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Det här är en studie om hur pedagoger i förskolan stödjer barns 
kamratrelationer. Syftet med studien var att undersöka vilka strategier 
pedagoger använder sig av för att stödja barns kamratrelationer och hur dessa 
påverkar barnen. Empirin samlades in genom åtta observationstillfällen på fyra 
olika förskolor. Resultatet visar att pedagogerna arbetade med tre övergripande 
strategier: användandet av material, skapande av samspelssituationer samt att 
agera förebildande. Därtill förekommer också vissa ageranden från de 
observerade pedagogerna som innebär att barn går miste om att skapa och 
upprätthålla kamratrelationer. Utifrån vad resultatet sammantaget visar, är det 
tydligt att pedagogerna hade en viktig roll i stödjandet av barns 
kamratrelationer. I analysen problematiseras hur pedagogernas agerande 
möjliggör eller försvårar för barnen att få ett erkännande som stärker deras 
självbild. Studiens slutsats är att när pedagoger tillämpar en strategi skapar det 
fler samspelssituationer som utvecklar barnens sociala kompetenser och som på 
sikt förväntas leda till fler kamratrelationer.  

_____________________________________________________ 
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1 Inledning     

Danny vill ha vänner precis lika gärna som Ricky, men det är svårare för honom att få det. I 
början av terminen närmade han sig nästan aldrig andra barn och en stor del av tiden kunde 
man se honom driva omkring på den stora lekplatsen alldeles ensamt (Rubin, 1981 s.9). 

Under 2015 vistades omkring 83% av alla barn i åldrarna ett till fem i förskolan 
(Skolverket, 2016b). Detta visar att förskolan är den sociala arena där merparten av 
barn i Sverige främst interagerar med andra barn. Utifrån egna erfarenheter har vi 
kunnat uppmärksamma att möjligheten för olika barn att skapa och upprätthålla 
kamratrelationer kan variera kraftigt. Barn som Ricky, som har lättare att få vänner, 
får också uppleva vänskapens fördelar som till exempel känna tillhörighet och glädje, 
medan barn som Danny kan behöva stöd för att kunna uppleva sådant.  
 Tidigare forskning visar att barn som ingår i kamratrelationer har större 
möjligheter till att utveckla de sociala och kommunikativa förmågor som är 
nödvändiga för att fungera i samhället (se t ex Corsaro, 2003; Pape, 2001; Rubin, 
1981). Därför uppstår en problematik när barn som Danny har svårt att knyta 
vänskapsrelationer på egen hand och till skillnad från Ricky går Danny miste om alla 
fördelar som kommer av att ingå i en kompisrelation. Därför är det viktigt att han får 
stöd av en pedagog som kan stödja honom i att utveckla kamratrelationer med andra 
barn.  
 Förskolans läroplan framhåller pedagogernas ansvar i att stötta barn i deras 
gemenskap och att se barngruppen som en fördel för det enskilda barnets utveckling 
och lärande (Skolverket, 2016a). Däremot menar vi att en ökning av antal barn i 
förskolans verksamhet (Skolverket, 2016b), kan försvåra pedagogers arbete med att 
ge alla barn lika mycket stöd. Detta då pedagogerna kan få svårt att hinna med att 
vara närvarande och delaktiga i alla barns aktiviteter. Något som gör det 
problematiskt att hinna upptäcka och se de barn som har behov av stöd. Det är av 
dessa skäl angeläget att skapa mer kunskap om hur pedagoger arbetar med att främja 
barns kamratrelationer, och därför kommer vi i föreliggande uppsats att studera just 
detta.  

1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) betonar vikten av att kontinuerligt stötta och 
arbeta med barns sociala relationer, men utifrån hur samhället ser ut idag med allt 
fler barn i verksamheten (Skolverket, 2016b), menar vi att verkligheten i förskolan 
ser annorlunda ut. Ökningen av antalet barn kan resultera i att pedagogerna inte 
hinner tillgodose alla barns behov, vilket kan leda till att allt fler barn inte får stöd i 
att utveckla kamratrelationer och kan riskera att hamna i utanförskap.   

Syftet med föreliggande studie blir därmed att undersöka hur pedagoger arbetar 
med att stödja barns kamratrelationer.  

För att uppfylla syftet kommer vi besvara följande forskningsfrågor: 

• Vilka strategier använder pedagogerna för att stödja barns kamratrelationer? 
• Vilken betydelse/påverkan har strategierna för barnet? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel två, bakgrund, presenteras inledningsvis begreppsdefinitioner relevanta för 
studien. Därefter redovisas en forskningsbakgrund för att delge tidigare forskning 
kring det valda ämnet. Den tidigare forskningen tar stöd i artiklar, avhandlingar och 
annan relevant litteratur. Bakgrundskapitlet avslutas med en redogörelse av det valda 
teoretiska perspektivet, Honneths (2003) erkännandeteori. Metodkapitlet berör de 
val och tillvägagångssätt som studien är uppbyggd på. Där presenteras urvalet till 
studien, hur analysprocessen genomförts samt hur etiska aspekter har beaktats. 
Metoden följs av resultatet som är en sammanställning av den empiri som samlats in. 
Kapitlet är indelat i tre huvudsakliga teman, Passivt/aktiv stöd, Strategier för att 
främja barns kamratrelationer och Utebliven strategi för att främja barns 
kamratrelationer. I analysen problematiseras resultatet utifrån Honneths (2003) 
erkännandeteori samt utifrån tidigare forskning. Studien avslutas med ett 
diskussionkapitel, som inledningsvis har en resultatdiskussion som diskuterar 
resultat och analys med stöd av litteratur från den tidigare forskningen. Sedan läggs 
en kritisk granskning av metodvalet fram och kapitlet avslutas med en slutsats, 
förslag på fortsatt forskning och studiens pedagogiska relevans. 

2 Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi definiera och förklara centrala begrepp som används i 
studien. Vi kommer även att behandla tidigare forskning som är relevant för 
föreliggande studie. I slutet av kapitlet kommer vi presentera studiens teoretiska 
perspektiv. 

2.1 Begreppsförklaringar 

För att det inte ska bli någon otydlighet under läsningen av studien, har vi valt att 
tydliggöra centrala begrepp som vi kommer att använda. 

2.1.1 Kamratrelationer/vänskapsrelationer 

Vissa forskare (bl.a. Jonsdottir, 2007; Ihrskog, 2006) uppmärksammar skillnader i 
begreppen kamratrelation och vänskapsrelation. Jonsdottir (2007) förklarar 
kamratrelation som en relation där barn delar en gemenskap medan vänskap är en 
relation som är ömsesidig från båda håll. Ihrskog (2006) beskriver även hon 
skillnader mellan kamratskap och vänskap men väljer istället för begreppet vänner 
ordet kompisar, då det framkommit i hennes studie att barn ofta väljer begreppet 
kompisar för vem de står nära. I den här studien kommer begreppen 
kamratrelationer och vänskapsrelationer användas synonymt när vi menar en 
starkare relation än ett vanligt samspel, detta gäller även ord som vän, kompis och 
kamrat. 

2.1.2 Pedagoger 

I den här studien kommer vi även att använda pedagoger som ett samlingsbegrepp 
för både förskollärare, barnskötare och annan personal som arbetar i barngruppen. 
Vi har valt att samla alla under samma begrepp, då syftet med studien är att 
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undersöka hur flera olika personalkategorier i förskolan arbetar med strategier för att 
främja barns kamratrelationer, inte bara förskollärare.   

2.2 Tidigare forskning 

Under den här delen av kapitlet kommer tidigare forskning presenteras i följande 
teman: Barns kamratrelationer, Utanförskap, tillbakadragenhet och avvisningar, 
Social kompetens i och utanför förskolan, Barns lek och Pedagogers roll i barns 
umgänge med andra barn. 

2.2.1 Databassökning 

De artiklar och avhandlingar som varit betydande för studien har sökts i databaserna: 
ERIC, Google Scholar, SWEPUB och DiVA. I databaserna ERIC och Google Scholar 
har engelska sökord används, medan i SWEPUB och DiVA har sökorden varit på 
svenska. Samtliga sökningar har gjorts med begränsningen ”peer-reviewed” eller 
”referee-granskad”. I databaserna med engelska sökord, användes till en början 
orden friend AND child vilket gav 3118 träffar. För att begränsa resultatet lades 
ytterligare sökord till, som till exempel preschool vilket gav 327 träffar. Därefter lades 
fler ord till eller togs bort för att göra sökningen ännu snävare och mer gynnsam för 
studien. Ord som användes var: peer relationships, interactions, strategies, teacher, 
teaching methods och social development. I databaserna SWEPUB och DiVA inleddes 
sökprocessen med frasen ”vänskap i förskolan” som gav tre träffar på SWEPUB och 
åtta träffar på DiVA. Utifrån dessa sökresultat hittades två doktorsavhandlingar som 
kom att användas i denna studie. En av träffarna i DiVA var ett examensarbete vars 
referenslista användes som inspiration i de fortsatta databassökningarna. 
Sökningarna i SWEPUB och DiVA fortsatte med sökord som till exempel strategier, 
kamratskap och pedagoger, men då resultatet inte gav några användbara träffar 
återgick sökningen till databaserna ERIC och Google Scholar.   

2.2.2 Barns kamratrelationer 

Begreppet vänskap är ett ord som kan tolkas på många olika sätt, men många 
forskare (Jonsdottir, 2007; Ihrskog, 2006; Hollingsworth & Buysse, 2009; Carter & 
Nutbrown, 2016) förklarar kamratskap som en relation där barn delar en ömsesidig 
gemenskap. För att barn ska bli kompisar och ha en ömsesidig relation menar 
Ihrskog (2006) att relationen måste bestå av tillit, förståelse och empati. Rubin 
(1981) är av samma uppfattning men menar att dessa kvalifikationer för vänskap 
kommer när barnen har blivit lite äldre. Innan barnet kommit till det stadiet, 
förklarar han att de yngsta barnen betraktar vänskap som tillfällig interaktion där 
den viktigaste förutsättningen för vänskap är fysisk tillgänglighet (Rubin, 1981). Med 
fysisk tillgänglighet menar han att det oftast handlar om ett barn som t ex går på 
samma förskoleavdelning eller som tycker om att leka (Rubin, 1981). Barnens sätt att 
se på sina vänskapsrelationer förändras ju äldre de blir. Rubin (1981) menar att 
barnens sätt att se på vänskap sker i tre utvecklingssteg. Från det första till det sista 
utvecklingssteget sker en tyngdpunktsförskjutning, där vilka egenskaper barnen 
anser vara viktiga i en vänskapsrelation förändras. Det handlar om att barnen går 
från att se det konkreta till det abstrakta hos en annan individ (Rubin, 1981). Vilket 
på ett annat sätt kan förklaras som att barnen går från att se det andra barnet som 
här och nu, till att de börjar se underliggande karakteristiska drag som gör relationen 
djupare (Rubin, 1981). Carter och Nutbrown (2016) förklarar denna utveckling 
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barnen gör på ett liknande sätt. De menar att barn i förskolan går från att se vänner 
som någon att dela en förståelse och intresse med, till någon barnet kan lita och 
anförtro saker till. 

För att som pedagog kunna stödja barns kamratrelationer är det viktigt att veta 
hur barns vänskap uppstår. Rubin (1981) beskriver att barn som ser vänskap som en 
tillfällig interaktion ofta blir vänner genom en gemensam lek. Dock är det inte alla 
barn som vet hur de ska agera för att bli insläppta i en lek eller sampel (Corsaro, 
2003) och vissa barns agerande får istället den totala motsatsen och kan resultera i 
en uteslutning. Corsaro (2003) har däremot utifrån sin forskning kommit fram till att 
barn använder sig av ett antal olika metoder för att få tillträde till samspel och lek. 
Han beskriver att barn använder fyra olika strategier, ofta stegvis efter varandra. Den 
första är icke-verbalt inträde (nonverbal entry) där barnet som söker inträde placerar 
sig i närheten av en pågående aktivitet. Om inte detta ger någon effekt hos de andra 
barnen, går barnet över till att börja cirkulera platsen (encirclement) där de andra 
barnen befinner sig. Ger de andra barnen inte någon respons på den här strategin, 
går barnet vidare till likartat beteende (similar behaviour) där barnet nu försöker 
imitera vad de andra barnen gör. Den fjärde strategin är att barnet nu verbalt 
tydliggör (reference to affiliation) för de andra barnen att hen gör något som kan 
bidra till leken (Corsaro, 2003; Rubin, 1981).  

Corsaro (2003) som observerat dessa strategier, reflekterar över dess komplexitet 
och lyfter frågan kring varför barn inte bara går fram och frågar om de får vara med. 
Corsaro själv har sällan sett barn använda sig av ett sådant tillvägagångssätt i sina 
observationer, då han menar att barn oftast får ett nekande svar tillbaks. Enligt 
honom blir barn nekade inträde på grund av att barn är väldigt beskyddande av sin 
pågående lek och de är måna om att inte låta någon förstöra det de har byggt upp. 
Direkta inhopp som att fråga om deltagande indikerar att barnet inte vet vad leken 
går ut på och att leken kommer att gå förlorad (Corsaro, 2003).   

Barns kamratrelationer har även många viktiga egenskaper för barns utveckling 
och lärande. Williams (2006) tydliggör detta, hon menar att barn, stora som små, 
tycker om att lära av varandra, något som gör kamrater till en viktig del av förskolan. 
Rubin (1981) och Jonsdottir (2007) uppmärksammar samma sak, då de menar att 
kamratrelationer ger barnen viktiga mänskliga resurser som inte kan erbjudas på 
samma sätt av vuxna. Då barns samspel utgår från likvärdiga erfarenheter, där 
barnen i kamratrelationen kan inspirera och glädja varandra på ett unikt sätt och 
erövra nya kunskaper tillsammans (Jonsdottir, 2007). Att ingå i en kamratskap har 
även avgörande faktorer för barnens sociala förmågor och identitetskänsla, vilket 
påverkar barns livskvalitet (Jonsdottir, 2007). Rubin (1981) uppmärksammar dock 
att vänskapligt beteende inte alltid resulterar i vänskap. Han beskriver att en vänlig 
handling endast upplevs positiv beroende på hur den uttrycks men också beroende på 
hur den mottags från det andra barnet (Rubin, 1981). Att få och bevara en vänskap 
handlar därmed om att barnet måste få en förståelse för att deras handlingar kan få 
olika konsekvenser. Det handlar om att vissa barn behöver lära sig att anpassa sitt 
beteende för att kunna ingå i en gemenskap, till exempel kan det vara barn som 
behöver lära sig att bli mer utåtriktade medan andra behöver lära sig ta ett steg 
tillbaka (Rubin, 1981). 

