika arbetssätt.  
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Förskollärarna beskriver i arbetet med de yngre barnen (1–3 år) att de har en mer aktiv roll 

i arbetet med kamratrelationerna. Där är de mer aktivt medverkande i barnens lekar och 

anpassar verksamheten utifrån att skapa en gemenskap i barngruppen för barnen ska kunna 

interagera med varandra. I en av berättelserna framkommer det att även om förskollärarna 

arbetar på ett annat sätt med de yngre barnen i konflikter så finns det samma grundidé kring 

arbetet med de äldre barnen. Denna grundidé är att arbeta för att inte lösa konflikterna åt 

barnen utan tillsammans med barnen. Vår uppfattning av resultatet är att det finns en 

pedagogisk tanke med de yngre barnen där de arbetar för att lägga grunden till att barnen 

ska skapa goda kamratrelationer med varandra. Vi menar att förskollärare har ett 

pedagogiskt förhållningssätt kring att arbeta med barns kamratrelationer.  

6.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring det här ämnet kan vara att studera barngruppen och deras 

kamratrelationer. Observation kan vara till fördel då det gör det möjligt att få en djupare 

inblick utifrån barnens perspektiv i den vardagliga verksamheten. En annan tanke om 

fortsatt forskning kan vara att även intervjua barnen om vad de tänker om kamratrelationer. 

Under arbetet med denna studie har det väckts en del frågor som kan vara intressanta att 

följa upp i en vidare undersökning. Till exempel framkom frågan: Genom att främja den 

generella gemenskapen påverkar det barnens skapande av kamratrelationer? Denna 

frågeställning kan ge ett nytt perspektiv på frågan om kamratrelationer.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

• Definierar vad vi menar med kamratrelationer och gemenskap, och frågar om 

förskolläraren håller med eller om hen skulle göra tillägg och/eller ändra fokus 

utifrån hens praktiska erfarenhet 

• Hur ser kamratrelationerna ut mellan barnen på avdelningen just nu? Kan du 

berätta lite om det du lagt märke till på sistone? 

• Hur planerar du/arbetslaget för att utveckla barns kamratgrupperingar?  

• Har ni ändrat eller utvecklat den fysiska miljön (här på plats eller genom utvalda 

utflykter) på något sätt för att utveckla barnens kamratskapande, som du kan 

berätta om? 

• Har ni (haft) något/några barn på avdelningen som du har märkt göra något 

särskilt för att skapa eller bygga upp en ny kamratrelation? Kan du berätta lite det 

du kommer att tänka på?  

• Hur gjorde du/arbetslaget då? 

• Hur gjorde du/arbetslaget då? 

• Hur gick det sen? 

• Kan du berätta om ett barn som har haft lite svårt att komma med i gruppen, och 

vad arbetslaget eller du personligen gjorde för att hjälpa hen komma med? 

• Hur funkade det? Vad hände sen?  

• Gör ni något för att styra eller påverka barnens kamratrelationer även om det inte 

finns något riktigt störningsmoment? Liksom för att få barn som är alltid 

tillsammans att umgås med andra eller på andra sätt expandera barnens 

kamratrelationer?  

• Kan du berätta om några praktiska exempel? 

• Kan du berätta om någon/några barn som verkar lyckas/trivas/alltid vara med 

socialt – har du märkt något särskilt de gör för att skapa och vid behålla 

kamratrelationer?  

• Ser du dig själv som en kamrat till barnen, eller hur skulle du beskriva din 

relation till dem?  

• Hur gör du i det dagliga arbetet för att stärka barns samspel? 

• Är detta något som ni brukar planera eller händer det i stunden? 

• I vilka situationer känner du som förskollärare att det är viktigt att ingripa och 

hjälpa barn med kamratskapande? 

• Kan du ge några exempel på hur du ingriper? 

• Vad hände(r) sen? 

• Hur går det för dessa barn nu? 

• Finns det några vanligt förekommande ”problem” du märker eller stötar på i 

barnens kamratskapande?  

• Hur gör du när de uppstår? Kan du ge något exempel? 

• Kan du berätta om något moment där du valde att inte ingripa, kanske för att det 

fanns något viktigt i att låta barnen utveckla sin egen lösning? 

• Kan du berätta om några andra kamratsituationer som var på gränsen till 

”problem” där du valde att inte ingripa, och om dina tankar kring situationen? 
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Bilaga 2, Samtyckesbrev  

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete (LEFP17 – V18) – Våren 2018 
 
Lena Sossna och Vanessa Åhlander genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 
denna studie om att utforska förskollärares förståelse av det egna praktiska arbetet genom ett 
fokus på deras berättelser, kring planering och ingripande i leken för att främja 
kamratrelationer. 
 
Lena och Vanessa genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 
verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller 
flera av följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 
några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Ann Ludvigsson, (Ann.Ludviqsson@ju.se), eller examinator, Monica.Nilsson@ju.se) 

 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
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Datum 
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Deltagarens signatur 
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