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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i 
förskolan arbetar för att stötta barnen i sociala relationer och därigenom 
förebygga utanförskap. Studien har en kvalitativ ansats och metoden som 
användes för att undersöka detta var nio semistrukturerade intervjuer med tre 
verksamma specialpedagoger, fem förskollärare samt en utbildare av sociala 
tjänstehundar. I studien har vi valt att ta stöd från det sociokulturella 
perspektivet. Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt har en stor 
påverkan på barns sociala relationer. Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns 
flera arbetssätt för att stötta barn i sociala relationer och fadderhunden är en av 
dem. 
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1 Inledning     

Barn tillbringar en stor del av sina första år i förskoleverksamheten förskolan har i 
uppdrag att arbeta med barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016).  

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns 
behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska 
stödjas (Skolverket, 2016, s.4).  

Genom att barnen får vara delaktiga i olika kamratrelationer, får samarbeta med 
andra och använda sina sociala förmågor i verksamheten kan de utvecklas som 
individer. Det är genom samspel med andra barn och pedagoger i förskolan som 
barnen utvecklar sina olika sociala förmågor som; att ta hänsyn till andra människor, 
lyssna på varandra, visa empati och även lära sig att kommunicera med andra 
(Jonsdottir, 2007). Det är i olika kamratkulturer som barn genom sociala samspel 
skapar olika tankar, handlingar och värderingar som i sin tur utvecklar barnen att bli 
trygga och stabila individer (Löfdahl, 2007). För att barn ska kunna förstå sin 
omgivning och kunna argumentera, lösa konfliktsituationer och uttrycka sina tankar 
behöver barnen utveckla sitt språk och sina kommunikationsfärdigheter och därför 
har barns sociala relationer en betydelsefull påverkan (Jonsdottir, 2007). 

Fast kunskapen finns om att barn behöver vara delaktiga i kamratrelationer, får 
samarbeta med andra och använda sina sociala förmågor för att utvecklas finns det 
barn i Sverige som känner utanförskap (Jonsdottir, 2007). Jonsdottir (2007) 
presenterar en studie som visar att 15 procent av barnen i förskolan i Sverige känner 
sig utanför och 6 procent av dessa barn gör det under en längre tid. Det visar i denna 
studie att de barn som har känt utanförskap visar ett sämre resultat i skolan senare i 
livet jämfört med de barn som känner sig delaktiga och har tillhörighet i sociala 
relationer med kamrater.   

Nilsson (2015) menar att utanförskap i tidig ålder kan påverka individen negativt i 
framtiden. Nilsson (2015) presenterar en studie som har utförts i Trelleborg kommun 
som visar att många unga människor som inte har genomfört sin 
grundskoleutbildning har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Studiens 
författare menar att i många fall skulle individen med mer stöttning och hjälp tidigare 
under sina skolår, kanske till och med redan i förskolan, lättare klarat sin utbildning. 

Vissa tecken tyder på att en hund som hjälpmedel kan påverka barns sociala 
relationer i positiv riktning. Wahl, Wikström och Broman (2016) menar att hundens 
närvaro har en positiv inverkan på individens olika sociala förmågor. Uvnäs Moberg 
(2009) beskriver att vi människor utvecklar våra sociala relationer utifrån hunden 
genom att vid beröring av en hund utsöndrar den ett må-bra-hormon som kallas för 
Oxytocin och därmed skapar hunden ett lugn och en trygghet hos oss människor. Det 
finns även olika studier på att hundar kan ha en stor påverkan på oss människor i vår 
utveckling kring sociala relationer. Broman (2017) visar i en studie att barn som är 
sena i sin utveckling kan genom hundens närvaro och hjälp i olika aktiviteter bli mer 
lekfulla och kan bli mer fokuserade och motiverade i de olika aktiviteterna där de 
samarbetar med en terapihund i jämförelse med om de leker med exempelvis en 
leksak. 
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Eftersom barns sociala relationer har stor betydelse för deras utveckling finns det 
anledning att studera hur förskollärare arbetar med barns sociala relationer och 
deras uppfattning om hur en hund skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för detta.  I 
studien jämförs tre förskolor och två olika yrkeskategorier. Dessa är valda för att 
fånga upp ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter om barns sociala 
relationer och utanförskap. Empirin kompletteras med data från intervju av en 
utbildare av sociala tjänstehundar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i 
förskolan arbetar för att stötta barnen i sociala relationer och därigenom förebygga 
utanförskap och om på vilket sätt en hund kan vara en metod i förskolan för att 
främja barns sociala relationer. 

Utifrån syftet har följande konkreta frågeställningar formulerats.  

1. Vilka viktiga komponenter ingår i de arbetssätt som är vanligt förekommande 
bland fem förskollärare och tre specialpedagoger i förskoleverksamheten för 
att främja goda kamratrelationer? 

2. På vilka sätt kan en fadderhund vara en metod för att stötta barnen i att främja goda 
kamratrelationer, utifrån fem förskollärares, tre specialpedagogers och en utbildare 
av sociala tjänstehundar erfarenheter? 

1.2 Disposition     

I avsnittet bakgrund redovisas hur vi begränsat oss i litteratursökningen för att finna 
relevant forskning. Därefter går vi igenom några begrepp som förekommer i studien. 
Vidare redogör vi för relevant forskning och litteratur som berör barns sociala relationer 
och utanförskap och därefter förskolans läroplan och styrdokument för förskolan. I kapitlet 
teoretiskt perspektiv redogör vi för det sociokulturella perspektivet. Vidare i kapitlet om 
vår Metod går vi igenom forskningsdesign, genomförande, datainsamlingsmetod, urval, 
studiens tillförlitlighet och de etiska överväganden vi gjort. I kapitlet som benämns resultat 
beskriver vi de kategorier som utgör den empiri som vi tolkat för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Studiens sista kapitel är diskussion som innefattar resultatdiskussion, 
slutsats, metoddiskussion, pålitlighet och trovärdighet, studiens relevans för 
förskolläraryrket och slutligen framtida frågeställningar.  

  



 3 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redovisar vi avgränsningar i litteratursökningen, alltså hur vi sökt 
litteratur till studien. Därefter redovisar vi begreppsdefinitioner som vi presenterar i 
underrubriker där vi förklarar problematiska eller oklara begrepp. Under rubriken 
förskolans styrdokument presenterar vi delar av förskolans styrdokument i två 
underrubriker. Sist i avsnittet redovisar vi vår forskningsbakgrund där vi redogör för 
forskning och studier som är relevant för vår studie.  

2.1 Avgränsningar i litteratursökningen 

De databaser vi använt oss av i vår litteratursökning är ERIC ProQuest, SwePub och 
DiVA. Vi har använd både svenska och engelska sökord beroende på den databas vi 
använt. De svenska orden som vi använde oss av i SwePub är ”barn och sociala 
relationer”, ”förskola, sociala relationer”, ”hund och förskola” och ”hund och barn”. 
De engelska ord som vi använt oss av i ERIC ProQuest är ”peer relationship and 
teacher role”, ”interpersonal competence and friendship”, ”exclusion and preschool”, 
”child and dog”, ”human and dog”, ”dog and preschool”. Vi sökte på artiklar som var 
”peer-reviewed” eller ”referee-granskade” för att säkerställa att artikeln eller 
doktorsavhandlingen är vetenskaplig. Utifrån sökträffarna har vi valt artiklar och 
doktorsavhandlingar utifrån de rubriker som stämde överens med studiens syfte. 
Därefter läste vi igenom artiklarna och doktorsavhandlingarna för att samla 
forskning till vår studie. I studien har vi även använt oss av studentlitteratur och 
annan litteratur om servicehund, terapihund och vårdhund. 

2.2 Begreppsdefinitioner 

En del av studiens begrepp kan vara oklara eller problematiska och därför återfinns 
begreppsdefinitioner nedan som redogör för hur vi menar med begreppen i detta 
självständiga arbete. 

2.2.1 Fadderhund  

I studien förekommer begreppet fadderhund. Det bygger på ett koncept där utbildade 
hunden ses som en fadder i förskola och skola.  

2.2.2 Terapihund  

När vi nämner terapihund menar vi en hund som är utbildad tillsammans med sin 
hundförare och har i uppdrag att vara ett stöd i djurassisterad terapi (Karlberg & 
Eriksson, 2018). 

2.2.3 Sociala relationer 

Med begreppet sociala relationer syftar vi på de relationer som förekommer på 
förskolan. Det handlar främst om relationer mellan barn men även mellan pedagoger 
och barn. 



 4 

2.2.4 Utanförskap 

Med utanförskap menar vi ett tillstånd för de barn som inte deltar i gruppaktiviteter 
och lek av olika anledningar och där de uppfattar sig som utanför gruppen.  

2.3 Förskolans styrdokument 

I följande kapitel kommer vi att presentera delar från förskolans styrdokument som 
är relevanta för studiens syfte.  