2.2.3 Utanförskap, tillbakadragenhet och avvisningar 

En god kamratrelation kan hjälpa barn hantera situationer som känns otrygga men 
också hjälpa barnet att bygga upp en positiv bild av sig själv (Jonsdottir, 2007). 
Eftersom en god kamratskap tillför många bra egenskaper hos barnen blir det en 
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problematik när barn inte har några vänner och därmed hamnar i utanförskap. 
Jonsdottir (2007) uppmärksammar en studie som tydliggör att en stor andel av barn i 
barngrupper är avvisade av olika orsaker. Avvisningen kan bero på att det utsatta 
barnet inte har tillräckliga sociala egenskaper och färdigheter (Jonsdottir, 2007).  Det 
kan även vara att barn utesluter andra barn för att skydda sin egen kamratrelation 
(Jonsdottir, 2007), samt vara ett sätt för barnen att visa vilken grupp de själva tillhör 
(Rubin, 1981).  

Lillvist (2014) beskriver också att barn kan vara uteslutna på grund av brist i sina 
sociala förmågor, hon menar att uteslutna barn ses antingen som passivt eller aktivt 
tillbakadragna. De passiva barnen uppvisar ofta bristfällig motivation i att ta kontakt 
med andra barn, vilket orsakar brister i deras sociala färdigheter. De aktivt 
tillbakadragna barnen däremot har en motivation till att söka kontakt med andra 
barn, men blir av olika anledningar inte insläppta i andra barns gemenskaper. Något 
som kan leda till att de drar sin undan från sociala situationer (Lillvist, 2014). 
Pedagoger har därför en viktig roll i att se till att dessa barn stöds då varken de 
passivt eller aktivt tillbakadragna barnens beteende genererar till ett socialt samspel 
som kan leda till en vänskapsrelation (Lillvist, 2014).  

Barn söker sig ofta till en vuxen när deras egna sociala färdigheter inte räcker till 
och när andra barn inte ser deras närvaro som givande (Rubin, 1981). Som pedagog 
är det viktigt att i dessa situationer förse barnen med sociala verktyg, om de ska 
kunna klara av att samspela med andra jämnåriga. Det kan till exempel handla om att 
ge barn stöd för att klara av att ta kontakt med andra barn om de vanligtvis i sina 
egna försök skrämmer iväg det andra barnet (Rubin, 1981). Rubin (1981) lyfter den 
viktiga roll pedagogen har att stötta barnet som befinner sig i utanförskap, men att 
det är lika viktigt att stötta barngruppen för att göra det ensamma barnet inkluderat i 
gruppen. Han tydliggör även att pedagogernas fokus ska ligga på att hjälpa 
barngruppen utveckla relationer som består, det viktiga är inte kvantiteten utan 
kvaliteten i barns kamratrelationer (Rubin, 1981).  

Barn som befinner sig i utanförskap och har svårt att få eller behålla en god 
kamratrelation kan delas in i två grupper, avvisade och ignorerade barn (Jonsdottir, 
2007). De barn som är ignorerade i barngruppen, beskrivs ofta av andra barn som 
blyga eller ointresserade av vad som händer runtomkring. Barn som är avvisade ses 
istället av andra barn som bråkiga och aggressiva i både ord och handling (Jonsdottir, 
2007). Detta kan leda till att ett avvisat barn blir ”stämplat” med negativa egenskaper 
som gör det svårare för hen att ta kontakt och etablera en kamratrelation med ett 
annat barn (Jonsdottir, 2007). Jonsdottir (2007) uppmärksammar vad som händer 
med avvisade och ignorerade barn när de placeras i en annan barngrupp. Hon 
uppmärksammar forskning som visar att barn som är ignorerade i sin egen 
barngrupp har lättare att etablera kontakt i den nya och sågs i vissa fall som populära. 
Medan barn som var avvisade hade kvar sin ”stämpel” och förblev avvisade även i den 
nya gruppen (Jonsdottir, 2007). Forskningen tydliggör vikten av att som pedagog 
identifiera och arbeta med barn som befinner sig i utanförskap för att de också ska få 
utnyttja kamratrelationens fördelar. Att identifiera barn i utanförskap är även viktigt 
för att undvika att dessa barn ska hamna i en ond cirkel som de inte kan komma ut 
från själva. Att bli fast i en ond cirkel av uteslutning kan leda till att barnet mår 
fysiskt sämre och är sjuk oftare än andra barn (Jonsdottir, 2007). Hjälper inte 
pedagogerna barnen att bryta cirkeln kan utanförskapet ge långvariga konsekvenser 
ändå upp till vuxen ålder (Jonsdottir, 2007). Hollingsworth och Buysse (2009) är 
inne på samma spår, de menar att barn som har svårt att leka med andra riskerar att 
även få problem med social anpassning när de blir äldre. 
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2.2.4 Social kompetens i och utanför förskolan 

Social kompetens är både ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp (Lillvist, 
2014; Pape, 2001). Lillvist (2014) menar att begreppet kan vara svårdefinierat då det 
kan innebära en rad olika attribut, som till exempel nyfikenhet och äventyrslystna. 
Samtidigt kan social kompetens också bedömas som sociala färdigheter, där det 
istället handlar om hur man gör lämpliga sociala bedömningar eller upprätthåller 
goda sociala relationer (Lillvist, 2014). Även Pape (2001) lyfter social kompetens som 
mångfacetterat, men hon beskriver begreppet som hur en individs egenskaper tolkas 
av omgivningen. Hon tydliggör hur viktig social kompetens är för en människas 
identitet och självbild. Det är när ett barn får uppleva sig vara bra på något som hen 
kan omsätta kunskap till handling (Pape, 2001). Med andra ord handlar det om att 
hur barnet ser sig själv socialt får stor betydelse för vilka utmaningar barnet tar sig an 
(Lillemyr, 2013).  
 Vad som tyder på en kompetens menar både Pape (2001) och Lillvist (2014) 
måste ställas i kontrast till både förväntningar och situation. En individ som uppvisar 
samma sociala beteenden i alla situationer klassas inte som socialt begåvad (Lillvist, 
2014). Istället handlar det om att kunna anpassa sitt beteende efter den situation 
man befinner sig i (Lillvist, 2014). Pape (2001) är av samma uppfattning och menar 
att social kompetens måste ses utifrån vilka förväntningar som läggs på individen. 
Barns sociala kompetens måste alltid ses utifrån de förväntningar och krav som 
vuxenvärlden ställer på dem och är alltid baserat på barnets mognad och 
utvecklingsnivå (Pape, 2001). 

Barns sociala kompetens behöver stöttning från vuxna eftersom Pape (2001) 
menar att kompetens inte är något medfött utan ett resultat av barns egna insatser 
och motivation som står i ett direkt samband med den miljö som barnet vistas i. 
Hagens (1997) är av samma uppfattning, hon menar att barn måste lära sig att bli 
socialt kompetenta på samma sätt som de behöver lära sig hur man äter eller klär på 
sig själv, det krävs övning. Social kompetens, i likhet med andra behov barn behöver 
lära sig, kräver en hjälpande hand. De behöver en vuxen som kan ge dem vägledning 
och stöd för att de ska nå ett mål som socialt kompetenta i interaktion med andra 
barn. 

Pape (2001) refererar till forskning kring socialt beteende bland barn i förskolan 
där forskarna har uppmärksammat ett fenomen som de har valt att kalla för 
”förskoleklimatet”. Med det menas att ett visst socialt beteende hos barnen existerar i 
verksamheten på grund av ett klimat som sitter i väggarna (Pape, 2001). Utifrån 
deras upptäckt menar de att det är viktigt att ha miljön i beaktning när man ska 
definiera barns sociala kompetens. Detta innebär alltså att barns sociala brister kan 
ha samband med den miljö barnet vistas i, exempelvis kan det röra sig om vilka slags 
förväntningar det finns på barnen i en viss miljö (Pape, 2001).  

I Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson och Granlunds (2009) undersökning 
definierar ett antal pedagoger social kompetens med att barn kan tolka sociala 
leksignaler, ha ett självförtroende, visa empatiska förmågor och kunna kommunicera 
med andra. Ett liknande resultat visar sig i en studie om små barns interaktion och 
kommunikation som Engdahl (2011) gjort. I den presenteras ett flertal exempel på 
hur barn visade sin sociala kompetens gentemot andra, som till exempel ge dagliga 
hälsningar, ha riktat intresse och uppmärksamhet mot varandra samt visa en 
medvetenhet om vilka barn som kom och gick på avdelningarna. Även barn som inte 
hade ett verbalt språk kunde visa sin sociala kompetens genom att använda sitt 
kroppsspråk, de kunde bland annat peka på andras barns fotografi för att visa vilka 
som var där (Engdahl, 2011).  
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Pape (2001) klassificerar social kompetens på samma sätt som pedagogerna i 
undersökningen gjord av Lillvist m. fl. (2009). Då Pape (2001) menar att social 
kompetens innefattar de kunskaper och färdigheter ett barn behöver för att kunna 
ingå i ett samspel med andra. Hon menar även att sociala färdigheter inte är något 
permanent utan något som kan skifta utifrån olika situationer (Pape, 2001). Hon 
fortsätter med att förklara att vissa barn har förmågan att uppvisa väl goda sociala 
färdigheter i situationer där de själva inte har något att förlora, medan i andra 
tillfällen där de själva är känslomässigt engagerade är det svårare att uppvisa ett 
”korrekt” socialt beteende (Pape, 2001). Pape (2001) uppmanar pedagoger i 
förskolan att inte enbart fokusera på att lära ut sociala färdigheter till barnen utan de 
måste även visa på hur de ska användas.  

Pape (2001) ställer sig kritisk till de handlingsprogram som vissa förskolor 
använder för att stärka barns sociala kompetenser. Hon menar att ett 
handlingsprogram inte är en garanti för att barnen ska få förståelse för hur deras 
agerande påverkar en situation. Istället påpekar hon pedagogernas viktiga roll, att det 
krävs att de är engagerade, intresserade och villiga att arbeta tillsammans med 
barnen för att en förändring i barnens beteende ska kunna ske (Pape, 2001). Ett 
handlingsprogram kan istället användas som en inspirationskälla för arbetet, men 
bör anpassas efter både barngruppens mognad och utveckling (Pape, 2001).  

Pape (2001) menar att barns sociala kompetens går att värdera utifrån olika 
färdighetsområden; självhävdelse, självkontroll, empati och positivt socialt 
beteende. 

Självhävdelse. För att barn ska få kontakt med andra är självhävdelse en 
nödvändighet. Finns det ingen självhävdelse kan det resultera i att barnet blir 
”osynliggjort” då barnet inte kan göra sig intressant inför andra barn (Pape, 2001). 
För att kunna hävda sig själv måste barnet våga ta plats, ta initiativ till samspel med 
andra samt våga stå för sina åsikter och rättigheter (Pape, 2001). 

Självkontroll. I samspel med andra är självkontroll en viktig komponent, som i 
stora drag handlar om att kunna veta när man behöver ta ett steg tillbaka och låta 
andra komma till tals (Pape, 2001). Självkontroll berör vikten av att kunna hantera 
sina aggressioner och impulser så att man inte skadar andra. Det handlar även om att 
kunna läsa av situationer, kompromissa i konflikter och låta andra barn få ha ”rätt” 
ibland. Barn som saknar förmåga till självhävdelse kan ställas i motsats till de barn 
som har svårigheter i självkontroll. Då barn som inte kan hävda sig ofta är ängsliga 
och tillbakadragna medan barn med självkontrollsvårigheter upplevs som bråkiga, 
aggressiva och utåtagerande (Pape, 2001).  
 Empati. Empati en av de viktigaste delarna inom förskolans verksamhet, som 
handlar om att kunna leva sig in i och förstå andras situation och kunna agera 
därefter (Pape, 2001). För att möjliggöra att barnen känner empati, är det viktigt att 
pedagogerna gör barnen medvetna om sina egna känslor (Pape, 2001). Detta är en 
pedagogisk skyldighet som pedagogerna har när det kommer till att förmedla etiska 
värderingar, då förskolans miljö ska kännetecknas av respekt och empati för sina 
medmänniskor (Pape, 2001). 

Positivt socialt beteende. Ett positivt socialt beteende är handlingar som syftar 
till att stötta, hjälpa eller vara till nytta för någon annan, ett beteende som är nära 
besläktat med empati. Pape (2001) menar att ett positivt socialt beteende är 
motsatsen till något hon valt kalla negativa sociala handlingar, som till exempel brott, 
kränkningar och våld. Positivt socialt beteende sker i fem stadier där barnets fokus 
går från att vara egocentriskt till att visa en empatisk förmåga (Pape, 2001). Pape 
(2001) menar att det generella målet med utvecklingen av ett positivt socialt beteende 
är att barnen ska kunna utföra vissa handlingar för att de känner ett moraliskt ansvar 
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gentemot en kamrat utan någon förväntan på belöning. Pape (2001) beskriver utifrån 
egna erfarenheter, att barn med ett positivt socialt beteende klassas som mer 
populära bland sina jämnåriga och har lättare för att knyta kamratrelationer. Därför 
menar hon att det är viktigt pedagogerna prioriterar att ger barnen stöd för att kunna 
utveckla ett positivt socialt beteende (Pape, 2001). 

2.2.5 Barns lek 

Samspel och lek är två begrepp som ofta går hand i hand, och två viktiga ingredienser 
för att en kamratrelation ska uppstå. Har barn svårt att upprätthålla en lek, leder det 
ofta till att barnet även får dåliga kamratkontakter (Folkman & Svedin, 2003). Därför 
har pedagogerna en viktig roll i att bryta den onda cirkeln redan i ett tidigt skede, 
genom att stödja och ge barnen sociala verktyg som möjliggör att de kan klara av att 
leka med andra barn. För som Folkman och Svedin (2003) menar, är det svårare för 
barnet att hitta en jämnårig vän senare om det finns en för stor skillnad i hur många 
års erfarenhet barnen har av att leka tillsammans med någon annan. Speciellt viktigt 
är det att se till att barnet kan leka och ha en vän innan barnet kommer till skolan, då 
barn som ”tar med sina sociala brister till skolan [ofta blir] ett sårbart barn” 
(Folkman & Svedin, 2003 s. 15). Ett sätt för pedagogen att möjliggöra att barnen 
börjar leka och samspela med varandra är att använda leksaker eller andra material. 
Carter och Nutbrown (2016) menar att leksaker kan användas som en mellanhand för 
att göra barnens möte med varandra till en trygg zon, där fokus läggs på det 
gemensamma intresset för materialet istället för på barnens egenskaper. 