2.3.1 Läroplan för förskolan 

I förskolans läroplan står att förskolan ska anpassa verksamheten till varje enskild 
individ och barngrupp. I förskolan ska varje barn få stöttning i att utveckla sin sociala 
och kommunikativa kompetens. Miljön ska vara trygg där barnen får möjlighet till lek 
och aktiviteter som bland annat stärker barnens samarbetsförmåga och sociala 
kompetens. Läroplanen framhåller att ”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse 
det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång 
i gruppen” (Skolverket, 2016, s.5). Vidare skriver läroplanen fram att empati och 
omtanke grundas till stor del av konkreta upplevelser (Skolverket, 2016). Läroplanen 
beskriver att: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 
barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Skolverket, 2016, s.4). 

Att förskollärarna har ett medvetet förhållningssätt och att verksamheten erbjuder 
tillåtande miljö är således viktigt för att barnen på bästa sätt ska kunna utvecklas och 
vidare kunna fungera i det sociala samhälle vi lever (Skolverket, 2016).  

I den nya läroplanen (2018) skrivs lekens betydelse för barns utveckling och lärande fram.  

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och 
bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. 
Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, 
kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. 
Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva 
(Skolverket, 2018, s.8).  

Att leken har fått en större plats i den nya läroplanen styrker lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande. Läroplanen (2018) beskriver att leken bidrar till att barn utmanas i 
kommunikation och samarbete vilket är betydelsefullt för barns sociala relationer.  

2.3.2 Skollagen 

I skollagen beskrivs det att 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS 2010:800).  

Skollagen beskriver även att verksamheten ska främja barns utveckling i sociala 
relationer i syfte att förbereda barnen för vidare utbildning. Barn med särskilda 
behov har rätt att få det stöd som behövs. Det är vi i förskolan som har ansvar att se 
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till att barnet får stöd speciellt utformat för att stötta individen utifrån sina egna 
förutsättningar (SFS 2010:800).  

2.4 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant forskning och studier om barns sociala relationer 
och hundens påverkan på människan. Vi kommer att presentera forskning och 
studier i fyra rubriker. Sociala relationer i förskolan, pedagogens roll i barns sociala 
relationer, kommunikationens betydelse för sociala relationer och hunden som stöd 
för barnet.  

2.4.1 Sociala relationer i förskolan 

Sociala relationer handlar om människors förhållanden och relationer. Det har blivit 
allt tydligare i dagens samhälle att människans sociala relationer har en stor 
påverkan på individens psykiska och fysiska hälsa. Barn behöver utveckla sina sociala 
förmågor så tidigt som möjligt för att kunna bli starka individer (Östberg, 1999). 
Karlberg och Eriksson (2018) menar att hundens närvaro kan hjälpa människan att 
koncentrera sig. Hundens närvaro kan även bidra till att människan utvecklar den 
empatiska förmågan och genom att använda sig av hunden i verksamheten ökar även 
samarbetsförmågan då barnen får ett gemensamt fokus.  

Barn trivs i miljöer där de blir inkluderade och blir synliggjorda. Genom att 
synliggöra såväl likheter som olikheter lär sig barn att acceptera sina kamrater och 
utvecklar betydelsefulla relationer i barngruppen (Manaster & Jobe, 2012). 
Jonsdottir (2007) menar att beroende på hur barngruppen reagerar på en enskild 
individs handlingar skapas olika erfarenheter som leder till att ett barn förknippas 
med sina handlingar. Barn som har högre status i barngruppen utvecklar sin sociala 
kompetens medan ett barn som ses som bråkigt av barngruppen hämmas i sin 
utveckling av social kompetens. Vidare menar författaren att ett barn som förväntas 
visa ett visst beteende blir bemött utifrån de tidigare erfarenheterna. Barn som 
brukar vara utåtagerande bemöts med tillbakadragna, osäkra barn. 

Det är viktigt att arbeta med olika känslor med barnen eftersom just att förstå och 
behärska sina känslor är en central del i personlighetsutvecklingen (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Pedagogen har ett stort ansvar att bekräfta och sätta ord på 
barns känslor för att därmed utveckla sina sociala förmågor (Kultti & Pramling, 
2017). 

Corsaro (2003) menar att barn i grunden är sociala, de vill vara en del av en kultur 
och en grupp. Stanton-Chapman (2014) nämner att barns samspel i förskolan har en 
stor betydelse för deras utveckling. I samspelet får barnen möjlighet att utvecklas 
inom såväl problemlösning, turtagning, och att förhandla inom lekens ramar. Genom 
lek och sociala samspel utvecklar barn sin fantasi, motorik, språk, emotionella och 
sociala förmåga.  

Kamratskap i förskolan 

Begreppet kamratkultur används för att redogöra för barns relationer i förskolan och 
vad som sker i mötet mellan barnen (Löfdahl, 2007). Jonsdottir (2007) menar att 
kamratskap handlar om relationer mellan olika människor som möts i ett specifikt 
sammanhang, i detta fall barnen i förskolan. Författaren menar vidare att genom att 
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ingå i kamratrelationer i förskolan påverkas barns utveckling i sin helhet. Förskolan 
är en social arena där olika kulturer skapas utifrån individers erfarenheter och 
personligheter i varje barngrupp. I kamratkulturer finns det olika värderingar, tankar 
och handlingar som skapats av barnen i sociala samspel (Löfdahl, 2007). Genom 
dessa samspel utvecklar barnen sina sociala förmågor som att kommunicera, ta 
hänsyn till varandra, visa empati och att lyssna på varandra (Jonsdottir, 2007). 

Kamratskap är något som har stor påverkan och är en viktig del i barns utveckling. 
Kamratskap handlar om betydelsefulla relationer som skapas bland de olika 
individerna och det är viktigt att varje barn får känna sig delaktig, uppskattad, 
respekterad och accepterad (Östberg, 1999). När ett barn skapar sociala relationer 
med andra bygger de upp ett bättre självförtroende och gör dem starkare som 
individer. Mellan kamrater uppstår lätt en rangordning med olika positioner. Varje 
individ formas av sin position vilket påverkar deras självuppfattning som kamraterna 
har tilldelat dem. Ett barn kan ha svårt att ta sig ur sin position. Det här leder sedan 
lätt till utanförskap bland barnen och därför är det viktigt att lyfta fram och stötta 
barn i deras sociala relationer redan i tidig ålder, och därigenom förebygga 
utanförskap och även barnens psykiska och fysiska hälsa (Östberg, 1999). Det är 
genom kamratskap i förskolan som barnen sedan kan utveckla sina sociala, 
kommunikativa, kognitiva och akademiska färdigheter som därmed ligger till grund 
för deras framtida utveckling för att kunna bli trygga och självständiga individer 
(Acar, Hong & Wu, 2017). 

Utanförskap i förskolan 

Jonsdottir (2007) nämner en amerikansk studie av barn i förskolan som visar att 10–
15 procent av barn som går i förskolan inte blir valda att leka med eller blir avvisade. 
En studie har gjorts på förskolor i Sverige med syftet att studera kamratkontakter i 
barngruppen. Studien visar att det även i Sverige är 15 procent av barnen som känner 
sig avvisade eller utanför. Av de avvisade barnen är 6 procent barn som blir avvisade 
under en lång tid. 

Barn som blivit avvisade visar i förlängningen sämre resultat i skolan jämfört med de 
barn som känner en tillhörighet hos kamrater. Vidare mår dessa barn sämre, är 
oftare sjuka och känner sig även generellt mer ensamma och ledsna (Jonsdottir, 
2007). Nilsson (2015) menar att utanförskap i tidig ålder kan påverka individen 
negativt i framtiden. Vidare presenterar Nilsson (2015) en studie som genomförts i 
Trelleborgs kommun som visar att många unga vuxna som inte har färdigställt sin 
grundskoleutbildning har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Studien visar att 
det inte enbart har att göra med arbetsmarknaden i sig utan att det många gånger 
handlar om att individen borde ha fångats upp tidigare under skolåren, kanske redan 
i förskolan för att underlätta för individen att klara av sin utbildning.  