Som förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) beskriver ska förskolan genomsyras 
av ett lustfyllt lärande, där pedagogerna ska främja lek och kreativitet. Enligt Lillemyr 
(2013) är lek ett naturligt tillstånd för barn, en slags belöning och motivation. Det är i 
leken som barnen lär, bearbetar saker de sett, hört och upplevt. I leken kan barnen 
anta en roll, de kliver ut ur verkligheten och kan leva ut sina fantasier (Lillemyr, 
2013). Leken kan även fungera som en problemlösare där barnen får möjlighet att 
utforska sig själva och bearbeta upplevelser och händelser i en trygg och säker miljö 
(Lillemyr, 2013). Leken kan vara en utforskningsprocess där barnens egna 
värderingar och normer sätts på prov och de ges möjlighet till en bättre förståelse 
kring konflikter och meningsskiljaktigheter och därigenom stärks barnets sociala 
kompetens.  

Lek spelar en stor roll för barnets självuppfattning och identitet. Det är genom lek 
som barn lär känna sig själv och kan utveckla positiva känslor om sig själva och till 
sina förmågor, på så sätt fungerar leken som en källa för kompetensutveckling i flera 
olika områden (Lillemyr, 2013). Lillemyr (2013) upplyser om den problematik som 
kan drabba barn som inte blir insläppta i lek, då han anser att leken bidrar till ett 
välbefinnande och socialt lärande hos barnen. Folkman och Svedin (2003) 
uppmärksammar också lekens betydelse för att barnen ska få en positiv bild av sig 
själv. De nämner ”självbildens byggstenar”, att det är i samspel med andra som 
barnen får en bild om vem de är, ”Att vara någon och att vara någon som leker 
handlar inte om olika saker eller det ena före det andra. Det går hand i hand” 
(Folkman & Svedin, 2003 s. 41).  

I leken är det lätt hänt att vissa barn tar mer dominerande roller och styr och 
ställer med de övriga deltagande barnen (Pape, 2001). För att undvika att barn far illa 
behöver pedagoger vara närvarande och uppmärksamma på vad barnen leker och gå 
in och medla när det behövs. Intervention är en högst aktuell fråga som många har 
olika syn på (Lillemyr, 2013; Folkman & Svedin, 2003). Vissa menar att det finns en 
risk i att försöka ”pedagogirisera” leken då det kan ta bort glädjen och fantasin hos 
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barnet (Lillemyr, 2013). Lillemyr (2013) menar att barnen måste få ha något som 
bara är deras och som inte ska baseras på yttre motivation. Samtidigt som han 
uppmärksammar att vuxna bör gå in och stötta barnens lek, men på ett försiktigt och 
respektfullt sätt som inte stör deras lek. Folkman och Svedin (2003) ställer sig 
någonstans mitt i mellan, de menar istället att det är situationen som avgör 
pedagogens förhållningssätt. De tydliggör att det ibland räcker det med att observera 
situationen medan andra gånger behöver pedagogen gå in som vägledare och förebild 
(Folkman & Svedin, 2003).  

2.2.6 Pedagogers roll i barns umgänge med andra barn 

Enligt Ihrskog (2006) är barn i förskolan i behov av stöd när det kommer till att 
utveckla goda kamratrelationer. I förskolans läroplan uppmärksammas det ansvar 
som pedagogerna har för att utveckla barns förmåga till social handlingsberedskap, 
och där barnen ska få stöttning i att utveckla goda sociala relationer till varandra 
(Skolverket, 2016a). För att uppnå de mål och riktlinjer som läroplanen uppmanar till 
menar Pape (2001) att pedagogerna medvetet måste utnyttja vardagssituationer för 
att skapa ett lärande som möjliggör en social arena. För det är när pedagogerna 
uppmuntrar barnen att börja samspela och skapa relationer till varandra, som barnen 
även blir mer mottagliga för fler lärandesituationer (Engdahl, 2011). 

Corsaro (2003) har en annan uppfattning om vilken roll pedagogerna ska ta. Han 
tror förvisso att barn kan behöva stöttning i sina kamratrelationer för att undvika att 
något barn far illa eller blir hårt utsatt av de andra. Han anser att barnen bör få öva 
sig i att lösa sina egna konflikter och skapa kamratrelationer på egen hand utan allt 
för mycket inblandning från de vuxna. Han anser att för mycket inblandning kan 
störa de lekar som redan pågår och på så sätt förstöra den vänskap som redan 
existerar mellan vissa barn. Ofta handlar det inte om att barn medvetet utesluter 
varandra, utan de är bara måna om att skydda den lek som pågår (Corsaro, 2003; 
Jonsdottir, 2007).  

När barn samspelar med varandra händer ganska ofta att barn hamnar i någon 
sorts konflikt, oavsett om barnen är vänner eller inte. Pape (2001) menar att barn 
som är vänner bråkar mer än barn som inte är det, men för att barnen ska förbli 
vänner har pedagogerna en viktig roll att ge barnen stöd i sin konflikthantering. Det 
är pedagogernas ansvar att förse barn med metoder som kan hjälpa dem lösa gräl på 
ett konstruktivt sätt, men även för att stötta när det inte går som det är tänkt (Pape, 
2001). Att lära barn lösa sina konflikter är även en nyckel för att barnen ska kunna 
utveckla sin sociala kompetens (Joseph & Strain, 2010). För om pedagoger inte lär 
barn om konflikthantering kan de börja agera mot varandra med aggression, istället 
för att försöka hitta en lösning på dilemmat (Joseph & Strain, 2010). För att kunna 
stötta barnens relationer måste pedagogerna vara närvarande och reflektera kring 
hur det sociala klimatet i gruppen ser ut just nu (Pape, 2001).  

En viktig aspekt av pedagogyrket är att kunna tillgodose barns både fysiska och 
psykiska behov, det handlar om att kunna utgå från en helhetssyn på omsorg, lek och 
lärande (Skolverket, 2016a). Att pedagogerna har en helhetssyn på barnets behov blir 
speciellt viktigt när barnen befinner sig i åldern ett till tre, då denna tid är väldigt 
kritisk sett till barnets utveckling och välmående (Engdahl, 2011). Som pedagog är 
det nödvändigt att tillgodose barnets behov av omsorg för att barnet ska kunna 
utveckla tillit till sig själv och för att kunna utveckla relationer till andra barn 
(Lillemyr, 2013). Lillemyr (2013) menar att just omsorgsdelen av verksamheten har 
en stor betydelse för barnets utveckling av självuppfattning och sin identitet, vilket i 
sin tur kan leda till en större lust för aktiviteter tillsammans med andra. Enligt 
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läroplanen ska förskolan vara en levande social miljö där barnen tillåts att ta tillvara 
på sina impulser och där de i barngruppen vågar ta initiativ till samspel och 
gemenskap (Skolverket, 2016a).  
 Ett sätt att ge barn omsorg är genom att visa respekt, ge stöd när barnet behöver 
samt genom att visa barnet förståelse (Lillemyr, 2013). Som pedagog ger man inte 
samma ”naturliga” omsorg som en förälder, utan istället ger man barnen något som 
kallas professionell omsorg (Pape, 2001). I förskolan ska samtliga barn få uppleva 
samma goda omsorg, men Pape poängterar att samma goda omsorg inte innebär 
likadan omsorg för alla barn. Barn har olika stort behov av omsorg och bör få det 
stödet som är nödvändigt utifrån dess behov. Barns behov kan se olika ut och ska 
därför anpassas därefter (Skolverket, 2016a), ett barn kan ha ett stort behov av 
vuxenstöd och kan då få sin omsorg genom att få sitta i en pedagogs knä en stund. 
Andra barn kan vara mer självständiga men kan istället behöva omsorg genom att få 
stöd i hur de kan bli insläppta i lek (Pape, 2001). Omsorgsbehovet kan däremot vara 
föränderligt beroende på situation eller om det sker någon drastisk förändring i 
barnets liv (Pape, 2001).  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som kommer att användas i den här studien är Honneths 
(2003) erkännandeteori. Teorin baseras på individens behov att få ett erkännande 
från andra i sin omgivning. I den här studien kommer teorin användas för att 
klargöra hur pedagoger möjliggör och försvårar för barn att få ett erkännande från 
andra barn. Samt hur detta erkännande kan bidra till att barnet utvecklar ett bättre 
självförtroende och självbild, två viktiga egenskaper som gör kamratrelationer 
möjliga.  

Honneth (2003) menar att den bekräftelse som människan får i sina relationer 
med andra påverkar individens förmåga att bygga upp och behålla en positiv 
självbild. Fortsättningsvis påvisar Honneth (2003) att ett flerdimensionellt 
erkännande handlar om att barn behöver få ett erkännande från fler håll än ett, det 
vill säga att ju fler kamrater barnet har desto mer erkännanden får barnet, vilket i sin 
tur kan stärka barnets självförtroende och självbild.   
 För att upprätta relationer till andra menar Honneth (2003) att individen främst 
utgår från två perspektiv, ett personligt perspektiv och ett utifrånperspektiv. I det 
personliga perspektivet strävar individen att skapa relationer utifrån egna behov, 
avsikter och känslor. Med det menas att individen aktivt söker sig till olika människor 
utifrån det behov som behöver bli tillgodosett. Människors relationsskapande 
påverkas även av de olika krav och förväntningar som finns inom samhället, något 
som Honneth (2003) kallar för utifrånperspektiv. Jonsdottir (2007) förklarar 
perspektivet utifrån förskolans verksamhet, där hon menar att pedagogernas 
förväntningar och önskemål på barnen kan påverka hur och vem de söker kontakt 
och upprätthåller relationer med.  
 En motsats till erkännande benämner Honneth (2003) som en moralisk 
överträdelse eller kränkning. Denna moraliska överträdelse förekommer när en 
individs behov av erkännande uteblir eller undanhålls. Inom förskolan blir detta 
fenomen synligt när barn nekas umgänge med andra barn och hamnar utanför 
gemenskapen. Detta medför att barnet inte får sitt behov av erkännande tillgodosett, 
vilket på lång sikt kan resultera i en försämrad självbild och självkänsla.  
 I sin studie har Jonsdottir (2007) gjort en sammanställning (Tabell 1.1) av 
Honneths filosofiska tankar om erkännande och moralisk kränkning, en modell som 
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vi valt att använda för att visa vad ett erkännande och en moralisk kränkning kan leda 
till. 
 
Tabell 1.1 Honneths filosofiska tankar om erkännande och moralisk kränkning  
 
Nivå av själv-
relation 

Erkännande Erkännande 
leder till 

Moralisk 
kränkning 

Moralisk 
kränkning 
leder till 

 

Nivå 1: 

Fysiska  

behov 

Individens egna 
behov har ett 
unikt värde för 
en annan person  

Ökat 
självförtroende 
genom omsorg 
och kärlek  

 

Individen 
berövas 
tryggheten att 
åtnjuta fysiskt 
välbefinnande  

 

Individens tillit 
till de värden 
som egna 
fysiska behov 
har i andras 
ögon skadas  

 

Nivå 2: 

Moralisk  

pålitlighet 

Individen 
erkänns ha 
samma 
moraliska 
tillräknelighet 
som alla andra  

Ökad 
självaktning 
eller 
självrespekt  

 

Individens 
moraliska 
tillräknelighet 
och omdömes-
förmåga 
missaktas  

Individens 
självaktning tar 
skada  

 

 

Nivå 3: 

Kunskaper 
och 
färdigheter 

Individens 
förmågor utgör 
ett konstitutivt 
värde för en 
konkret 
gemenskap i 
form av 
solidaritet eller 
lojalitet  

Ökad känsla av 
egenvärde  

Individers eller 
gruppers känsla 
av 
förödmjukelse 
eller brist på 
respekt för de 
förmågor som 
de besitter  

Känslan av att 
vara socialt 
betydelsefull tar 
skada  

 
 

Som tabellen visar har barn behov som behöver tillgodoses, Fysiska behov, Moralisk 
pålitlighet och Kunskaper och färdigheter. Utifrån dessa tre behov visar tabellen 
vilken verkan ett erkännande eller en moralisk kränkning får för barnet. I nivå 1 som 
handlar om barnens fysiska behov, leder ett erkännande till ett bättre självförtroende 
när barnet har ett unikt värde inför en annan person.  Medan barnets tillit till sig själv 
försämras när tryggheten av att få känna fysiskt välbefinnande inte uppfylls. I nivå 2, 
moralisk pålitlighet, får barn en ökad självrespekt när de erkänns samma värde som 
andra barn. Självaktning tar dock skada när barnets omdömesförmåga ses ned på. I 
nivå 3 får barnen en ökad känsla av egenvärde när deras förmågor ges ett värde i en 
grupp. När barnet möts av en respektlöshet eller förödmjukelse för de förmågor de 
besitter kan barnets känsla av att vara socialt värdefull ta skada.  
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer studiens val av metod, urval och tillvägagångssätt att 
presenteras. Kapitlet kommer även innehålla en redogörelse för hur analysen har 
bearbetas samt hur forskningsetiska aspekter har beaktas under insamling och 
bearbetning av empirin.  

3.1 Val och genomförande av metod 

Studien har en övergripande kvalitativ ansats, vilken valdes för att få en fördjupad 
kunskap av pedagogernas agerande i stödjandet av barns kamratrelationer. Dock har 
studien vissa kvantitativa drag då materialet också möjliggjorde en urskiljning av 
olika övergripande mönster i pedagogernas handlande (Stukát, 2011).  
 Som metod valdes strukturerade observationer som genomfördes tillsammans 
med varsitt observationsschema. Metoden valdes då den ansågs mest lämplig för att 
få en mer sanningsenlig empiri. Empirin blev sanningsenlig då datan utgick från 
verkligheten och inte från eventuellt förskönade svar som man kan få i intervjuer 
(Stukát, 2011). Bryman (2011) lyfter även han problematiken kring 
surveyundersökningar där intervjuer och enkäter används som metod, då han menar 
att det ofta tvingar observatörerna att dra egna slutsatser utifrån respondenternas 
utsagor. Genom att göra observationer istället för intervjuer eller enkäter, framträdde 
en verklighetstrogen bild av hur pedagoger stödjer barns kamratrelationer. 

En vidare motivering till varför strukturerade observationer valdes som metod 
var att den passade studiens syfte, som var att undersöka hur pedagoger stödjer barns 
kamratrelationer. Detta då Bryman (2011) beskriver strukturerade observationer som 
en direkt observation av sociala beteenden som registreras utifrån förutbestämda 
kategorier. Dessa kategorier fastställdes innan datainsamlingen utfördes i form av ett 
observationsschema (bilaga 1). Observationsschemat användes för att säkerställa att 
registreringen av deltagarnas handlingar förblev enhetlig, samt för att underlätta 
sammanställningen av empirin. Observationsschemat bestod av fyra kategorier som 
möjliggjorde att fokus ständigt låg på vad eller vem som skulle observeras (Bryman, 
2011).  

Kontakt med de utvalda förskolorna och avdelningarna togs tidigt via ett 
personligt besök. Tid och datum för observationerna bestämdes på plats med de 
berörda pedagogerna. I samband med besöket lämnades ett missivbrev (bilaga 2) 
över till deltagarna av studien, samt till förskolecheferna via mail. I 
informationsbladet stod information om studiens syfte och hur de forskningsetiska 
aspekterna skulle komma att behandlas i studien. Ett informationsblad (bilaga 3) 
med tillhörande samtyckesblankett lämnades även ut till barnens vårdnadshavare på 
de avdelningar som observationerna skulle genomföras på. I informationsbladet stod 
en kort sammanfattning av studiens syfte, deras barns rättigheter i samband med 
studien samt våra kontaktuppgifter. Samtyckesblanketten innehöll en godkännande-
förfrågan där vårdnadshavarna fick ta ställning till om deras barn fick delta i studien. 
Barn som nekades deltagande förbisågs under observationerna.  

Observationerna ägde rum både utomhus och inomhus, beroende på hur den 
dagliga verksamheten såg ut under tiden som observationerna genomfördes. Alla 
observationer genomfördes tillsammans på samtliga avdelningar under samma 
vecka, med ett observationstillfälle på förmiddagen och en under eftermiddagen. 
Varje observationstillfälle pågick under cirka en timmes tid där alla observationer 
registrerades i termer av händelser (Bryman, 2011) som överensstämde med 
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observationsschemat (bilaga 1). Med det menas att under den timmen som 
spenderades på avdelningen dokumenterades ett antal mindre händelser. Dessa 
händelser varierade i tidsåtgång och kunde pågå i allt ifrån några minuter upptill 
trettio minuter. För att inte missa viktig data användes varsitt observationsschema, 
som senare underlättade sammanställningen av empirin.  Vi som observatörer hade 
en icke-deltagande roll, då vi förhöll oss passiva i bakgrunden och enbart studerade 
de sociala skeendena (Bryman, 2011).  

Varje pedagog har i studien blivit tilldelad ett fingerat namn för att kunna 
fastställa i vilka observationer varje enskild pedagog har varit delaktig. För att belysa 
att det är pedagogernas förhållningssätt som är i fokus i studien har enbart 
pedagogerna blivit tilldelade ett namn. Av den anledningen kommer barnen skrivas 
som flickan/pojken eller barnen/barnet. 

3.2 Urval 

Urvalet till den här studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), 
detta då det rådde en tidsbrist när studien skulle genomföras. Därför valdes förskolor 
som fanns i närheten och var kända sedan tidigare. Observationerna genomfördes på 
åtta avdelningar som var utspridda på fyra förskolor. I studien observerades tjugoen 
pedagoger. Kriterierna för de deltagande pedagogerna var att de skulle vara 
verksamma på avdelningarna där observationerna genomfördes. Av denna anledning 
gjordes ingen urskiljning utifrån kön, ålder, yrkeskategori eller verksamma år i yrket. 
Detta beslut togs då studiens syfte var att undersöka hur pedagoger i förskolan 
arbetar med att stödja barns kamratrelationer.  
 Avdelningarna där pedagogerna arbetade varierade i storlek och antal barn. Fyra 
av avdelningarna hade barn mellan ett till fem år, tre avdelningar var 
småbarnsavdelningar med barn mellan ett till tre år och en avdelning hade enbart 
femåringar.  

3.3 Analys 

Efter varje observationstillfälle transkriberades den insamlade empirin. Därefter 
sammanställdes alla transkriberade observationer och kategoriserades in i strategier. 
Strategierna förklarades genom fallbeskrivningar, som sedan analyserades och 
tolkades utifrån det valda teoretiska perspektivet. Eftersom Honneths (2003) teori 
handlar om hur erkännande fungerar och uppnås i sociala relationer, bestod större 
delen av analysarbetet av att förstå observationerna utifrån i vilken mån erkännande 
möjliggjordes för barnen. Detta innebär bland annat att se hur pedagoger hanterade 
situationer där barn redan ingick i samspel eller hur de stöttade ett barn som befann 
sig utanför ett samspel.  

3.4 Reliabilitet  

Strukturerade observationer ger en mer tillförlitlig information om olika skeenden i 
jämförelse med intervjuer och enkäter (Bryman, 2011). Dock kan god reliabilitet i 
samband med strukturerade observationer vara svår att uppnå på grund av ett 
observationsschema kan tolkas av samma person på olika sätt beroende på tidpunkt 
under dagen, något som Bryman (2011) kallar för interbedömarreliabilitet. Dock ökar 
reliabilitet då samma situationer har dokumenterats med varsitt observationsschema. 
Kortare observationstillfällen valdes för att minimera risken med försämrad 
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uppmärksamhet på grund av till exempel trötthet under dagen. Detta ger studien en 
ökad reliabilitet. Dock hade det varit önskvärt att kunna genomföra samma 
observationer ett flertal gånger för att få bättre reliabilitet, men då det fanns en 
tidsbrist när arbetet skulle genomföras var det inte möjligt.  

3.5 Validitet 

Validitet innefattar huruvida det valda mätningsinstrumentet verkligen mäter det 
som är avsett (Bryman, 2011). I studien användes ett observationsschema som gav 
studien god validitet då observationerna granskades utifrån samma kategorier. Dock 
kan vår närvaro ha påverkat pedagogernas beteende, då de visste att de var 
observerade, något som Bryman (2011) kallar för ” reaktiv effekt”. Detta kan påverka 
validiteten av studien, men då både barnen och pedagogerna snabbt vande sig vid att 
bli observerade upplevdes inte resultatet ha blivit påverkat. Något som återigen anses 
ha höjt validiteten. 

3.6 Generaliserbarhet 

Målet med studien var att försöka få fram ett generaliserbart resultat genom att ha ett 
så brett utbud av deltagare som möjligt. Därför valdes ett större antal pedagoger ut på 
olika förskolor, för att kunna dra någon slutsats om resultatet är generaliserbart eller 
inte (Stukát, 2011). Då studien utgått från ett bekvämlighetsurval försvåras 
möjligheten att generalisera då urvalet inte har representerats av en specifik grupp 
(Bryman, 2011). Därför är studiens resultat endast generaliserbar för de förskolor och 
pedagoger som deltagit, det vill säga att studien inte är generaliserbar för en hel 
kommun eller hela landet. För att den skulle bli mer generaliserbar hade metoden 
behövt tillämpats i ett större perspektiv med till exempel fler deltagare. 

3.7 Etik 

I den här studien har de fyra forskningsetiska principerna beaktats, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet har tagits hänsyn till genom att deltagarna i studien både 
blev informerade muntligt och genom ett missivbrev om studiens syfte och innehåll. 
Respondenterna blev informerade om våra namn och kontaktuppgifter om de hade 
några frågor eller funderingar om studien. Samtyckeskravet togs i beaktning genom 
att respondenterna själva fick avgöra om de vill delta eller inte. De har även 
informerats om att deras deltagande kan avbrytas utan reprimander. 
Respondenterna informerades om Konfidentialitetskravet, där de garanterades att 
deras identiteter förblir anonymiserade. Vilket innebär att det inte är möjligt att lista 
ut vilken förskola eller avdelning som observationerna är gjorda på. Information gavs 
även ut om att materialet som framkommer under observationerna skulle behandlas 
med varsamhet och inte hamna i obehöriga händer. Detta innebar att när studien 
publiceras på DiVA ska allt insamlat material förstöras. Nyttjandekravet innebar att 
deltagarna informerades om att empirin endast skulle användas till studiens givna 
syfte, men även att studien skulle bli ett offentligt dokument och finnas tillgängligt på 
databasen DiVA.  
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Samma information som gavs till pedagogerna angående de forskningsetiska 
aspekterna gavs även ut till barnens vårdnadshavare, där de även fick ta ställning om 
deras barn skulle få vara delaktiga i studien.  

Under studiens gång har vi fört en diskussion kring hur studien kan komma att 
påverka informanterna både under och efter arbetet. Då syftet med studien var att 
undersöka pedagogers agerande i vissa situationer har det funnits en medvetenhet 
om att eventuella etiska dilemman har kunnat uppstå i studiens framställning. Vi 
som författare är införstådda med den känsliga karaktär som vissa av 
observationerna fick då vi belyser ageranden hos pedagoger som kan ha påverkat 
barnens kamratrelationer. Dock måste dessa situationer synliggöras för att visa på 
skillnader i pedagogers förhållningssätt. För att undvika kränkande framställningar 
har vi strävat efter att författa studien med största möjliga respekt för de deltagande 
individerna.  

Då det var övervägande kvinnliga deltagare i studien gjordes ett val att namnge 
även de manliga respondenterna med fiktiva kvinnonamn. Detta för att skydda deras 
integritet och för att kunna garantera deras anonymitet.    

4 Resultat 

Den insamlade empirin presenteras i en beskrivande text, där innehållet från 
observationerna sorterats in i strategier som pedagogerna använde sig av. Kapitlet 
börjar med en beskrivning av de två övergripande förhållningssätten som 
pedagogerna använder gentemot strategierna, passivt och aktivt, samt vilken 
påverkan de har för användandet av strategierna. Strategierna kommer att 
presenteras var och en för sig och kommer att konkretiseras med ett antal 
fallbeskrivningar från de genomförda observationerna. Samtliga pedagoger som 
framställs i fallbeskrivningarna har fått fiktiva namn. 

4.1 Passivt och aktivt stöd 

I samtliga observationer kunde vi uppmärksamma att pedagogerna hade två former 
av förhållningsätt för att stödja barns kamratrelationer. Vi har valt att benämna dessa 
förhållningssätt som passivt eller aktivt stöd. Gemensamt för alla strategier som 
framkom i resultatet är att pedagogerna dels kunde växla mellan passivt och aktivt 
stöd i en och samma situation, men att de även kunde utgå från samma form av stöd 
beroende på vad situationen krävde.  

Det passiva stödet utgick från att pedagogen tog en avvaktande roll genom att 
cirkulera och observera aktiviteter eller lekar på avstånd. Pedagogen höll sig utanför 
leken men var beredd att gå in och stötta ifall ett sådant behov skulle uppstå. 
Pedagogen gjorde inget försök till att ändra lekens karaktär om det inte var 
nödvändigt. Barnen tilläts utveckla leken och sina sociala kompetenser utan 
pedagogens inblandning vilket möjliggjorde att barnen kunde skapa relationer till 
varandra på sina egna villkor.  

Det aktiva stödet använde pedagogen i situationer där barnen upplevdes ha ett 
behov av ett vuxenstöd för att klara av att samspela med andra. Vanligtvis startade 
pedagogen upp aktiviteter och antog en mer aktiv ledarroll i barnens aktivitet för att 
stötta upp barnens interaktion mellan varandra. Pedagogen försåg barnen med 
verktyg för att hantera sociala situationer på ett korrekt sätt. Pedagogen visade ofta 
genom sina handlingar hur barnen kan agera i sociala sammanhang och fyllde en 
funktion av att vara en förebild.  
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Utifrån dessa förhållningssätt går det att precisera ett antal mer specifika 
strategier som pedagoger använder i sitt arbete med barns kamratrelationer.  

4.2 Strategier för att främja barns kamratrelationer 

Under observationerna framkom strategier som pedagoger tillämpar för att stödja 
barns kamratrelationer. Gemensamt för alla observationer var att pedagogernas 
strategier baserades på en växelvis användning av ett passivt och aktivt stöd, som 
beskrevs i föregående del. Utifrån den insamlade empirin har vi gjort en sortering av 
de strategier som framkom under studien. Dessa strategier har vi valt att benämna 
som Att använda material i verksamheten, Att skapa samspelssituationer och Att 
vara en förebild för barns kamratrelationer. Vi har även valt att uppmärksamma de 
situationer där pedagoger inte har någon strategi för att stödja barns 
kamratrelationer under rubriken Utebliven stöttning för att främja barns 
kamratrelationer. 

4.2.1 Att använda material i verksamheten 

Strategin utgår från att pedagogerna använder material för att stödja barns 
kamratrelationer. Materialet blir ett verktyg för att skapa samspelssituationer och där 
barnen kan utveckla goda kamratrelationer. Med material menas de objekt som 
barnen samlas kring, det kan t.ex. vara en pinne i skogen, ett brädspel eller gungan på 
gården. I sitt stöd använder pedagogerna materialet på olika sätt, det kan t.ex. vara 
genom att pedagogen utgår från ett material som barn redan intresserat sig av. 
Pedagogen tar då tillvara på barns intresse för materialet och strävar efter att skapa 
samspelssituationer mellan flera barn. Pedagogen uppmuntrar barn till sampel 
genom att själv aktivt visa intresse för materialet och visa glädjen kring att dela 
intresset med andra. Materialet används även av pedagogerna i ett förebyggande 
syfte för att kunna stödja barns kamratrelationer. Materialet blir en konkretisering 
för det budskap pedagogerna vill förmedla, det kan exempelvis vara ett redskap för 
att hantera konflikter i barngruppen men även för att stärka det sociala klimatet. 
Nedan följer fyra konkreta exempel från observationerna på hur pedagoger använder 
material på olika sätt i sitt arbete med att stödja barns kamratrelationer.  