2.4.2 Pedagogens roll i barns sociala relationer 

Förskolläraren har en viktig roll i att stötta barnen i sociala samspel och att planera 
verksamheten och miljön så att den främjar barns sociala relationer. Det krävs 
mycket planering, reflektion och engagemang från förskollärare för att lyckas erbjuda 
en miljö som främjar och utvecklas barns sociala relationer (Stanton-Chapman, 
2014). Förskollärarna har ansvar för den sociala miljön på förskolan och deras 
uppgift är att se till att barnen får de bästa förutsättningarna för att kunna utveckla 
sina sociala förmågor (Acar, Hong & Wu, 2017). Acar, Hong och Wu (2017) menar att 
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barn utvecklar sociala förmågor i tidig ålder och de ligger till grund för deras framtida 
utveckling. Sociala förmågor byggs upp genom relationer till pedagoger och kamrater 
genom olika aktiviteter och det är därför viktigt att lägga en grund för det redan i 
förskolan. Författarna nämner vidare att pedagogens roll och närvaro har en viktig 
betydelse för att barn ska kunna utveckla sina sociala förmågor och relationer. Det 
handlar om att pedagogerna ska se barnen och kunna stötta de i olika konflikter som 
uppstår mellan barnen och vägleda dem i sociala situationer (Acar, Hong & Wu, 
2017). Barn skapar en kultur i förskolan utifrån hur vuxna förhåller sig till andra 
vuxna och barn och hur de agerar i olika situationer (Corsaro, 2003). Förskolläraren 
behöver vara närvarande i barnens lek och aktivitet och på så vis vägleda barnen i 
samspelet. Att förskolläraren har ett förhållningssätt som tydligt visar öppenhet och 
intresse är viktigt eftersom det speglar av sig på hur barnen förhåller sig till varandra 
(Stanton-Chapman, 2014). Genom att pedagoger är närvarande i barns lek och intar 
ett barnperspektiv har de även möjlighet att se de beteenden hos barnen som utifrån 
kan ses som exempelvis en självisk handling men som i verkligheten är ett sätt för 
barnen att försvara leken (Corsaro, 2003). Stanton-Chapman (2014) menar att barn 
ibland kan ha svårt att ta sig in i en lek på grund av olika faktorer exempelvis att de 
inte förstår lekens handling. I en situation där ett barn har svårigheter att ta sig in i 
en pågående lek kan en förskollärare vara med och stötta och förklara för barnet, 
alternativt själv gå med i leken för att hjälpa barnet in i leken. Genom att observera 
barnens lek och aktivitet kan förskolläraren samla information om vad leken handlar 
om och hur leken är uppbyggd samt hur rollerna är fördelade. Författaren menar att 
genom att hjälpa ett barn in i leken kan konflikter och utanförskap förhindras 
(Stanton-Chapman, 2014). Förskollärarens roll i barnens lek och aktiviteter är 
viktiga. Att förskolläraren har ett vänligt och tryggt förhållningssätt gör att barnen 
blir trygga vilket i sin tur speglar av sig på hur de sociala samspelen blir i förskolan. 
Trygga relationer mellan förskollärare och barn skapar trygga relationer mellan 
barnen (Stanton-Chapman, 2014). Acar, Hong och Wu (2017) presenterar en studie 
som utfördes i USA på barn mellan 4-5 år där de kunde se att pedagogernas närvaro 
har en stor påverkan och betydelse på barns sociala relationer. Studien visade att det 
var större chans att negativa interaktioner uppstod mellan barn när en pedagog inte 
fanns närvarande än om pedagogerna var närvarande. Däremot handlar det inte om 
att en pedagog hela tiden behöver delta i barnens samspel och lek med varandra, men 
att det är genom att pedagogerna är närvarande och hela tiden observerar barnen och 
finns där när de behöver stöd och kan därmed hindra innan negativa interaktioner 
uppstår (Acar, Hong & Wu, 2017). 

2.4.3 Kommunikationens betydelse för sociala relationer 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) beskriver att det är utifrån 
pedagogernas uppfattning på barn och lärande, hur de tillåter barn att vara delaktiga 
i verksamheten som har en betydelsefull roll för vilka kommunikativa samspel som 
skapas mellan barnen. Jonsdottir (2007) nämner att genom goda språk och 
kommunikationsfärdigheter har barn möjlighet att klara upp konfliktsituationer, 
argumentera, förklara och på så vis förstå sin omgivning. I 
utbildningsdepartementets rapport om ändringar i läroplanen nämns att ”Språk och 
identitetsutveckling hänger oupplösligt samman, liksom språk och lärande” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s.7). Stanton-Chapman och Hadden (2011) 
nämner att genom att förskolläraren medvetet använder sig av språket tillsammans 
med barnen kan sociala relationer mellan barnen främjas. Författarna nämner 
språkliga metoder som handlar om att utveckla barnens språk och att ge barnen 
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verktyg för att uttrycka sig verbalt i sociala relationer. Författarna har döpt metoden 
till teacher talk. I metoden finns fem språkliga tillvägagångssätt som benämns 
recasting, repeating, exapanding, questioning och prompting. Recasting handlar om 
att förskolläraren ger barnen ett mer expansivt språk genom att benämna saker och 
ting med den ”rätta” benämningen. Författarna ger exemplet att då ett barn säger 
”klippare” benämner förskolläraren verktyget som ”sax” för att berika barnets 
ordförråd. Det andra tillvägagångssättet benämner författarna som repeating och 
med det menas det att förskolläraren upprepar det barnet sagt för att bekräfta. Det 
tredje tillvägagångssättet är expanding och då är förskollärarens roll att utöka det 
barnet uttrycker med en hel mening. Exempelvis då ett barn säger två ord så utökar 
förskolläraren de två orden till en hel mening. Det fjärde tillvägagångssättet är 
questioning och det går ut på att förskolläraren ställer frågor där barnet får möjlighet 
att förklara och beskriva. Det femte och sista tillvägagångssättet är prompting och det 
kan användas då en förskollärare vill rikta barnets uppmärksamhet till något särskilt. 
Författarna nämner ett exempel då förskolläraren riktade barnets uppmärksamhet 
till en kamrat som ville prata med barnet. Förskolläraren sa då ”I think your friend is 
talking to you” (Stanton-Chapman & Hadden, 2011, s.19) för att göra barnet 
uppmärksam på sin kamrat. Författarna nämner att de nyss nämnda 
tillvägagångssätten används med fördel för att stötta barnen i leksituationer och i 
sociala samspel (Stanton-Chapman & Hadden, 2011). 

2.4.4 Hunden som stöd för barnet 

Genom hundens närvaro påverkas individens sociala förmåga i en positiv riktning 
(Wahl, Wikström & Broman, 2016). Hunden utsöndrar ett må-bra-hormon vid 
beröring som kallas Oxytocin, det skapar en trygghet och ett lugn men även en positiv 
känsla hos oss människor. De effekter Oxytocinet har på oss människor har en viktig 
funktion i våra sociala relationer (Uvnäs Moberg, 2009). En studie visar på att barn 
med autism samspelade en längre stund med en hund än då barnet samspelade med 
en annan människa. Vidare visade studien att barn med en försenad utveckling blev 
mer lekfulla och kunde hålla sig motiverade till en aktivitet längre då barnet 
samspelade med en terapihund jämfört med då barnet lekte med en leksak (Broman, 
2017).  

En studie på barn med autismspektrum visade att hundar har en positiv effekt på 
människan. Författaren nämner att hundens närvaro underlättar social interaktion 
mellan människor då hunden uppfattas som en trygg punkt. Författaren nämner att 
en förklaring till de goda effekterna hundens närvaro har på människan kan ha att 
göra med biofili, som handlar om människans naturliga dragning till djur och natur 
(Carlisle, 2014). I en studie har barn nämnt att de kan uttrycka sina känslor till 
hunden lättare än till en människa samtidigt som en annan studie visar på att barnen 
ser hunden som ett känslomässigt stöd och ett hjälpmedel i sociala interaktioner. 
Författaren nämner vidare att närvaron av en hund har visat på att barn visar mer 
empati då barnet tar hand om hunden (Carlisle, 2014). Författaren presenterar en 
studie där barn med autismspektrum har haft sällskap av en hund vilket har lett till 
att barnen utvecklat sin sociala förmåga, kommunikation samt sänkt stressnivån. 
Författaren nämner ytterligare en studie gjort på barn med autismspektrum som har 
sällskap av en utbildad servicehund där barnen visade en mer social ömsesidighet 
men även mer glädje och minskad ångest än barn som inte har sällskap av en 
servicehund. I närvaro av en servicehund visar studien även på att barnen 
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kommunicerade mer verbalt än vad barnen gjorde utan servicehundens närvaro 
(Carlisle, 2014).  

Renck Jalongo, Astorino och Bomboy (2004) nämner att närvaron av pälsdjur 
tenderar att minska stressen hos människor. Författarna nämner även att närvaron 
av en service- eller terapihund kan vara ett stöd för inkludering. Karlberg och 
Eriksson (2018) nämner utifrån olika studier som presenterats i Handbook on 
animalassisted therapy en mängd vinster som hundens närvaro har på människan. 
Några av de vinster som är relevanta för förskolan är att hunden ökar viljan att 
interagera, utvecklar finmotoriken och motivationen, minskar social ångest och den 
hjälper människan att känna en gemenskap. Hunden hjälper även människan att 
koncentrera sig, utvecklar den empatiska förmågan och genom att använda sig av 
hunden i verksamheten ökar även samarbetsförmågan då barnen får ett gemensamt 
fokus.  

3 Teoretiskt perspektiv  

Eftersom sociala relationer är en betydelsefull del i förskolan har vi valt att koppla vår 
studie till sociokulturell teori. 