Att använda material för att skapa ett gemensamt intresse 

Pedagogen Thea sitter vid ett bord tillsammans med ett barn som tidigare setts gå 
runt planlöst i rummet, de spelar ett Pokémon-spel som barnet visat intresse för. 
Thea och barnet diskuterar spelets regler och hon är väl insatt i hur spelet går till. 
Thea och barnets diskussion har fångat tre andra barns intresse och de närmar sig 
bordet där de sitter och spelar. Barnen som anslutit börjar snart ställa frågor om 
spelet till Thea och hon svarar. Samtalet om Pokémonspelet blir allt mer ingående 
och djupare och barnen växlar mellan att prata med Thea och med varandra. Barnen 
slår sig ner kring bordet och deltar i spelet. Thea för diskussioner med alla barnen 
kring bordet och leken fortlöper. Alla barnen visar en glädje kring spelet och deras 
skratt hörs från andra sidan av rummet. Efter en stund kommer en annan pedagog 
fram till Thea och informerar henne om någonting, som gör att hon måste lämna 
barnen själva med spelet. Barnen är inne i spelet och noterar inte att Thea lämnat 
bordet. Spelet och samtalen mellan barnen fortsätter under tiden som Thea är borta 
och när hon kommer tillbaka väljer hon att inte gå in i spelet igen utan låter barnen 
fortsätta spela på egen hand, även om hon håller sig i närheten och observerar spelets 
gång.  
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Thea stödjer barnens kamratrelationer med hjälp av det Pokémonspel som hon 
och ett barn spelar. Genom att tillåta att fler barn får vara med öppnas möjligheter 
upp för barnen att skapa ett gemensamt intresse, vilket på sikt kan utvecklas till 
vänskapsrelationer.  

Att använda material för att inkludera barn i lek 

Barnen har precis kommit in efter har varit ute. De flesta barnen samlas i ett stort 
lekrum där de snabbt delar upp sig i små grupper och påbörjar olika lekar. En flicka 
går runt i rummet och observerar de andra barnens aktiviteter. Hon försöker 
upprepande gånger att få kontakt med de andra barnen men blir inte insläppt i någon 
lek. Flickan blir efter en stund irriterad över att hon inte får vara med och börjar i sin 
frustration förstöra de andra barnens lek, genom att till exempel riva ner tyget som 
två pojkar byggt en koja med. Pedagogen Lisa kommer in i rummet strax därefter och 
uppmärksammar flickans beteende och närmar sig henne. Lisa sätter sig på huk 
bredvid flickan och börjar prata med henne om vad hon vill göra. Flickan mumlar 
något tillbaka men svarar inte riktigt på Lisas fråga. Bredvid Lisa sitter ett annat barn 
i en stor plastlåda med täcke och kudde omkring sig. Lisa försöker få en uppfattning 
om vad flickan i lådan leker för någonting vilket väcker den första flickans intresse då 
hon har stått och lyssnat på deras konversation. Lisa uppmärksammar flickans 
intresse och försöker få flickorna att leka tillsammans genom att fråga om det finns 
plats för ett till barn i lådan. Flickan i lådan verkar positiv till förslaget och gör plats 
åt så att flickan kan krypa ner bredvid. Flickorna börjar så småningom leka en 
gemensam lek i lådan medan pedagogen sitter kvar en stund och observerar hur 
leken utvecklas.  

Lisa använder plastlådan som ett hjälpmedel för att locka två flickor in i en 
gemensam lek.  Genom att vara observant om material som finns i omgivningen kan 
Lisa komma med förslag på hur materialet kan användas som utgångspunkt för att 
skapa ett samspel. När Lisa väcker ett gemensamt intresse för materialet hos 
flickorna skapas förutsättningar för en fortsatt kamratrelation.  

Att använda material för att starta upp ett samspel 

Pedagogen Maria har precis haft en aktivitet med tre barn och alla vistas i ett rum där 
olika typer av material ligger framme för att locka till lek och konstruktion. Ett av 
barnen går fram till ett rör som sitter fast på väggen och släpper ner 
skumgummibollar genom röret. Maria rör sig runt om i rummet och har uppsikt över 
alla barns aktiviteter. Hon uppmärksammar pojkens lek vid röret och sätter sig på 
knä bredvid och startar en konversation med pojken om vad han gör. Samtalet sker 
under tiden som pojken fortsätter att utforska röret. Maria talar med ett engagemang 
i rösten vilket väcker de andra barnens intressen och får dem att släppa sina egna 
aktiviteter och närma sig henne. Maria fortsätter att prata med pojken om vad han 
gör samtidigt som hon ser att de andra barnen närmar sig och bjuder in dem till 
samtalet. Maria växlar mellan att uppmuntra pojkens lek och att sätta ord på vad han 
gör till de andra barnen. Barnen står och tittar på vad pojken gör och blir mer och 
mer intresserade. Maria tar tillvara på barnens intresse över materialet och 
uppmuntrar dem att vara med genom att förse dem med egna bollar. Barnen turas 
om att släppa ner bollar i röret och visar glädje över aktiviteten och till varandra 
genom att skratta och le. Leken pågår under en lång stund och tillsammans hittar de 
även annat material som de provar att släppa ner för röret.  

Maria tar tillvara på ett barns nyfikenhet kring ett material och genom att 
använda sin röst och sitt engagemang lyckas hon skapa ett intresse kring materialet 
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även hos de andra barnen. Materialet blir utgångspunkt i barnens samtal och 
undersökningar. Maria använder även annat material för att bibehålla barnens 
intresse så att samspelet kan fortsätta. Materialet blir ett viktigt verktyg för Maria att 
starta upp ett gemensamt samspel som kan utvecklas till vänskapsrelationer.  

Att använda material för att stärka upp sociala färdigheter 

Pedagogen Majken samlar barngruppen till samling. Hon ber barnen att sätta sig i en 
ring på mattan som ligger på golvet. På avdelningen pågår ett tema med Pelle 
Svanslös i fokus, något som Majken använder sig av när hon börjar samlingen. Hon 
berättar att hon träffat Pelle i helgen, och hur de tillsammans pratat om hans konflikt 
med Måns. Hon informerar barnen om att Pelle valt att använda sig av en 
”snällkalender” för att försöka få Måns att bli snällare. Hon berättar även att Pelle 
gett henne en likadan kalender att ta med till förskolan och dela den med barnen på 
avdelningen. Hon förklarar för barnen att kalendern är full med uppdrag som går ut 
på att barnen ska göra en snäll handling om dagen mot någon annan. En pojke lottas 
ut att bli den som får öppna den första luckan i kalendern. Majken läser högt vad som 
står i luckan, ” Dagens uppdrag är att säga hej till någon du inte brukar heja på”. 
Majken frågar barnen vad de tror att dagens uppdrag betyder och frågan får barnen 
att komma med egna förslag på hur de ska uppnå uppdraget. Samtalet pågår en stund 
och Majken följer upp barnens intresse genom att fråga om barnen vet några andra 
sätt man kan vara en bra vän på.  

Majken använder i den här situationen materialet i ett förebyggande syfte för att 
förbättra det sociala klimatet i barngruppen, något som är viktigt för att barnen ska 
kunna ingå i kamratrelationer. Materialet utnyttjas av Majken som ett redskap för att 
starta upp samtal om olika ämnen, i det här fallet, hur man är snäll. Snällkalendern 
och andra liknande material används för att ge barnen inspiration och motivation i 
sitt agerande gentemot ett annat barn.  

4.2.2 Att skapa samspelssituationer 

Strategin baseras på att pedagogerna förser barnen med ett aktivt stöd i att skapa 
vänskapsrelationer, till exempel genom att delta i aktiviteter tillsammans med barnen 
eller att ta beslut åt barnet genom att välja ut och placera in barnet i en gemenskap. 
När pedagogen deltar i en aktivitet skapas möjligheter för att ge barnen stöd i sina 
sociala färdigheter vilket i sin tur ger goda förutsättningar för att utveckla 
vänskapsrelationer. Pedagogens stöd kan komma i form av kommunikation där det 
bland annat kan handla om att förtydliga lekregler när det uppstår konflikter. 
Pedagogerna tar ansvar för att underlätta kommunikationen mellan barnen genom 
att låta barnen till en början prata via pedagogen för att sedan uppmuntra dem till att 
prata med varandra. Strategin går även ut på att pedagogen är uppmärksam på vad 
som händer i barngruppen, vilka som leker ensamma och som har behov av stöd för 
att ta sig in i ett samspel. Det kan också handla om att agera och ge stöd åt barn som 
befinner sig i destruktiva relationer där barn har svårigheter att komma överens och 
leka tillsammans. Nedan följer tre exempel på hur strategin används av pedagoger i 
verksamheten.  

Att stötta barn i att utveckla hållbara relationer 

Alla barnen på avdelningen är ute på gården. En stor grupp med flickor har svårt att 
få sina lekar att fungera då det ofta uppstår konflikter mellan dem. Gruppen försöker 
upprepade gånger att starta upp nya aktiviteter men slutar oftast i att vissa barn 
ständigt försöker få sin vilja igenom. Det resulterar i att flickorna blir osams och att 
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några av barnen väljer att lämna leken. Pedagogen Stina ser att tjejgruppen har 
svårigheter med att få sina lekar att fungera på grund av konflikterna och väljer att gå 
fram till dem. Hon ger flickorna ett förslag på en lek som de kan leka tillsammans. I 
samband med att hon startar upp leken tar hon själv även en aktiv roll som deltagare. 
Barnen upplevs bekanta med leken sedan innan men Stina måste ibland gå in och 
tydliggöra reglerna för att flickorna inte ska bli osams. En av flickorna argumenterar 
kraftigt för att få sin vilja igenom och försöker fysiskt knuffa bort ett barn som inte 
gör som hon säger. Flickans kompis uppmuntrar henne att fortsätta knuffa genom att 
själv hjälpa till. Stina går fram till flickorna och stöttar dem genom att berätta varför 
de inte alltid kan få som de vill och ger förslag på hur de istället kan hantera 
situationen. Barnen verkar acceptera förklaringen från Stina och leken fortsätter.  

När Stina väljer att gå in och stödja upp en barngrupp med svårigheter i att 
behålla en god stämning i sina aktiviteter, bidrar hon till skapandet av en mer hållbar 
kamratrelation mellan barnen. Relationen mellan barnen blir mer hållbar då hon kan 
vara med i stunden när konflikter uppstår och förse barnen med det stöd som behövs 
för att samspelet ska kunna fortsätta.   

Att inkludera barn i en pågående lek  

Hela avdelningen är ute på gården. En pojke visar sitt intresse för en gungbräda, 
något som pedagogen Liselott uppmärksammar. Liselott hjälper pojken upp på 
gungbrädan och väljer att sätta sig på andra sidan. De har gungat en liten stund 
tillsammans när Liselott får syn på en flicka som sitter ensam på en cykel lite längre 
bort. Hon föreslår för pojken att bjuda in flickan, och gunga med henne istället. 
Pojken nickar åt Liselotts förslag och hon går för att fråga flickan om hon vill vara 
med. När Liselott går iväg vänder sig pojken om och följer Liselott med blicken. 
Liselott kommer fram till flickan och erbjuder henne att göra pojken sällskap på 
gungan. Flickan tycks ha sagt ja, då Liselott tar med sig flickan till gungan genom att 
skjutsa henne på cykeln. Väl framme hjälper Liselott flickan upp på gungan och 
pojken ler stort åt sin nya gungkamrat, vilket även flickan gör och de skrattar högt 
när Liselott knuffar på gungbrädan.   

Liselott stödjer kamratrelationer genom att se pojkens behov av att leka med 
andra och hjälpa honom att hitta en lekkamrat. Till en början tillgodoser Liselott 
pojkens behov av sällskap och sätter hon sig på andra sidan gungbrädan, men håller 
ändå en observant överblick över gården för att hitta ett barn som kan ersätta henne. 
När Liselott får syn på en flicka som också leker ensam tar hon en aktiv roll för båda 
barnens relationsskapande genom att bjuda in henne i leken.    

Att stödja barns kommunikation till varandra 

En pedagog, Maja, sitter på golvet med två barn som lägger pussel tätt intill. En flicka 
hade satt på sig en läkarrock och kommer fram till Maja och ber om att få undersöka 
henne. Pedagogen låter sig undersökas och lägger sig platt ner på golvet. En annan 
pojke ser på avstånd vad Maja och flickan leker och avslutar sin egen lek för att 
ansluta. Pojken sätter sig på knä bredvid Maja och börjar ge henne förslag om vad 
flickan skulle kunna undersöka. Maja svarar pojken och uppmuntrar honom att 
berätta om sina förslag för flickan. Pojken tvekar kring att samtala med flickan och 
Maja får istället fungera som en mellanhand i samtalet mellan pojken och flickan, då 
hon får föra vidare barnens konversationer mellan varandra. Desto längre leken 
pågår blir barnen mer bekväma med varandra, vilket medför att Maja inte behöver 
agera mellanhand åt barnen då samtalen nu istället sker mellan barnen direkt.   
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I fallbeskrivningen stödjer Maja barnens kamratrelationer genom att fungerar 
som en brygga mellan barnens konversationer. Genom att låta pojken tala via Maja 
tills han är redo att tala till flickan direkt får relationen större förutsättningar att pågå 
under en längre tid. Maja ger barnen möjlighet till att själva avgöra när de känner sig 
redo för att samtala med varandra vilket gör att deras relation kan utvecklas i deras 
egna takt.  

4.2.3 Att vara en förebild för barns kamratrelationer 

Strategin utgår från att pedagogerna är förebilder för barnen om hur de bör agera 
mot varandra. Den här strategin kunde ses i flera situationer där en större andel av 
pedagogerna stöttade barnen i deras relationsskapande genom sitt eget handlande.  

I strategin uppmärksammar pedagogerna barnens positiva sidor för varandra, 
vilket bidrar till att barnen får en positiv inställning till de andra barnen i gruppen. 
Pedagogernas positiva feedback till barnen sker ofta i de vardagliga händelserna, som 
kan vara allt ifrån i en samling till i den fria leken. Pedagogerna var noga med att ge 
barn komplimanger över attribut som andra barn skulle kunna dra nytta av i ett 
gemensamt samspel med det barnet.  

Strategin används i alla situationer, men blir tydligast när pedagogen arbetar 
med barnen i mindre grupper. I smågrupper kunde pedagogen göra barnen 
uppmärksamma på varandra på ett sätt som inte var möjligt i en större barngrupp. I 
grupper med färre antal barn kunde pedagogen koncentrera sig på alla samtidigt och 
göra barnen nyfikna på varandra, vilket möjliggör en ”vi-känsla” i barngruppen.  

Den här strategin utgörs även av att kunna uppmuntra barnen till samspel. Att 
uppmuntra innebär att pedagogen har en viktig roll att kunna se när barn behöver 
stöd för att komma vidare i sin aktivitet. Det kan antingen vara genom att starta upp 
en konversation eller att uppmuntra och ta tillvara på ett samspel som redan 
existerar.  

Att uppmuntra en kommunikativ social miljö 

Det är eftermiddag och ett antal barn sitter utspridda i rummet, antingen ensamma 
eller i olika gruppkonstellationer. Några sitter och pusslar medan andra sitter och 
bygger med lego eller ritar. Pedagogen Frida sitter med två barn som lägger pussel 
tillsammans, hon pratar med barnen om vad de bygger och ger ibland tips när barnen 
inte får ihop bitarna. Efter en stund reser hon sig från golvet och går mot ett bord där 
en flicka sitter och ritar och tre andra barn bygger med lego. Hon sätter sig ner 
mellan de två pågående aktiviteterna och observerar alla barns lek. Hon frågar 
barnen om vad de ritar och bygger. Barnen som bygger med lego ger detaljerade 
förklaringar till deras lek och figurer och de fyller på och utvecklar varandras svar. 
Barnen glömmer efter en liten stund bort Fridas frågor och börjar istället prata med 
varandra.  

Frida uppmuntrar en kommunikativ social miljö genom att starta upp samtal 
med barnen om deras aktiviteter. Hon låter dem komma till tals och låter barnen 
styra samtalen utan att ta en för aktiv roll i diskussionen. Genom att Frida tar ett steg 
tillbaka får barnen själva föra samtalet vidare, något som leder till upptäckten att de 
delar ett intresse. Tillvägagångssättet, att starta upp samtal mellan barnen, gör det 
möjligt för en kommunikativ social miljö. Något som är en grundläggande del i barns 
skapande av kamratrelationer.  
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Att lyfta och förstärka barnens positiva egenskaper för varandra 

Pedagogen Jasmin sitter och klipper och klistrar vid ett bord med tre barn, en pojke 
och två flickor. Jasmin uppmärksammar alla barn vid bordet genom att ha dialoger 
med samtliga. Hon tilltalar alla barn vid namn och lyfter enskilda samtal till alla som 
sitter vid bordet. När pojken kommer på en ny teknik att klippa i pappret ger Jasmin 
honom positiv respons genom att säga ”Vad bra du är på att klippa!” så att de andra 
barnen hör. Flickorna blir fascinerade över pojkens klippning och lutar sig över 
bordet för att se bättre. Pojkens sätt att variera sin klippning inspirerar de andra 
barnen att utveckla sin klippteknik och Jasmin ger barnen positiv uppmuntran under 
tiden. Pojken vänder sig till flickan som sitter bredvid honom och ger henne en 
komplimang för hennes sätt att klippa. Flickan säger inget men vänder sig till pojken 
och ger honom ett leende tillbaka.  

Jasmin visar genom sina handlingar vilket socialt klimat som är önskvärt hos 
barnen. Hon föregår med gott exempel genom att inkludera alla barn i samtalet kring 
bordet och uppmärksamma det som barnen gör bra och deras starka sidor. Barnen 
influeras av Jasmins beteende och i exemplet kan ett barn ses anamma den positiva 
stämningen som Jasmin sprider när han själv berömmer ett barn bredvid sig. 
Pojkens agerande är ett exempel på sociala färdigheter som gör barnen attraktiva i 
kommande kamratrelationer.  

Att uppmuntra barn till fortsatt samspel  

Pedagogen Josefine rör sig i ett stort lekrum och observerar barnens aktiviteter när 
en grupp på tre flickor kommer fram till henne. De frågar om Josefine kan sätta på 
musik så de kan ha disco. Josefine säger att hon absolut kan göra det och flickorna 
visar glädje genom att le stort mot varandra. Flickorna springer mot rummet där 
musikspelaren finns och Josefine ansluter strax efter. Hon frågar vilken musik de vill 
lyssna på och barnen får välja mellan några cd-skivor. Barnen har vissa svårigheter 
med att komma överens om vilken skiva de ska lyssna på. Josefine lyssnar på deras 
diskussion men gör inga försök att gå in i den. Tillslut kommer flickorna överens om 
vilken skiva de ska spela och när Josefine sätter igång musiken fylls rummet av skratt 
och höga rop. När flickorna börjar dansa avlägsnar sig Josefine och går tillbaka ut i 
det stora lekrummet.  

I ovanstående fallbeskrivning visar Josefine respekt inför de relationer som 
barnen skapat med varandra genom att bevara en redan existerande gruppdynamik 
och möjliggöra deras fortsatta gemensamma aktiviteter. Hon ger gruppen möjlighet 
att genomföra en aktivitet tillsammans i och med att hon är lyhörd inför gruppens 
önskemål. Hon skapar förutsättningar för gruppen att bibehålla sina goda relationer 
med varandra genom att ta tillvara på vad barnen vill, i det här fallet följa deras 
musikintresse.  

4.3 Utebliven strategi för att främja barns kamratrelationer 

Under observationerna framkom det situationer där pedagoger verkade sakna en 
medveten strategi för att stödja barns kamratrelationer. Det kunde ta sig uttryck i att 
pedagogerna lade fokus på andra områden är barns kamratrelationer eller att 
pedagogerna inte uppmärksammade barn som hade behov av stöd för att ta sig in i 
ett samspel. Nedan kommer några fallbeskrivningar hämtat från observationerna 
som synliggör hur uteblivna strategier för barns kamratrelationer kan se ut i 
verksamheten.   
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4.3.1 Barn som blir osynliggjorda 

En pedagog, Berit, sitter på en matta i mitten av ett stort rum, hon är ensam pedagog 
på avdelningen för tillfället. Hon har en flicka i knät och tillsammans lägger de pussel 
på golvet medan resten av barngruppen rör sig i rummet. Flickan och Berit är mitt 
uppe i en diskussion kring pusslet, de pratar om vilka bitar som passar ihop och vart 
de ska läggas. Flickan lyssnar intresserat på Berits instruktioner och ett färdigt pussel 
börjar ta form på golvet. En pojke cirkulerar kring Berit och flickan och tittar nyfiket 
på vad de gör. Efter en stund går han fram till dem och tar upp en pusselbit och 
försöker lägga den på plats i pusslet. Berit ber pojken att sluta och menar att nu är det 
flickans tur att lägga pusslet. Pojken tar ingen notis om Berits tillrättavisning utan 
fortsätter att försöka lägga dit pusselbiten. Berit säger till igen fast med en mer 
bestämd röst vilket gör att pojken avlägsnar platsen. Pojken återupptar sitt beteende 
med att cirkulera runt i rummet utan att bli insläppt i någon annan aktivitet. Berit 
och flickan fortsätter att lägga pusslet en stund tills flickan så småningom reser sig 
och går därifrån.  
 Genom att fokusera på flickan och pusslet och inte göra pojken delaktig går en 
möjlighet att skapa en eventuell samspelssituation förlorad. Berits agerande kan vara 
en av orsakerna till att pojken återgår till att ströva omkring i rummet utan att hitta 
ett annat samspel att ingå i.  

4.3.2 När barns samspel avbryts 

Barnen har fri lek i ateljén på avdelningen. Pedagogen Karin har satt på musik och 
plockat fram garn till barnen som de lustfyllt leker med. Barnen använder garnet dels 
som limbo-stång, men också för att skapa en hinderbana genom att kasta ut garnets 
långa trådar runt omkring i rummet. Barnen kryper över och under trådarna och 
skrattar högt tillsammans, när pedagogen Rita kommer in i rummet. Hon stänger av 
musiken och undrar vad barnen gör. Barnen förklarar att de leker hinderbana, något 
som Rita ber dem sluta med då hon menar att garnet bara ska användas för att virka 
med. Barnens lek tar slut och Rita rullar ihop allt garn och barnen lämnar rummet.  
 När musiken stängs av får den lek och samspel som barnen byggt upp 
tillsammans ett avbrott. Genom att inte låta barnens lek fortgå går hon miste om ett 
tillfälle att fördjupa barnens relation. När hon plockar undan materialet som barnen 
byggt upp sitt sampel kring måste de börja om från början i att försöka hitta nya 
samspelssituationer.  

4.3.3 När pedagogers strategier krockar 

Pedagogen Anki går omkring på avdelningen och städar upp material som barn lekt 
med. Emellanåt i sitt plock stannar hon till hos vissa barn som leker och tittar nyfiket 
på vad de gör. En pojke cirkulerar runt i rummet och gör ett flertal försök till att ta sig 
in i andra barns lek. Tillslut går han och sätter sig vid ett bord och lägger pussel 
ensam. Anki kastar en blick åt hans håll med jämna mellanrum under tiden som hon 
fortsätter att städa. Anki blir tvungen att lämna rummet en stund och under tiden 
hon är borta frågar en annan pedagog, Nina, om inte pojken vill vara med två flickor 
och bygga med plusplusbitar. Pojken lägger ifrån sig bitarna han håller i handen och 
går och sätter sig på andra sidan bordet. Nina ler åt pojken när han kommer och 
sätter sig och startar upp diskussioner med barnen kring vad de vill bygga. När Anki 
kommer tillbaka in i rummet uppmärksammar hon att pojken har förflyttat sig men 
lämnat kvar pusslet i en röra på bordet. Anki går fram till pojken och ber honom att 
städa upp pusslet innan han kan fortsätta att bygga med bitarna. Pojken går 
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motvilligt med på att plocka undan pusselbitarna. När pusslet är tillbaka i lådan har 
pojken svårt att komma in i aktiviteten igen med Nina och de två flickorna, och 
fortsätter återigen med att cirkulera runt i rummet.  
 I den här fallbeskrivningen uppstår en problematik kring pojkens chanser till 
samspel, då pedagogerna har två olika fokusområden. Ankis prioritering på städning 
försvårar det samspel som pojken byggt med Nina och de två flickorna. Pojken som 
haft svårt att komma in i en lek på egen hand får avbryta sitt samspel för att plocka 
undan pusslet efter sig. Det resulterar i att pojken har svårt att komma tillbaka in i 
samspelet och han återgår till att cirkulera i rummet igen. 

5 Resultatanalys 

I det här kapitlet kommer resultatet analyseras, kopplat till det valda teoretiska 
perspektivet och annan relevant litteratur.  

5.1 Strategiernas belöning 

Vi kunde se att pedagogernas strategianvändning förde med sig ett flertal fördelar för 
barnen i deras skapande av kamratrelationer. Vi tolkar resultatet som att strategierna 
är en nödvändighet för att få in vissa barn i samspelssituationer där deras självbild 
kan stärkas. När pedagogerna använder strategier för att inkludera barn i 
kamratrelationer skapas möjligheter för alla barn att kunna få ett erkännande, 
oberoende av deras sociala färdigheter. Genom att kombinera och använda ett passivt 
och aktivt förhållningssätt blev förutsättningarna för barns samspel större, och det 
blir fler möjligheter för barnen att skapa hållbara kamratrelationer.  

Strategierna har en potential att kunna skapa en kedjereaktion hos barnet som 
kan leda till flera kamratrelationer. Genom att pedagogerna använder strategierna för 
att inkludera barnet i samspelssituationer får barnet det erkännande som Honneth 
(2003) menar är grundläggande i skapandet av ett bra självförtroende. Honneth 
menar även att ett bra självförtroende kan leda till att barnet utvecklar en mer positiv 
självbild där barnet ser sig själv som kompetent och unik. De nya attributen som 
barnet förknippar med sig själv kan skapa en känsla av egenvärde vilket stärker 
barnets tro på sin egen förmåga i nya kamratrelationer. Nedan kommer en 
illustration om hur strategierna kan leda till fler kamratrelationer. Dock ska det 
poängteras att processen som presenteras inte är fastställd utan kan se annorlunda ut 
beroende på barnets behov och förutsättningar.  

 
Pedagoger använder strategier à barnet får ingå i ett samspel à barnet får 
erkännande från andra barn à barnet utvecklar ett bättre självförtroende à barnet 
får en positiv självbild à barnet hamnar i fler samspelssituationer à barnet får 
möjlighet att skapa fler kamratrelationer.  

 
Utifrån resultatet kunde vi se att många pedagoger prioriterade att stödja barns 
kamratrelationer genom att uppmuntra och bjuda in barn till sociala samspel och lek. 
Vår empiri visade att dessa pedagoger använder sig av olika strategier för att få barn 
inkluderade i olika samspel samt att de hade förmågan att anpassa strategierna 
utifrån barnens behov. Vi kunde uppmärksamma att pedagogernas inblandning ofta 
var nödvändig för att starta upp och hålla igång samspel mellan barnen, något som 
stärks upp av Pape (2001). Hon menar att även om pedagoger inte kan påverka vilka 
barn som utvecklar en vänskapsrelation, så kan pedagogerna möjliggöra 
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förutsättningar för att barn ska bli vänner. Strategierna som framkom i empirin kan 
öppna upp möjligheter för att barn ska utveckla relationer till varandra som sedan 
kan leda till en djupare vänskap.  

I exemplet med pedagogen Liselott och pojken som ville gunga på gungbrädan, 
tolkar vi situationen som att hon hade en medvetenhet om hur hon skulle ge barnet 
det erkännandet som han var i behov av. Av hennes förhållningssätt kunde vi se att 
hon först tog en aktiv roll och själv gav barnet det erkännande han behövde, men när 
hon ser ett annat barn som också leker ensam, ändrar hon sin strategi till en mer 
passiv roll för att låta det andra barnet ta hennes plats i samspelet. 

Pedagogen ger upp sitt utbyte av erkännande i förmån för att pojken ska få ett 
mer givande erkännande från ett annat barn som skulle kunna leda till att de 
utvecklar en relation.  Vi tolkar Liselotts agerande som fördelaktigt för pojken utifrån 
vad Rubin (1981) skriver, att vuxna inte kan ge barn samma mänskliga resurser som 
barn ger till varandra. Liselotts hantering av situationen visar på hur viktigt det är att 
vara lyhörd inför det enskilda barnet innan pedagogen kan försöka ansluta flera barn. 
Genom att ge pojken ett val om vem han vill samspela med, pedagogen eller flickan, 
kan barnens gemensamma samspel bli mer meningsfullt. Detta då Liselott låter 
honom avgöra om han vill få ett erkännande från henne eller ett barn. När Liselott 
försöker inkludera ett annat barn i situationen kan det betraktas som att hon gör 
pojkens behov värdefulla för flickan. Utifrån Honneths (2003) teori är det när ett 
barns behov ges ett värde för någon annan som barnets självförtroende och känsla av 
egenvärde ökar, något som har potential att stärka barnets egen drivkraft att upprätta 
relationer med andra barn.  