3.1 Sociokulturell teori  

En central del i sociokulturell teori är sociala samspel mellan människor vilket är själva 
kärnan i vårt arbete. I förskolan handlar det om ett samspel mellan vuxna och barn, men 
även mellan barnen och miljön och artefakter har en stor påverkan. Pedagogens närvaro, 
olika artefakter såsom föremål men även språket och miljön som barn vistas i fungerar som 
en ”brygga” för att kunna bilda en förståelse kring något (Strandberg, 2006). Utifrån att 
studien ämnar undersöka hunden som hjälpmedel för barns sociala relationer kan hunden 
utifrån sociokulturell teori ses som en artefakt. Därför tolkar vi vår empiri utifrån aspekten 
hur miljön kan formas och hur artefakter kan användas för att stötta barn i samspel och 
vidare hur och vilket ansvar pedagogen har i sin roll. 

Barn i förskolan påverkar miljön samtidigt som miljön påverkar barns utveckling och 
lärande. Miljön är en viktig del i barns sociala samspel. Därmed blir den en utgångspunkt 
för hur barn tar till sig och uppfattar det som sker i verksamheten (Jonsdottir, 2007). I 
tolkningen av empirin söker vi efter detta. 

Samspel är grundläggande för barns utveckling och lärande. Sociokulturell teori betonar 
kommunikation eftersom språket har en betydelsefull roll för barns utveckling och lärande. 
Barnen får möjlighet att utveckla sig själv genom det språkliga samspelet som barnen 
skapar mellan varandra (Strandberg, 2006). Enligt sociokulturell teori är det viktigt att 
pedagogen sätter ord på olika känslouttryck hos barnet vilket gör det möjligt för barnet att 
förstå och hantera sina känslor (Kultti & Pramling, 2017). Därför tolkar vi studiens empiri 
utifrån detta. 

Då vår studie utgår från barns sociala relationer ser vi utifrån att artefakter, 
kommunikation, miljö, samspelet mellan barn och pedagogens roll är viktiga beståndsdelar 
i sociokulturell teori blir det meningsfullt för oss att ta stöd av denna.  



 10 

4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för den datainsamlingsmetod vi använt oss av i studien. Vi 
har delat in metodkapitlet i avsnitten: Forskningsdesign, Urval, Genomförande, 
Datainsamlingsmetod samt Etiska överväganden. Vi har använt oss av en kvalitativ 
forskningsmetod då vi samlat data.  

4.1 Forskningsdesign 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod i föreliggande studie. Genom en semistrukturerad intervju får 
vi en mer beskrivande bild av verksamheten då vi kommer att intervjua verksamma 
förskollärare och specialpedagoger som alla har olika kunskaper och erfarenheter om 
barns sociala relationer och utanförskap. Vi får ytterligare en dimension i studien då 
vi intervjuar en social tjänstehundsutbildare som har kunskap kring en metod som 
fungerar som stöd i barns sociala relationer. Då syftet med studien är att påvisa den 
bredd och de nyanser arbetet innefattar låter vi de yrkesverksammas erfarenheter och 
uppfattningar utgöra grunden för empirin. Datainsamlingen innefattar sammanlagt 
nio semistrukturerade intervjuer, fem förskollärare, tre specialpedagoger och en 
utbildare av sociala tjänstehundar varav alla är yrkesverksamma idag. Genom att 
intervjuerna är semistrukturerade får vi under intervjun en större möjlighet att följa 
respondenternas svar och vad de anser är relevant för ämnet. Det innebär även att vi 
som intervjuar är flexibla och att intervjun är öppen för ytterligare frågor och 
riktningar (Bryman, 2011).  

4.2 Genomförande 

I avsnittet redogör vi för hur vi har gått tillväga. I underavsnitten kommer vi att 
presentera hur vi gick till väga i urvalet, datainsamlingsmetoden, hur vi bearbetat 
vårt data samt hur vi har tolkat empirin.  

4.2.1 Urval 

Respondenterna i studien är till viss del valda utifrån ett bekvämlighetsurval men även 
utifrån ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Specialpedagogerna och utbildaren av sociala 
tjänstehundar var valda utifrån ett målinriktat urval eftersom vi ansåg att just deras 
erfarenheter är av stor vikt för studien (Bryman, 2011). De förskollärare vi valde att 
intervjua blev valda utifrån att studien var begränsad under en kort period om tio veckor. 
För att tiden skulle gå ihop kontaktade vi förskollärare vi träffat tidigare. Utbildaren av 
sociala tjänstehundar och specialpedagogerna kände vi också sedan tidigare. Vi utförde 
intervjuerna på tre för oss tidigare bekanta förskolor. Vi genomförde intervjuerna i två 
olika kommuner, en medelstor och en mindre kommun i Sverige. Respondenterna var alla 
kvinnor men i olika åldrar och med varierande antal år i yrket.  

4.2.2 Datainsamlingsmetod 

I genomförandet av intervjuerna startade vi med att formulera missivbrev (bilaga 1) 
där vi förklarade syftet med studien och information om hur datainsamlingen skulle 
komma att gå tillväga. Därefter kontaktade vi de tänkta respondenterna som har 
kunskaper och erfarenheter inom området, genom att skicka ut missivbrevet och 
frågade om de ville delta i studien.  
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Efter ett godkännande från respondenterna bokade vi tid och dag för intervjun och 
skickade vår intervjumall (bilaga 2) för att de på bästa sätt skulle kunna förbereda sig 
(Bryman, 2011). Därefter utförde vi totalt nio stycken semistrukturerade intervjuer, 
med fem förskollärare, tre specialpedagoger och en utbildare av sociala tjänstehundar 
som utgick från vår intervjumall. Intervjufrågorna som vi använde oss av har vi 
tillsammans formulerat utifrån våra frågeställningar och vårt syfte med studien. När 
vi skrev fram våra frågor tog vi hjälp av tidigare uppsatser i DiVA med likande 
områden som vårt för att få inspiration och tillsammans kunna få fram ett bra 
frågeunderlag för att vi sedan ska kunna svara på våra frågeställningar (Bryman, 
2011). Vi använde oss av en intervjuguide som Bryman (2011) beskriver när vi 
strukturerade frågorna för att utifrån vårt syfte kunna få ett bra underlag i våra 
intervjuer. Vi undvek att ha för många eller för styrda frågor för att det skulle finnas 
möjlighet för öppna diskussioner och att respondenten skulle ha möjlighet att vara 
med och styra intervjun utifrån vad de tycker är viktigt och relevant (Bryman, 2011). 
Varje intervju vi utförde tog ca 30 minuter och de utfördes i en lugn och ostörd miljö 
för att respondenten skulle känna sig trygga att ingen hörde vad som sades (Bryman, 
2011). Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning på grund av att vi som 
intervjuare skulle kunna vara mer närvarande och ställa fler följdfrågor på 
respondenternas svar. Genom att vi spelade in intervjuerna fick vi också möjlighet att 
lättare kunna sitta efteråt och reflektera över svaren och också citera respondenterna 
mer korrekt än vad vi skulle kunna göra om vi bara antecknade svaren (Bryman, 
2011). De nio semistrukturerade intervjuerna vi utförde ligger till grund för vår 
datainsamling och varje intervju transkriberades för att kunna få en helhetssyn på 
svaren.  

4.2.3 Databearbetningsmetod 

Transkriberingen utifrån våra semistrukturerade intervjuer resulterade i 37 sidor text 
som vi har analyserat för att skapa en empiri att arbeta vidare med. Bryman (2011) 
nämner att en tematisk analys kan göra att strukturen och analysen blir tydligare och 
lättare att genomföra. Transkriberingen var omfattande och därför har vi kodat och 
tagit ut det viktigaste och mest relevanta för vårt syfte, för att utifrån det kunna skapa 
olika kategorier. De kategorier som genererades utifrån kodningen är: Barns känslor, 
Konkreta upplevelser för att främja kamratrelationer, Pedagogens roll och 
Fadderhund som metod för att stötta barnet. Genom att skapa kategorier blir det 
lättare för oss att kunna se skillnader och likheter mellan de olika svaren vi har fått 
från respondenterna. Genom att undersöka skillnader och likheter gör det att vi som 
intervjuar får en bredare syn och kan se ett tema utifrån olika perspektiv genom 
respondenternas svar (Bryman, 2011). 

Här visar vi några exempel på hur kodningsproceduren gick till. Exemplet visar hur vi 
kom fram till kategorin Pedagogens roll.  

Respondent 2:  

 A och O är ju att vi är goda förbilder för barnen, man kan ju inte själv begära saker av barnen som 
man själv inte kan efterleva tycker jag. Vi ska vara goda förebilder som visar hur vi bemöter andra 
vuxna, visar hur vi bemöter barn, att vi visar respekt för varandra. 

Nyckelord: God förebild; bemötande 

Respondent 3: 
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Sedan handlar det om kommunikation, att vara närvarande med barnen, att se vad som händer och att 
lyssna in är jätteviktigt. Så kommunikation tycker jag är det viktigaste och att man finns till hands och 
se när situationer uppstår och sen att arbeta förbyggande. 

Nyckelord: Kommunikation; närvarande; lyssna; förebygga 

Respondent 1: 

Jag arbetar väldigt mycket med att hjälpa barnen in i leken, att hjälpa barnen att se rollekarna för att 
då hjälpa till och stötta och att man även kan gå in själv vara med och leka. Exempelvis ”kan vi två vara 
med i den här leken och vara moster och morbror?”. Då är man med som vuxen också för att hjälpa 
barnen hur man leker och att våga ta plats i leken. För det kan ju också lätt bli så att, ”ja ja den får vara 
med men den får vara hund” och så får den bara ligga i ett hörn eller den får vara bebis eller att den får 
en nedvärderande roll i leken. Sedan finns det ju också de barnen som blir utanför på det sättet att de 
sliter upp dörren och springer in och förstör den pågående leken och då är det viktigt att jag hinner 
fånga upp helst innan det sker.  

Nyckelord: hjälpa in i leken; fånga upp  

Respondent 4:  

En av metoderna kan vara att en vuxen finns nära i barnens lek och hjälper till med att tolka och sätta 
ord på barnens känslor och intentioner samt ger förslag på hur barnen kan agera. Det kan även vara 
att vi skapar en lekgrupp där den vuxne riggar lek/samspelssituationen och väljer vilka barn som ska 
delta för att skapa goda förutsättningar för att samspelet ska fungera och utveckling/lärande ska ske. 
Ytterligare en metod är att undersöka hur barnen i den här barngruppen gör för att initiera och ta sig 
in i andra barns lek, för att kunna lära barnen ”rätt” strategier. Vilka strategier som är de rätta kan 
skilja sig från barngrupp till barngrupp. Vi kan även kartlägga barnens intressen för att kunna tillföra 
material eller idéer som kan utveckla barnens lek. Ibland kan det som ser ut som svårigheter att 
samspela handla om att barnen har tråkigt och behöver mer stimulans eller att de vuxna inte är 
lyhörda för barns intressen utan har egna idéer om hur och vad barn ska leka. Ibland behöver vi 
undersöka den fysiska miljön. Finns det platser som lockar till eller hindrar barns sociala samvaro. Var 
känner sig barnen trygga/ otrygga? Finns det platser där det ofta händer grejer som innebär risk för 
kränkningar? Det är viktigt att vi hela tiden tänker på och samtalar om hur vi vuxna förhåller oss till 
varandra och till barnen. Är vi goda förebilder? 

Nyckelord: närvaro; miljöns betydelse; känslor; förebild; kommunikation 

Dessa tre exempel är en del av materialet som vi samlat in genom intervjuer som 
genererade kategorin Pedagogens roll. Utifrån kodningen såg vi likheter och olikheter 
som gjorde det möjligt för oss att urskilja olika kategorier. 

4.2.4 Tolkning av empiri 

Med stöd av det sociokulturella perspektivet har vi tolkat, förstått och tilldelat 
mening åt empirin. En viktig princip är att kategorierna är delar av en och samma 
helhet och att denna helhet ska framstå som rimlig, koherent och vara allmänt 
formulerad. Därigenom uppfylls sanningskriterierna (Tivenius, 2015). Denna 
tolkning utgör svaren på frågeställningarna. 
 
Empirin utgörs av fyra kategorier som vardera målar upp bilder av sådant som vi fångat 
upp som viktigt för respondenterna. För att kunna besvara våra frågeställningar läser vi 
kategorierna ur de teoretiska perspektivens aspekter som är pedagogens närvaro, 
artefakter som i det här fallet är verktyg, språk och miljö. Studiens första frågeställning 
besvaras i stort sett redan av empirin, medan den andra är helt beroende av en teori som 
pekar ut riktningen. 
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4.3 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådet (2017) har vi förhållit oss till de forskningsetiska riktlinjer 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Med informationskravet menas det att forskaren ska informera 
deltagarna om studiens syfte. Det innebär även att forskaren ska informera om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. 
Med samtyckeskravet menas att forskaren ska hämta samtycke från deltagare i 
studien som i sin tur har rätt att påverka sitt deltagande. Konfidentialitetskravet 
betyder att de deltagandes namn och information såsom arbetsplats som kan kopplas 
till deltagarna inte får lämnas ut. Med nyttjandekravet menas att forskningen inte får 
användas i annat syfte än det som nämnts tidigare till deltagarna (Vetenskapsrådet, 
2017).  Informationskravet förhöll vi oss till genom att vi skickade ett missivbrev 
(bilaga 1) där vi informerade respondenterna om syftet med studien och de villkor 
som gäller deras deltagande. Vi informerade om att deltagandet är frivilligt och att de 
har möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst de önskar. Samtyckeskravet 
berörde vi i missivbrevet (bilaga 1) då respondenterna blev tillfrågade om att delta. 
Genom att vi varken nämner några namn på deltagarna i studien eller på vilken 
förskola eller kommun de arbetar i förhåller vi oss till konfidentialitetskravet. Vi 
informerade respondenterna om att den färdiga uppsatsen kommer att presenteras 
på databasen DiVa och då förhåller vi oss till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2017).  
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5 Resultat  

I detta kapitel redovisar vi vår empiri. Därefter redogör vi för vår tolkning av empiri där vi 
visar hur vi tolkar empirin för att kunna besvara våra frågeställningar. Sist i avsnittet 
sammanfattar vi resultatet. 

5.1 Empiri 

De teman vi utläst då vi analyserat vår empiri är; att kunna uttrycka sina känslor är 
viktigt för barns sociala relationer, konkreta upplevelser för att främja 
kamratrelationer, pedagogens roll och fadderhund som metod för att stötta barnet.  

5.1.1 Att kunna uttrycka sina känslor är viktigt för barns sociala 
relationer 

Känslor är en central del i arbetet med barns sociala relationer. Det kan handla om 
att prata om de olika känslorna, vad som är okej och inte okej, att man får vara arg, 
men inte bruka våld. Barnen ska veta om att man får vara ledsen, glad eller rädd. 

Det är viktigt att barnen får fram hela känsloregistret så att de vet vad de har för olika känslor. 
Vi nöter in de olika känslouttrycken genom att bland annat prata, visa och stötta barnen.  

För att göra arbetet med känslor konkret för barnen kan man ta hjälp av passande 
material, exempelvis böcker som kan handla om att förstå sina egna och andras känslor 
och att kunna förmedla detta: 

Ett bra verktyg att använda sig av för att hjälpa barnen att uttrycka sina känslor är 
värdegrundsmaterialet igelkott och kanin. Värdegrundsarbete överhuvudtaget är viktigt och blir 
ju så konkret just med de här böckerna.  

Vad som också är viktigt i arbetet med barns känslor är att när barn uttryckligen önskar 
samtal om ilska kan detta mötas med en läsvila med fokus på ilska. Vid ett boksamtal visar 
man på att det går att beskriva sina känslor. När en konflikt uppstår kan barnen säga ”jag 
är arg”. Det är viktigt att barnen utmanas till att kunna reflektera och samtala för att kunna 
skapa goda kamratrelationer. 

Genom att använda sig av konkret material kan barnen få en djupare förståelse för sina 
olika känslor. ”Babblarna” är ett konkret material där barnen får lära sig att utveckla 
empati och förstå olika känslor.  

Nu använder vi oss av babblarna i arbetet för att stötta barnen i sina olika känslor. Bobbo målar 
och Doddo symboliserar hur man är en bra kompis.  

Utifrån dessa citat kan vi se att verksamma förskollärare arbetar med barns känslor för att 
på så vis stötta barnen i deras sociala relationer.  

5.1.2 Konkreta upplevelser för att främja kamratrelationer 

När det gäller att ge barnen konkreta upplevelser att lära sig ifrån förekommer olika 
material. Ett av dem är kompisböckerna Kanin och Igelkott vilket är ett uppskattat 
värdegrundsmaterial som utgår från barnkonventionen. Värdegrundsmaterialet 
består av olika böcker med teman exempelvis hur man är en bra kompis eller att 
lyssna på varandra. 
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Vi har arbetat med en bok i taget och under en längre tid. Vi läser boken tillsammans med 
barnen flera gånger. Vi reflekterar tillsammans kring den. Vi dramatiserar med hjälp av kanin- 
och igelgottsfigurerna. Sen har barnen fått vara med och styra arbetet. De ville bygga ett hem till 
kanin och igelkott för att de inte bara skulle ligga på en hylla. Vi tränar olika begrepp ur 
böckerna med barnen, exempelvis hur man säger och visar stopp med sin kropp. 

Ett ytterligare konkret exempel är att genom dramatisering förmedla vad som är okej 
och inte okej att göra mot varandra. Att arbeta med drama visar konkret för barnen 
och ger barnen en tankeställare och kan leda till en förståelse och på så vis blir det 
tydligt för barnen. 

Vi har arbetat med dramatisering, jag och en kollega då vi började låtsasslå varandra ute på 
gården. Reaktionen från barnen blev ”men vad gör ni, stopp man får ju inte slå varandra”.  