Förutom att barnen fick ett erkännande från varandra, bidrar strategierna även 
med att barnen fick uppleva glädjen med att ingå i en gemenskap. I flera av 
observationerna kunde vi uppmärksamma att pedagogernas användning av 
strategierna bidrog till en god stämning i barnens samspel och att de njöt av 
varandras närvaro.  

5.2 Den bortglömda strategin 

Pedagogerna som observerades använde en rad olika strategier för att stödja samspel, 
men resultatet visar också hur vissa pedagoger verkade ha ett annat fokus än på 
barns kamratrelationer. Fokus tycktes istället ligga på det pedagogen ansåg vara 
viktigt i stunden. Vi kunde se situationer där pedagoger verkade prioritera sitt egna 
samspel med barnet istället för att uppmuntra barnet till samspel med andra. I 
sådana situationer får barnet förvisso ett erkännande (Honneth, 2003), men då 
erkännandet kommer från en vuxen och inte andra barn blir det inte lika givande som 
när barn får ett erkännande från varandra. Detta baseras på vad Rubin (1981) och 
Jonsdottir (2007) skriver, de menar att vuxna inte kan ersätta utbytet som jämnåriga 
barn har med varandra. Tillsammans med jämnåriga kan barn inspirera och glädja 
varandra på ett specifikt sätt som baseras på likvärdiga erfarenheter, och de kan 
erövra nya kunskaper och färdigheter.  

Honneth (2003) menar att moralisk kränkning sker när barn nekas samspel med 
andra barn. Däremot såg vi tendenser till att det kan vara pedagoger som orsakar 
moraliska kränkningar. Vi observerade situationer där pedagoger stundtals inte 
tycktes ha någon strategi för att främja kamratrelationer, och hur det kunde leda till 
att vissa barn inte fick ett erkännande från andra jämnåriga. I situationen med Berit 
som hade flickan i knät, kan en eventuell moralisk kränkning ses ur både flickans 
respektive pojkens perspektiv.  Vi kunde tolka det som att flickan redan fick ett 
erkännande från pedagogen när de pusslade tillsammans, men när pojken inte 
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gjordes delaktig i samspelet gavs flickan ingen möjlighet att få ett erkännande från ett 
jämnårigt barn. Pojken som istället verkade vara i behov av ett erkännande från 
antingen en vuxen eller annat barn, fick inte sitt behov uppfyllt. Det går att tolka 
situationen som att Berit har en annan tanke bakom samspelet mellan sig själv och 
flickan. Det kan till exempel vara att hon i det tillfället fokuserar på flickans 
matematiska utveckling eller behov av omsorg, istället för att stödja barnen i att 
utveckla ett gemensamt samspel. Detta agerande menar vi medförde att pojken inte 
gjordes delaktig i deras aktivitet och hans behov av erkännande förbisågs. Situationer 
som denna, när barns erkännande uteblir kan ses som en moralisk kränkning då 
barns kunskaper inte ges ett värde i en pågående gemenskap. Vilket kan bidra till att 
barns känsla av att vara socialt betydelsefull för någon annan tar skada (Jonsdottir, 
2007).  

I många av situationerna var pedagogerna ett stöd i skapandet av barns 
samspelssituationer, men det fanns även tillfällen då pedagogerna försvårade 
barnens uppbyggnad av kamratrelationer. I exemplet med Rita och barnen som lekte 
med snören upphör samspelet mellan barnen när musiken stängs av. Vi menar att 
barnen riskerar att gå miste om att få ett fortsatt erkännande från varandra när de 
inte längre har möjlighet att bygga vidare på samspelet med hjälp av musiken och 
garnet. Barnens samspel har svårt att komma igång igen då Rita inte erbjöd barnen 
någon alternativ aktivitet som kunde generera samma sorts erkännande. Pape (2001) 
lyfter riskerna med att som pedagog gå in och avbryta barns lek, vilket gör det viktigt 
att pedagoger ha en medvetenhet om vilka konsekvenser deras agerande kan för 
barns kamratrelationer, även om intentioner är goda. När pedagoger avbryter barns 
pågående samspel kan en moralisk kränkning uppstå då deras samspel och utbyte av 
erkännanden inte ges något värde.  

5.3 Pedagogisk krock 

Under observationerna kunde vi se att pedagogerna ibland hade olika 
förhållningssätt i samma situation. I beskrivningen med Anki och hennes kollega 
Nina kan vi se att Nina använder sig av en strategi för att inkludera pojken i en lek 
medan Anki prioriterar städningen. I situationer som denna kan pedagogernas olika 
förhållningssätt försvåra barnens möjlighet till att knyta relationer till andra barn.  

Tidigare hade pojken setts ströva omkring i rummet, men när han sätter sig vid 
bordet och pusslar använder Nina ett material likt hans eget som en strategi för att 
bjuda in honom till ett redan existerande samspel. Genom att bjuda in pojken till 
aktiviteten skapar Nina förutsättningar för att pojken ska få ett erkännande som han 
verkade vara i behov av då han flera gånger sökt kontakt med andra barn. När pojken 
ansluter sig till aktiviteten och ett samspel börjar, får pojken uppleva det som 
Honneth (2003) benämner som ett flerdimensionellt erkännande. Jonsdottir (2007) 
förklarar att begreppet baseras på instämmande och bejakande relationer till andra 
barn och vuxna, vilket i det här fallet utgörs av Nina och de två andra barnen. Pojken 
får ett flerdimensionellt erkännande för sina kunskaper och färdigheter när Nina 
uppmärksammar hans förmåga att bygga med pussel. När hon bjuder in honom till 
gruppaktiviteten med plusplusbitarna, får han möjlighet att uppleva att andra också 
värdesätter hans förmågor. Vi kopplar det till Honneths (2003) teori om att en stark 
självrelation stärks av att få erkännanden från andra för sina kunskaper och 
förmågor. När pojken får erkännanden från de andra barnen för sin förmåga att 
bygga med pussel ökar hans känsla av egenvärde.  

Möjligheterna för att pojken ska få ett fortsatt erkännande från Nina och de 
andra barnen, försvåras för stunden när Anki istället för att se hans behov av 
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erkännande, ber honom att plocka undan pusslet efter sig. När Anki inte tycks 
värdesätta situationens betydelse för pojken, förminskas hans möjlighet att få 
fortsätta uppleva känslan av att vara betydelsefull för andra. Utifrån Honneth (2003) 
teori kan ett sådant pedagogiskt agerande eventuellt leda till en moralisk kränkning, 
då barnets förmågor och kunskaper inte värdesätts inför andra barn. Ett agerande 
som kan leda till att barns känsla av att vara socialt betydelsefull tar skada och kan 
orsaka svårigheter i framtida kamratrelationer (Honneth, 2003; Jonsdottir, 2007).   

5.4 Destruktivt erkännande  

Av den insamlade empirin kunde vi utläsa en annan form av vad Honneth (2003) 
menar med erkännande, något som vi har valt att kalla för ett destruktivt 
erkännande. Detta blev tydligt i situationen med flickorna som ofta hamnade i 
konflikter med varandra. Vi kunde se en attityd i flickgruppen där vissa av barnen gav 
varandra erkännanden för uppföranden som bidrog till att det blev en dålig social 
stämning mellan dem.  

Situationen med Stina och de två knuffande flickorna är ett exempel på hur ett 
erkännande kan bli destruktivt. Vi kan se att flickorna ger varandra ett erkännande 
utifrån Honneths (2003) teori, men vi menar att det blir ett destruktivt erkännande 
när de uppmuntrar varandra att utföra handlingar som kan skada eller kränka andra. 
Vi uppfattade att det ofta förekom en viss jargong i deras relation som på sikt kan 
vara ohälsosam, då deras kamratrelation många gånger präglades av detta 
destruktiva erkännande. Något som i framtiden kan leda till svårigheter när barnen 
ska upprätta nya kamratrelationer, då delar av deras tidigare beteenden i 
samspelssituationer inte alltid har varit socialt acceptabelt.   

Honneth (2003) menar att en individs förmågor ges ett värde i en gemenskap 
vilket stärker självrelationen. I den här situationen ställer vi oss kritiska till om det 
verkligen är flickornas positiva förmågor som ges ett värde. Istället tycks det vara 
deras skadliga beteende mot andra som värdesätts. För att bryta barnens mönster av 
att få destruktiva erkännanden är det viktigt att pedagogerna går in och stödjer deras 
kamratrelation redan i ett tidigt skede (Pape, 2001). Strategierna kan bli ett bra 
verktyg för att motverka destruktiva erkännanden och kan användas för att bryta 
barnens normer om vad som skall ges ett värde i en kamratrelation. Genom att 
pedagogerna använder strategierna i ett förbyggande syfte kan de visa på skillnader 
mellan olika former av erkännanden.  

Snällkalender, ett material som användes i en av observationerna, är ett exempel 
på hur pedagoger kan arbeta med strategierna på ett förebyggande sätt. Genom 
konkreta material och ett aktivt förhållningssätt menar vi att pedagogerna kan skapa 
ett klimat som främjar barnens sociala färdigheter, såsom turtagning, respekt och 
förmågan att dela med sig. Dessa konkreta material kopplar vi samman till de 
handlingsprogram som Pape (2001) menar ska förstärka barns sociala kompetenser. 
Att pedagogerna hjälper barnen utveckla goda sociala kompetenser är en viktig 
aspekt för att stödja barnen i att skapa sunda kamratrelationen (Pape, 2001).  

6 Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet och analysen med stöd från tidigare 
forskning. I metoddiskussionen presenteras en kritisk granskning av vårt metodval. 
Diskussionskapitlet avslutas med en slutsats och förslag om fortsatt forskning, samt 
vad studien har för pedagogisk relevans.  
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6.1 Resultatdiskussion 

Som resultatet visar använder sig pedagogerna av tre övergripande strategier för att 
stödja barns kamratrelationer, dessa var genom att använda material, skapa samspel 
och vara en förebild. Strategierna kunde vi se användes som ett pedagogiskt verktyg 
för att stödja barns kamratrelationer, då strategierna kunde möjliggöra 
samspelssituationer för barn som hade svårigheter att skapa relationer på egen hand. 
De blev också ett verktyg för att stärka individuella barns sociala kompetens. 
Strategierna som pedagogerna använde upplevdes göra barnen mer attraktiva som 
lekkamrater i barngruppen. I samband med pedagogernas stöd kunde vi se att barnen 
påverkades positivt då de utvecklade sociala egenskaper som de andra barnen 
värdesatte, som till exempel empati och självkontroll (Pape, 2001). Dessa attribut kan 
på sikt bidra till att barn får en stärkt position i barngruppen. Något vi menar kan 
leda till att barn får ingå i fler samspelssituationer som kan möjliggöra fler och nya 
kamratrelationer.  
 Även om studiens syfte var att undersöka hur pedagoger stödjer barns 
kamratrelationer framkom det situationer av känslig etisk karaktär, då 
resultatkapitlet synliggör hur vissa pedagoger stundtals prioriterar andra områden 
eller behov. Trots det etiska dilemmat som uppstår i samband med detta resultat, så 
blir informationen relevant för att visa på skillnader när det kommer till att stödja 
och inte stödja barns kamratrelationer.  
 Vi kunde vid ett flertal tillfällen se att oavsett vad pedagogerna fokuserade på 
istället för barnens kamratrelation, kunde deras agerande ge upphov till att barnen 
upplevde en moralisk kränkning. Vi uppmärksammade att en moralisk kränkning 
även kunde ske när barn möttes av pedagoger som hade olika prioriteringsområden. 
Detta då barns samspel kan upphöra när pedagoger ställer olika förväntningar på 
dem. Ett sådant exempel synliggörs i fallbeskrivningen med Anki och Nina, där 
pojken inte får möjlighet att fullfölja den samspelssituation som Nina bjudit in 
honom till då Anki vill att han ska städa undan efter sig först.  
 Vi drar slutsatsen att pedagoger som inte använder någon strategi i syfte att 
stödja kamratrelationer kan försvåra barnens anknytning till varandra. Detta då vårt 
resultat tydligt visar att barns samspel många gånger är beroende av pedagogernas 
stöd. När pedagogerna inte har någon tanke bakom sitt agerande för att främja barns 
kamratrelationer, sker det på bekostnad av barnens samspel. Pedagogernas 
oreflekterade agerande kring barns behov av kamratskap resulterade ofta i att barnen 
fick sina samspel avbrutna och blev därför tvungna att försöka starta upp nya 
samspel. När pedagoger avbryter barns samspel ges de inte den nödvändiga tid som 
krävs för att kunna utveckla en djupare kamratrelation, då de är tvungna att bygga 
upp ett nytt samspel från början. I samband med att barnens samspel avbryts ges de 
heller inte rätt till att få det erkännandet som krävs för att utveckla den positiva 
självbild som är nödvändig i relationen till andra (Honneth, 2003).  
 Funktionen med strategierna överensstämmer med Pape (2001) som menar att 
barn på sikt ska klara av sociala samspel utan för mycket inblandning från vuxna. I 
våra observationer kunde vi se att de barn som uppvisade brister i sina sociala 
färdigheter, blev hjälpta av pedagogernas strategier. Pape (2001) lyfter ett antal 
attribut, såsom självkontroll, positivt socialt beteende och empati, som hon anser är 
grundläggande för att kunna samspela med andra. Vi kunde se att dessa attribut hos 
barnen stärktes när pedagogerna anpassade strategier utifrån barnets eller 
barngruppens behov. Att jobba med strategierna för att stärka barns sociala 
kompetenser och stödja barnen i att utveckla dessa attribut, blir en nödvändighet för 
att barnen ska kunna utveckla kamratrelationer med andra och få ett erkännande 
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(Honneth, 2003).  Detta baserar vi på det Ihrskog (2006) skriver om att en ömsesidig 
relation måste bestå av tillit, förståelse och empati. 