Ett annat konkret exempel är ”ugglan och kompisproblemet” vilket är en serie från 
UR skola. Där får barnen återberätta vad ugglan haft för problem, vad ugglan haft för 
lösningar och sen själva komma på egna lösningar. Barnen får komma med egna råd 
som de själva kan förhålla sig till. 

Att planera den pedagogiska miljön är viktigt för att barnen ska få känna tillhörighet 
och samhörighet vilket bidrar till goda relationer. Förutsättningarna och villkoren 
runt barnen behöver anpassas för att alla ska känna tillhörighet och samhörighet. När 
det finns olika aktiviteter kan alla olika barn hitta något meningsfullt att samlas 
kring. 

Jag försöker att främst ladda miljön med material som är ”förhandlingsbart”. Lera, 
konstruktionsmaterial, målning, teckning, är några exempel på aktiviteter där barnen kan forma 
tanken utan att begränsas av leksakens bestämda idé om vilka egenskaper och förmågor barnen 
borde erövra. Sådana leksaker får man helt enkelt ”göra om” så att dockan inte bara ska klä sig 
fint utan kan åka bil och gå på dinosaurie tebjudning.   

Utifrån dessa citat kan vi se att verksamma förskollärare arbetar med konkreta upplevelser 
så som dramatisering och värderundsmaterial för att på så vis stötta barnen i 
kamratrelationer.  

5.1.3 Pedagogens roll  

Närvaro 

Pedagogens närvaro har en viktig roll för hur barns sociala relationer blir på 
förskolan. Verksamheten ska alltid utgå från barnens perspektiv för att kunna förstå 
hur pedagoger behöver stötta barnen i sociala relationer. Pedagogernas 
förhållningssätt speglar av sig på barnens relationer. Det är viktigt att pedagoger är 
goda förbilder för barnen, eftersom de inte kan begära saker av barnen som de själv 
inte kan efterleva. Pedagoger ska vara goda förebilder som visar hur de bemöter 
andra vuxna och barn, att pedagoger visar respekt för varandra. 

Det är viktigt att pedagogerna är närvarande i barnens lek. Pedagoger kan hjälpa barnen in 
i en pågående lek eftersom att en del barn har svårigheter att ta sig in i leken. Pedagogen 
kan behöva hjälpa barnen att se rollerna i leken för att stötta och förebygga utanförskap. 
Det kan även finnas behov att som pedagog vara med och leka. 

Exempelvis ”kan vi två vara med i den här leken och vara moster och morbror?”. Jag är med 
som vuxen för att hjälpa barnen hur man leker och att våga ta plats i leken. Det kan lätt bli så 
att, ”ja ja, den får vara med men den får vara hund” och så får det barnet bara ligga i ett hörn 
eller att den får en nedvärderande roll i leken. Sedan finns det också de barnen som blir utanför 
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på det sättet att de sliter upp dörren och springer in och förstör den pågående leken och då är 
det viktigt att jag hinner fånga upp innan det sker.  

Ett annat exempel är att som pedagog vara närvarande för att se hur och vad barnen leker. 
Barn kan ibland leka lekar som saknar innehåll och då är det viktigt att som pedagog vara 
närvarande och inspirera genom att lägga till eller ställa frågor så att barnen själva börjar 
fantisera. 

Alla barn är olika och behöver olika sammanhang för att blomstra. Tystlåtna barn är 
inte alltid tystlåtna.  

Det gäller att hitta när varje barn är ”sig själva” och skapa fler sådana aktiviteter i den 
pedagogiska miljön.  

Det finns barn som drar sig undan från leken men som kan leka när en vuxen 
initierar. För att hjälpa barnet att komma igång att leka med sina kompisar handlar 
det om att pedagoger hittar intressen som barnen har gemensamt och skapar 
aktiviteter utifrån det. 

Exempelvis ”det här barnet gillar klossar och det gör ju även det här andra barnet” vi planerade 
därefter in aktiviteter mellan dessa barn i schemat. Då tar vi en pedagog och de här barnen och 
så bygger vi tillsammans och att man då arbetar och triangulerar på så vis att ”nu bygger, Jonna, 
nu bygger Evelina och nu bygger Ingela och vi gör det tillsammans och nu rasar vi det”. Under 
lunchen nämner jag som pedagog ”kommer ni ihåg att vi tre byggde och de rasade.”  

En respondent nämner att barngrupperna i dagen samhälle är för stora i relation till 
personaltäthet och storleken på lokaler. Det försvårar arbetet med att vara en närvarande 
pedagog och hinna fånga upp barnen. För att förbygga utanförskap och stötta barnen i 
deras sociala relationer kan pedagoger dela upp barnen i mindre grupper för att få 
möjlighet att se varje barn. Genom att pedagoger delar upp barnen i mindre grupper kan 
de se, lyssna in, kommunicera och vara med i leken. De har då möjlighet hjälpa till och 
stötta barn i olika situationer som exempelvis maktfördelning som de kanske annars inte 
skulle ha varit medvetna om.  

Kommunikation 
 
Kommunikation är centralt för att barn ska utveckla sin kommunikativa kompetens som 
därmed stärker deras sociala förmåga. Vuxnas beteende speglar av sig på barnen. Därför är 
det viktigt att vuxna är medvetna om hur de kommunicerar med andra vuxna och barn. I 
arbetet med att stötta barnen i sociala relationer är kommunikation, att vara närvarande 
med barnen, att se vad som händer och att lyssna in viktigt. Det är även viktigt att som 
pedagog finnas till hands och se när situationer uppstår och att arbeta förbyggande. Det är 
viktigt att prata med barnen om hur man är mot varandra och som pedagog visa genom 
hur de agerar mot andra vuxna och barn. Det blir då tydligt om något inte är okej, barnen 
ser hur vuxna gör och hur de är eftersom barnen är lyhörda. 

Kontinuerliga samtal i arbetslaget är viktigt för att kunna se barnen och därmed förebygga 
utanförskap. 

Vi i arbetslaget pratar mycket i verksamheten om tysta barn, barn som vill vara för sig själva och 
barn som har svårt för att läsa av och känna av andras gränser. Vi pratar mycket om det som 
sker runt barnet och vad vi kan förändra runt barnet för att ingen ska bli utanför. Vi pratar 
också om hur vi kan tänka och agera så att inga barn stämplas som den ”jobbige” osv.  

Det är viktigt att ställa frågor till barnen så att de själva får tänka och komma med förslag 
på lösningar. 
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Jag hjälper barnen att medla med varandra och försöker att inte komma med ”rätt svar” utan 
snarare ställa mer frågor så att barnen själva måste tänka och komma till insikt.  

Hur en specialpedagog kan stötta pedagogen i verksamheten 

Förskollärare kan ta hjälp av en specialpedagog då det finns ett behov av att se 
verksamheten ur en annan synvinkel. Specialpedagogen kommer med tips och råd på hur 
pedagogerna kan planera verksamheten utifrån den specifika barngruppen.  

Vi börjar med att kartlägga hur verksamheten ser ut. Vad är det som händer? Vad gör barnen? 
Vad gör de vuxna? Hur ser det ut på avdelningen? Vilka barn behöver stöd? Hur fungerar dessa 
barn? Vad tycker barnen om att göra tillsammans? Vilka möjligheter finns för barnen att göra 
detta? Vad behöver de vuxna göra? Vad behöver vi förändra? Vilka anpassningar behövs?  

Kartläggningen av verksamheten blir sedan en grund för vilken metod som tillämpas och 
hur planeringen av det fortsatta arbetet blir. 

En av metoderna kan vara att en vuxen finns nära i barnens lek och hjälper till med att tolka och 
sätta ord på barnens känslor och intentioner samt ger förslag på hur barnen kan agera. Det kan 
även vara att vi skapar en lekgrupp där den vuxne riggar lek/samspelssituationen och väljer 
vilka barn som ska delta för att skapa goda förutsättningar för att samspelet ska fungera och 
utveckling/lärande ska ske. Ytterligare en metod är att undersöka hur barnen i den här 
barngruppen gör för att initiera och ta sig in i andra barns lek, för att kunna lära barnen ”rätt” 
strategier. Vilka strategier som är de rätta kan skilja sig från barngrupp till barngrupp. Vi kan 
även kartlägga barnens intressen för att kunna tillföra material eller idéer som kan utveckla 
barnens lek. Ibland kan det som ser ut som svårigheter att samspela handla om att barnen har 
tråkigt och behöver mer stimulans eller att de vuxna inte är lyhörda för barns intressen utan har 
egna idéer om hur och vad barn ska leka. Ibland behöver vi undersöka den fysiska miljön. Finns 
det platser som lockar till eller hindrar barns sociala samvaro. Var känner sig barnen trygga/ 
otrygga? Finns det platser där det ofta händer grejer som innebär risk för kränkningar? Det är 
viktigt att vi hela tiden tänker på och samtalar om hur vi vuxna förhåller oss till varandra och till 
barnen. Är vi goda förebilder? 

Utifrån dessa citat kan vi se att verksamma förskollärare anser att pedagogens närvaro har 
stor betydelse för barns sociala relationer. Pedagogerna anser även att kommunikation är 
en central del som stärker barns sociala förmåga. Citaten visar även hur en specialpedagog 
kan stötta pedagoger i verksamheten.  

5.1.4 Fadderhund som metod för att stötta barnet  

Att använda sig av fadderhund som metod verkar vara ovanligt i förskolan. Däremot 
finns det ett intresse för metoden och en vilja att veta mer om metoden. Två 
förskollärare i studien har en del erfarenheter av att använda sig av hund som 
hjälpmedel i barngruppen.  

I en aktivitet fick barnen tillsammans med hundarna räkna ärtpåsar. Barnen fick kasta 
ärtpåsarna 1,2,3,4,5, osv, hunden fick sedan hämta de en i taget samtidigt som barnen räknade. 
Men det var några barn som var avvaktande på grund av hundrädsla som istället observerade 
aktiviteten till en början. Sen mot slutet av aktiviteten visade även de barnen ett intresse av 
hunden och ville hälsa. När barnen får samarbeta med hunden utvecklar de respekt, empati och 
blir även trygga i sig själva.  

Hundens närvaro kan vara ett hjälpmedel i barns sociala relationer.  

Min hund har bara varit på förskolan i en vecka nu och redan varit hjälpmedel för barn i sociala 
sammanhang. Barn som annars inte leker vill plötsligt leka och samlas kring min hund Abbe 
bland andra barn. Då utmanas man plötsligt till att kunna turas om att kasta pinnen, att 
kommunicera med varandra och om hur man behöver vara tydlig för att han ska förstå att man 
vill att han sitter, ligger, rullar eller andra trix. Förutom det så får barnen också tillfälle att vara 
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”ensamma” med sällskap. Barn som innan velat vara ifred vill istället vara det med Abbe 
liggandes framför sig och klappa på hans mage. Det är svårt att vara utanför som barn i en miljö 
där man vistas bland djur som alltid går att lita på. Djuren finns alltid där vid din sida. 

 

Respondenten nämner att det är viktigt att barnen utvecklar en respekt för allt 
levande och genom hundens närvaro utvecklar barn sin förmåga att visa empati för 
andra människor. Läroplanen förespråkar att barnen ska utveckla respekt för allt 
levande. Barn som kan läsa av hundspråk är också barn som kan läsa av andra barns 
kroppar, viljor och energier. Det handlar om att lyssna med kroppen och med sina 
sinnen. Om barnen lyssnar till varandra, till situationer som uppstår och 
omgivningen så kommer dem också med större sannolikhet känna sig som en del av 
ett sammanhang.  

Utbildaren av sociala tjänstehundar berättar om fadderhundsprogrammet som går ut 
på att en hundförare med en utbildad fadderhund besöker barnen i förskolan. Hon 
nämner att genom hundens närvaro i aktiviteten utvecklar barnen sin empatiska 
förmåga och samarbetsmöjligheterna ökar. Fadderhundsprogrammet innefattar lekar 
som utvecklar barns samarbetsförmåga. Lekarna är kopplade till läroplanen, vilket 
bidrar till att det finns en tanke och ett uppdrag med vad fadderhunden ska hjälpa 
barn att lära sig och utveckla. I lekarna är både hunden och barnen involverade. I en 
lek använder hunden en ryggsäck där barnen får i uppdrag att tillsammans samla ett 
visst material i hundens ryggsäck. Barnen får då träna dels på samarbete men även 
matematik.  

Det är en sak att säga till barnen att man ska vara empatisk eller att man ska delta exempelvis 
”nu ska vi alla städa upp” och då är det alltid någon som inte riktigt vill vara med. Men just att få 
uppleva empati och att få uppleva att det funkar att samarbeta är mycket kraftfullare än att bli 
tillsagd att göra något. Det är egentligen den här fysiska upplevelsen av inkludering som är 
effektfull tycket jag.  

Det finns för- och nackdelar med att använda sig av hund som hjälpmedel i förskolan. En 
fördel är att man genom hunden når barnen på ett annat sätt både kollektivt och 
individuellt. Genom att barnen får umgås med hunden får de en mer konkret upplevelse av 
att visa empati och de utvecklar sin samarbetsförmåga då barnen får ett gemensamt 
intresse.  

Det som jag upplever som allra starkast är att man suddar ut så många hårda linjer mellan 
barngrupperna och mellan barnen. När hunden kommer in så är det så självklart att man 
hänger ihop på något vis. Där tycker jag att jag får de starkaste rektionerna från förskollärarna 
också att dom liksom ”Åh wow! Det här hade jag inte räknat med”.  

Utbildaren av sociala tjänstehundar beskriver att det hon framförallt brinner för är att 
genom hunden hjälpa barnen att förstå sociala koder. Hon nämner att forskning visar på 
att barn är mer mottagliga för att visa och känna empati upp till fem års ålder och att det 
därmed är viktigt att vi lägger grunden för det i förskolan. Nackdelar med metoden är att 
den inte fungerar för alla barn då allergi kan vara ett hinder. Det finns heller inte några 
nationella riktlinjer för arbetet med fadderhund i förskolan vilket kan ses som en nackdel 
eftersom arbetet då kan vara svårt att ta till sig om inte kunskapen finns.  

Utifrån dessa citat kan vi se att hund som hjälpmedel i förskolan är ovanligt 
förekommande men att det finns ett stort intresse att veta med om metoden. Hundens 
närvaro kan bidra med bland annat ett gemensamt fokus, koncentrationsförmåga och att 
barnen utvecklar sin empati och samarbetsförmåga.  
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5.2 Tolkning av empiri 

Här besvaras frågeställningarna genom att förstå, att förklara och att tilldela mening 
åt empirin i belysning av det teoretiska perspektivet. 

5.2.1 Arbetssätt som främjar kamratrelationer 

Vår första forskningsfråga lyder: Vilka viktiga komponenter ingår i de arbetssätt som 
är vanligt förekommande bland fem förskollärare och tre specialpedagoger i 
förskoleverksamheten för att främja goda kamratrelationer? För att försöka svara på 
forskningsfrågan tar vi här stöd av den sociokulturella teorin som vi presenterat i 
kapitel 3. Utifrån kategorin Att kunna uttrycka sina känslor är viktigt för barns 
sociala relationer visar empirin att pedagoger anser att det är viktigt att arbeta med 
känslor med barnen. Att arbeta med att sätta ord på, och att uppleva, innebär att 
känslorna bidrar till att barnen blir tryggare i sig själva och har då, utifrån det 
teoretiska perspektivet, lättare att hantera sociala relationer (Strandberg, 2006). I 
kategori nummer två, Konkreta upplevelser för att främja kamratrelationer visar 
empirin genom att göra det konkret för barnen används olika material och metoder 
som är kopplade till olika känslor. Det sociokulturella perspektivet lyfter fram 
artefakters betydelse för barns utveckling och lärande (Strandberg, 2006) vilket även 
görs synligt i verksamheten då pedagoger använder sig av material och metoder för 
att stärka innehållet de vill förmedla till barnen. Empirin visar att barnen utvecklar 
sina sociala kunskaper genom konkreta upplevelser. Det finns flera olika 
värdegrundsmaterial att arbeta utifrån i förskolan. De olika värdegrundsmaterialen 
är ett hjälpmedel för förskollärarna att arbeta kring olika teman som exempelvis hur 
man är en bra kompis. Värdegrundsmaterialet kan utifrån sociokulturell teori ses 
som en viktig artefakt som blir länken mellan barn och deras förståelse för 
exempelvis hur man är en bra kompis (Strandberg, 2006). I arbetet får barnen 
tillsammans med pedagogerna reflektera och diskutera utifrån exempelvis böcker, 
filmer eller andra pedagogiska material för att få en djupare förståelse. Genom att 
arbeta med dramatisering kan förskolläraren på ett konkret och tydligt sätt förmedla 
ett budskap till barnen som de senare kan reflektera kring. 
I kategori nummer tre, Pedagogens roll visar empirin att en närvarande pedagog 
anses ha stor betydelse för barnens sociala relationer. En metod är att hjälpa barn 
som har svårt att förstå lekkoder in i leken. Genom att fånga upp och förklara för 
barnet kan pedagogerna förebygga konflikter och utanförskap. En annan metod för 
att förbygga konflikter och utanförskap är att själv vara med i leken. Att som pedagog 
ibland vara med och styra och stötta barn i leken för att undvika att samma barn 
alltid får en nedvärderande roll, exempelvis en hund som bara får ligga och sova i ett 
hörn. Utifrån det sociokulturella perspektivet har leken en viktig funktion i barns 
utveckling av sociala relationer. Det blir därför viktigt utifrån sociokulturell teori att 
pedagogerna är närvarande och kan stötta barnen i sociala samspel för att goda 
relationer ska bli möjliga. Pedagogens närvaro har en betydande roll som en ”brygga” 
mellan barnen för att de ska utveckla sociala relationer (Strandberg, 2006).  