För att pedagogerna ska kunna stärka barns sociala färdigheter, behöver de ha en 
medvetenhet om när det är lämpligt att gå in för att stödja i ett samspel och när det är 
nödvändigt att låta barnen själva få upptäcka egna sätt att få tillträde till samspel. 
Lillemyr (2013) lyfter en debatt kring nödvändigheten av pedagogisk inblandning och 
huruvida det för med sig fördelar eller nackdelar. Utifrån våra observationer kunde vi 
se båda delarna då pedagogernas inblandning antingen ledde till ett förbättrat 
samspel eller att samspelet upphörde. Utifrån fallbeskrivningarna blir det tydligt hur 
skört barns samspel faktiskt är. Vi kopplar detta till vad Lillemyr (2013) 
uppmärksammar, han menar att pedagoger bör gå in i barns samspel med en 
försiktighet, men framförallt med respekt. Vi drar slutsatsen att när pedagoger inte 
visar respekt för barnens lek ger man inte heller deras samspel något värde. I och 
med det går barnen miste om att kunna ge varandra erkännanden som stärker deras 
självbild och självförtroende (Honneth, 2003). En konsekvens av att gå in och 
avbryta en lek är att barnens kamratskap inte ges möjlighet att utvecklas då barnen 
blir tvungna att börja om från början i en ny samspelssituation.  

Vi kunde se att pedagogerna visade en medvetenhet om när de behövde gå in i 
barns samspel och ge stöd. Vi kan se likheter i deras agerande med det Folkman och 
Svedin (2003) skriver om att pedagoger måste ha en förmåga att avgöra när det 
endast räcker med att observera och när det är läge att gå in som vägledare och 
förebild. Det här kopplar vi ihop med det aktiva och passiva stödet som pedagogerna 
använde i våra observationer. Där blev det tydligt att pedagogerna avvägde varje 
situation och gjorde en bedömning om det fanns behov av ett aktivt eller passivt stöd. 
Vi kunde även se att pedagogerna i vissa tillfällen tillämpade en växelvis användning 
och kombinerade observationer med att ta en aktiv vägledarroll beroende på vilket 
behov barnen och situationen krävde. Fallbeskrivningen med Stina visar ett exempel 
på hur pedagogerna kan gå från att vara passiva och observerande till att ta en mer 
aktiv och deltagande roll. I situationen med Stina framkommer hennes goda förmåga 
av att läsa av vilket behov en barngrupp har. Genom att växla i sitt förhållningssätt 
mellan aktiv och passiv kan hon förebygga ett fortsatt destruktivt erkännande mellan 
flickorna vars relation utgick från att ge varandra erkännanden för egenskaper som 
kunde såra andra barn.   

Strategierna är ett bra verktyg för pedagogerna att möjliggöra att barn får ett 
erkännande av andra, men vi menar att strategierna bör användas med en 
försiktighet då alla barn har olika behov av interaktion. Det kan till exempel vara att 
barnet för tillfället inte har ett behov av att ingå i en gemenskap tillsammans med 
andra barn utan istället kan det finnas behov av omsorg och trygghet. Under 
observationerna kunde vi se att under vissa tidpunkter på dagen hade barnen ett 
större behov av omsorg, till exempel på morgonen eller efter vilan på eftermiddagen. 
Detta stärks av Pape (2001) som menar att barns behov av omsorg kan se olika ut och 
kan variera över tid och vara beroende på vad som sker i barnets liv. 

 I enlighet med läroplanen (Skolverket, 2016a) ska pedagogen ha en helhetssyn 
på barns behov av omsorg, lek och lärande samtidigt som varje barn har rätt att få sitt 
behov tillgodosett. Pape (2001) upplyser dock om att barns behov av omsorg kan se 
olika ut och ska anpassas därefter.  

I vårt resultat framkom också förfarande hos vissa av pedagogerna som innebar 
en utebliven strategi för att främja barns kamratrelationer. Ett av dessa fall var 
pedagogen Berit som till exempel hade flickans behov av omsorg som prioritet och 
valde att uppfylla det behovet istället för att uppmuntra samspel med en jämnårig. I 
exemplet får flickan ett erkännande (Honneth, 2003) från Berit, men som vi tidigare 
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nämnt är ett erkännande från en pedagog inte det mest givande sett till barnets 
chanser att skapa kamratrelationer. Det blir därför väsentligt att det erkännandet 
som kommer från pedagogen inte sker på bekostnad av erkännandet från andra barn, 
då vuxna inte kan ersätta det utbytet barn får av varandra. (Rubin, 1981; Jonsdottir, 
2007). Vi menar dock att om flickan har behov av omsorg från pedagogen och inte att 
för tillfället få ingå i samspel, förser Berit flickan med det erkännande som hon har 
behov av i den stunden. Dock är det viktigt att pedagogen reflekterar kring orsaker till 
varför barnet söker sig till en vuxen istället för till andra barn. Rubin (1981) menar att 
barn med bristande sociala färdigheter ofta söker sig till vuxna när deras försök till 
samspel med andra barn misslyckas. Detta innebär att pedagogen behöver ha en 
fingertoppskänsla för vad barnets egentliga behov är. Pedagogen behöver kunna 
avgöra ifall barnet bara behöver få sitta i knä en stund eller om orsaken till barnets 
närvaro är av en annan anledning som kräver en aktiv insats.   

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vår valda metod, strukturerade observationer, har varit gynnsamt för den 
här studien, då vårt intresse låg i att undersöka hur pedagoger i verksamheten stödjer 
barns kamratrelationer. Genom observationerna fick vi möjlighet att se hur de 
arbetar, till skillnad från intervjuer där respondenternas svar inte alltid 
överensstämmer med verkligheten (Stukát, 2011). Dock är vi medvetna om att 
strukturerade observationer kan göra det svårt att på djupet få en förståelse för varför 
en pedagog agerar på ett visst sätt. Detta då verksamheten kan ha ett annat fokus än 
just kamratrelationer under det tillfället vi är ute och observerar, även den snäva 
tidsram som vi hade under studiens gång ökade risken för att pedagogernas 
handlingar skulle bli tagna ur sitt sammanhang. Därför hade det kunnat vara 
värdefullt att göra en triangulering, det vill säga lägga till andra 
undersökningsmetoder, i det här fallet intervjuer (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Då vi 
kunnat få fram en tydlig bild av både verkligheten och pedagogernas perspektiv, 
något som hade gett en ökad validitet.  

En problematik kring observationer är att respondenterna kan agera annorlunda 
då de vet om att de är observerade (Bryman, 2011). Vi upplevde inte detta som ett 
problem i vår studie, då de flesta barn och pedagoger tycktes agera som vanligt. De 
respondenter som ändå upplevdes reagera på vår närvaro återgick ändå snabbt till sin 
aktivitet igen. Vi tror detta har att göra med att pedagoger och barn inom förskolan är 
relativt vana vid att bli observerade.  

6.3 Slutsats och förslag på fortsatt forskning 

I den här studien blev det tydligt att pedagogerna har en viktig roll i stödjandet av 
barns kamratrelationer. Det framkom även vilken betydelse pedagogerna kunde ha 
för att barnen skulle få möjlighet till ett erkännande (Honneth, 2003). Strategierna 
upplevs sätta igång en process där syftet är att barnen så småningom självständigt 
ska klara av att genomföra och bevara sina sociala samspel utan för mycket 
inblandning från en pedagog (Pape, 2001). Studiens resultat tyder på att pedagogerna 
använder många olika strategier i sitt arbete, även om de tycks vara outtalade i 
verksamheten. Vi kunde se att när pedagogerna tillämpade en strategi skapade det 
fler samspelsmöjligheter och barnen kunde utveckla sina sociala färdigheter som på 
sikt förväntas hjälpa dem att bevara och skapa nya kamratrelationer. Genom att förse 
barnen med stöd kunde deras samspel hålla igång under en längre tid vilket bidrog 
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till att barnen fick större möjligheter att utbyta de erkännanden som stärker deras 
självbild och självförtroende (Honneth, 2003), egenskaper som är viktiga i en 
kamratrelation.   
 Av studiens resultat framkom det att det inte alltid är barnen som orsakar 
varandra moraliska kränkningar genom att neka andra barn tillträde till lek. Istället 
kunde vi se att det ofta var pedagogernas agerande som orsakade moraliska 
kränkningar mot barnen. Genom att pedagogerna orsakade moraliska kränkningar 
gick barnen även miste om att få ett erkännande som Honneth (2003) menar att alla 
människor är i behov av. Den mest förekommande versionen av moralisk kränkning 
skedde genom att pedagogerna inte lyckades ge ett barns kunskaper ett värde inför 
andra barn. Ett beteende som kan komma att skada ett barns känsla av att vara 
socialt betydelsefull vilket kan orsaka svårigheter i framtida kamratrelationer. Detta 
beteende hos pedagogerna strider mot vad förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) 
säger om att alla barn ska få uppleva sig vara en tillgång för gruppen.  
 Vår studie pekar på en problematik inom förskolans verksamhet, då resultatet 
visar att kompetensen kring hur pedagogerna ska stödja barns kamratrelationer 
varierar. Resultatet visar även att pedagogerna spelar en viktig roll i huruvida barnen 
får det erkännandet som krävs för att stärka deras självbild och för att underlätta vid 
framtida kamratrelationer, eller om de får uppleva moraliska kränkningar. Detta 
indikerar att det behövs kompletterande forskning kring vilken påverkan 
pedagogernas strategier får för barnens möjlighet att utveckla relationer till varandra.  
 Vi ser att det skulle behövas fortsatt forskning kring hur strategierna används i 
ett bredare perspektiv. En intressant infallsvinkel skulle vara att undersöka ifall 
strategierna förändrades utifrån genus, kulturell mångfald och ålder, tre ämnen som 
är aktuella i dagens samhälle. Vi skulle även vilja se mer forskning kring samma 
ämne fast i en större studie, det vill säga en studie som genomförs på fler förskolor 
runt om i landet och med en större mängd deltagande pedagoger. En sådan studie 
kan vara av värde för att kunna uttala sig om strategierna som framkom i den här 
studien är genomgående på fler förskolor.   

6.4 Pedagogisk relevans 

Utifrån Honneths (2003) erkännandeteori behöver alla barn, oavsett ålder, få stöd i 
att få ett erkännande. Utifrån vårt resultat kan vi sluta oss till att det inte spelar 
någon roll i vilken ålder barn är, vad gäller behov av erkännande. Detta betyder att 
pedagoger har en viktig roll i att se till att barnen hamnar i samspel där de kan få 
uppleva ett erkännande från andra barn. Vårt resultat visar att vissa barn har svårt att 
själva komma in i samspel och i att utveckla kamratrelationer, något som förstärker 
betydelsen av att pedagogerna har en strategi för hur han/hon ska kunna stödja 
barnet in i en gemenskap. Vi kan även se att den här studiens resultat är relevant för 
förskolechefer och förskolan som helhet att ta del av, då det är viktigt att barnen möts 
av personal som arbetar enhetligt, något som en förskolechef skulle kunna 
uppmuntra och uppmana personalen på förskolan att göra.   

Vi menar att de strategier som framkom har hög relevans för allt arbete med 
barn. Detta då vi fann att strategierna kan underlätta så att alla barn får möjlighet att 
känna den glädje och samhörighet som kommer av att ha en vän. I resultatet kunde vi 
se att kamratrelationer är viktiga för barn oavsett ålder, något som vi menar gör 
strategierna gångbara i andra skolformer. Viktigt är dock att påpeka att strategierna 
kan komma att behöva anpassas utifrån den sociala miljön som barnen vistas i, samt 
efter deras ålder och mognad.  
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Bilaga 1 - Observationsschema 

Område/ 
aktivitet 

Vad 
händer? 

Vad gör 
pedagogen? 

Hur agerar 
barnen? 

Reflektioner 

 

Barn som 
leker själva 

    

 

Barn som 
inte leker 
alls 

    

 

Barn som 
leker i grupp 

    

Planerad 
aktivitet 
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Bilaga 2 – Missivbrev till pedagoger och förskolechefer 

Hej! 

Våra namn är Therese Andersson och Simone Jensen och vi läser vår sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete 
och Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vårt syfte med uppsatsen är ta reda på hur pedagoger stöttar barn i deras kamratrelationer. 
Vi vill därför komma ut till er verksamhet och observera hur ni arbetar med detta.  

I denna studie kommer vi utgå från de forskningsetiska principerna, vilka är 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Med 
dessa menar vi att deltagandet i observationerna är frivilliga och kan avbrytas när som 
helst, utan krav på närmare motivering och utan negativa konsekvenser för dig. Vilka 
förskolor och individer som deltar i studien kommer behandlas konfidentiellt. Material 
som samlas in i observationerna kommer endast användas i samband med den är studien. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.   

Ett informationsblad kommer även att gå ut till föräldrarna där de får godkänna att deras 
barn deltar i studien. 

Vi hoppas och ser fram emot ert samarbete under vårt examensarbete och om Ni har några 
frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss. 

Simone Jensen 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Therese Andersson 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Victor Kvarnhall (Handledare) 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till vårdnadshavare med 
tillhörande samtyckesblankett 

Hej! 

Våra namn är Therese Andersson och Simone Jensen och vi läser vår sista termin på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete 
och härmed tillfrågas du om ditt/dina barns deltagande i denna studie.  

Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger arbetar för att stödja barns 
kamratrelationer.  

För att ta reda på hur pedagogerna stödjer barnen kommer vi vara på ditt/dina barns 
förskola vid ett antal tillfällen för att observera pedagogernas arbete i barngruppen. Vårt 
fokus kommer därför ligga på pedagogernas agerande och inte på barnen.  

Uppsatsen kommer bli ett offentligt dokument och kommer skrivas utifrån de 
forskningsetiska reglerna (se mer information på www.vr.se). Detta innebär bl.a. att det 
inte kommer vara möjligt att ta reda på vilka förskolor eller individer som deltagit i 
studien. Du som vårdnadshavare har rätt att när som helst avbryta ditt/dina barns 
deltagande i studien och all information som berör ditt/dina barn kommer då inte att 
användas.  

Även om uppsatsen kommer fokusera på pedagogernas arbete kommer barnen vara en del 
av observationerna och därför behöver vi ditt medgivande. Ett sådant medgivande 
medföljer på baksidan av denna information.  

Ta ställning om du godkänner ditt/dina barns medverkan och skriv under blanketten och 
lämna till en pedagog på förskolan. 

Om du har några frågor eller funderingar hör gärna av dig till oss. 

 

Simone Jensen 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Therese Andersson 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Victor Kvarnhall (Handledare) 

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Samtyckesblankett 

 

Härmed samtycker jag till att mitt/mina barn får medverka i studien, vilket innefattar 
observationer. 

Jag har tagit del av information om studien och är införstådd med mitt/mina barns 
rättigheter i arbetet.  

 

    Ja, jag samtycker   

 

   Nej, jag samtycker inte  

 

 

Mitt/mina barns namn  

 

 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

 

 

 