Genom att ta stöd av en specialpedagog kan pedagoger få hjälp att se verksamheten 
utifrån en annan synvinkel. Specialpedagogen kartlägger barngruppen för att se vilka 
behov som finns. Utifrån kartläggningen diskuterar specialpedagogen med 
arbetslaget för att på så vis komma fram till en metod som stärker barngruppen. 
Genom att specialpedagoger kartlägger verksamheten får pedagogerna möjlighet att 
planera, utveckla och anpassa miljön utifrån den rådande barngruppen. Miljön är en 
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grundläggande del i det sociokulturella perspektivet, barn påverkar miljön lika 
mycket som miljön påverkar barnen (Jonsdottir, 2007). För att främja sociala 
relationer och för att barnen ska känna tillhörighet och samhörighet är det viktigt att 
planera och tänka till kring den pedagogiska miljön. Genom att ladda miljön med 
förhandlingsbart material får barnen möjlighet att tänka till mer i leken samtidigt 
som de inte blir begränsade.  

Vidare visar empirin att kommunikationen mellan vuxna och vuxna, barn och barn 
samt vuxna och barn är grunden för sociala relationer. I det sociokulturella 
perspektivet är kommunikationen mellan individer grundläggande för den språkliga 
utvecklingen vilket pedagogerna i studien visar medvetenhet om. Språket blir den 
artefakt som bidrar till barn kan uttrycka sig och förstå varandra. Genom att barn 
skapar och ingår i språkliga samspel har de möjlighet att utveckla sig själva 
(Strandberg, 2006). Pedagogernas förhållningssätt är en central del i arbetet med 
barns sociala relationer eftersom vårt förhållningssätt speglar av sig på barnen.  

5.2.2 Fadderhund som metod  

Vår andra forskningsfråga lyder: På vilka sätt kan en fadderhund vara en metod för 
att stötta barnen i att främja goda kamratrelationer, utifrån fem förskollärares, tre 
specialpedagogers och en utbildare av sociala tjänstehundars erfarenheter? Här tar vi 
stöd av det sociokulturella perspektivet för att tolka empirin. I vår sista kategori, 
Fadderhund som metod för att stötta barnet visar empirin att hund i förskolan inte är 
ett etablerat hjälpmedel. Fadderhunden verkar ändå ha goda effekter på barns 
utveckling av empati, samarbetsförmåga, respekt och vidare på deras sociala 
förmåga. I sociokulturell teori är samspel viktigt för barns utveckling och lärande 
(Strandberg, 2006). Hundens närvaro bidrar till att stötta barn i samspel (Wahl, 
Wikström & Broman, 2016) och på så vis kan fadderhund som metod kopplas till 
sociokulturell teori. Genom olika aktiviteter som är kopplade till förskolans läroplan 
och utformade utefter barngruppens behov kan fadderhunden stötta barngruppen 
och den enskilda individen i sitt lärande och utveckling. Teorins förklaring skulle 
kunna vara att hunden bidrar till ett gemensamt fokus för barngruppen vilket kan 
leda till att barn som har svårt att delta i sociala sammanhang får en möjlighet att 
interagera med andra barn genom hunden. Barnet blir därför inte utstött i samvaron 
med hunden, utan kan känna sig accepterat och likvärdigt (Strandberg, 2006). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Utifrån resultatet skapade vi fyra kategorier: Att kunna uttrycka sina känslor är 
viktigt för barns sociala relationer, Konkreta upplevelser för att främja 
kamratrelationer, Pedagogens roll och Fadderhund som metod för att stötta barnet. 
Typiskt för Att kunna uttrycka sina känslor är viktigt för barns sociala relationer är 
att arbetet med känslor är en viktig del i barns utveckling då barn lär sig att hantera 
och uttrycka sina känslor. Genom att barn blir medvetna om sina känslor gynnas 
deras sociala relationer då konflikter inte behöver uppstå i lika stor utsträckning på 
grund av att barnet inte kan hantera sina känslor.  

I kategorin konkreta upplevelser för att främja kamratrelationer är material, miljö 
och dramatisering det som främst används för att synliggöra exempelvis kamratskap 
för barnen. Genom att ha konkret material och dramatisering blir lärandet tydligt för 
barnen då de får använda flera sinnen genom att de själva kan se, uppleva och känna. 
I miljön handlar det om att pedagogerna ska bygga upp den utifrån barns behov och 
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intressen så att de känner samhörighet och tillhörighet men också att ladda miljön 
med förhandlingsbart material vilket utmanar barn i deras tankar och i leken.   

Kategorin Pedagogens roll har pedagogens närvaro en stor betydelse för barns sociala 
relationer. Pedagogen ska vara närvarande i barnens lek och aktiviteter för att hinna 
fånga upp och stötta barnen. Pedagogen kan hjälpa barn in i leken och även vara med 
i leken när det behövs och stötta för att förebygga utanförskap. Pedagogens roll är 
även att vara en god förebild och inspirera barnen till att vara goda kamrater. 
Kommunikation är en central del i barns utveckling och lärande därför är det viktigt 
att pedagoger är medvetna om hur de kommunicerar med andra vuxna och barn 
eftersom det speglar av sig på barnen. För att barnen ska kunna utveckla sina 
kommunikativa förmågor behöver pedagoger utmana barnen i språket vilket i sin tur 
kan underlätta sociala relationer. 

Typiskt för Fadderhund som metod för att stötta barnet är att hunden används som 
ett hjälpmedel för att ge barnen ett gemensamt fokus vilket även inkluderar de barn 
som annars brukar hålla sig utanför gemensamma aktiviteter. Genom att använda sig 
av fadderhunden verkar barnen utveckla sin empatiska förmåga samt förmågan att 
samarbeta med andra.  

6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Här konfronteras resultatet med det teoretiska ramverk och den litteratur som 
presenteras i bakgrundskapitlet. Under de tre första rubrikerna behandlar vi den 
första frågeställningen: Vilka viktiga komponenter ingår i de arbetssätt som är vanligt 
förekommande bland fem förskollärare och tre specialpedagoger i 
förskoleverksamheten för att främja goda kamratrelationer? Och under den fjärde 
rubriken behandlar vi den andra frågeställningen: På vilka sätt kan en fadderhund 
vara en metod för att stötta barnen i att främja goda kamratrelationer, utifrån fem 
förskollärares, tre specialpedagogers och en utbildare av sociala tjänstehundars 
erfarenheter? 

6.1.1 Att kunna uttrycka sina känslor är viktigt för barns sociala 
relationer 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att arbeta med känslor i verksamheten gör att 
barnen lär sig att uttrycka och hantera sina egna känslor. Resultatet visar också att 
arbetet med känslor främjar barns sociala relationer och genom att de lär sig att 
uttrycka sig själva och kontrollera sina egna känslor kan det motverka att konflikter 
uppstår lika lätt mellan barnen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) nämner att en 
central del i barnens personlighetsutveckling är att de kan behärska sig och får en 
förståelse för sina egna känslor och därför är det viktigt att som pedagog hinna se och 
arbeta med barns olika känslor. Kultti och Pramling (2017) beskriver att det är 
pedagogerna i verksamheten som har ett ansvar att sätta ord på och bekräfta barns 
känslor för att de därefter ska utveckla sina sociala förmågor. Däremot kan vi genom 
vårt resultat se att ibland räcker inte tiden i förskolan riktigt till. När det exempelvis 
är ont om personal innebär det att pedagogerna har svårt att hinna med att alltid 
kunna sätta ord på och bekräfta barns känslor.  
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Genom resultatet kan vi se att något som stärker barnens förståelse för sina egna 
känslor är att pedagogerna kan ge barnen konkreta material att arbeta med som 
exempelvis böcker som är kopplade till barns känslor. Resultatet visar att det är 
viktigt att barn får vara delaktiga i verksamheten och känna att de får uttrycka sina 
egna tankar. Det är som Läroplanen (2016) tar upp att verksamheten ska anpassas 
utifrån varje enskild individ och den aktuella barngruppen och förskolan ska 
utformas utifrån barnens olika behov och tankar.  

Av resultatet fick vi också fram att genom att pedagogerna tillsammans med barnen 
går runt i verksamheten och frågar barnen hur de trivs, vilka kompisar de lekar med, 
vad de leker och liknande, gör att barnen får möjlighet att uttrycka sig och 
verksamheten kan få fram hur barnen upplever och känner sig i förskolans olika 
miljöer och situationer. Det var som en av respondenterna nämnde att när de gick 
runt i verksamheten med ett barn och kom in i tamburen beskrev barnet genom en 
ledsen gubbe att hen inte tyckte om att vara där på grund av att pedagogerna tjatade 
att hen måste skynda att klä på sig. Här blir det tydligt för verksamheten hur barnen 
upplever miljön på förskolan och vilka förändringar som behöver göras för att varje 
barn ska trivas. Barn trivs i miljöer där de får känna att de blir inkluderade och blir 
synliggjorda (Manaster & Jobe, 2012). 

6.1.2 Konkreta upplevelser för att främja kamratrelationer 

Resultatet visar att pedagoger använder sig av konkret material och konkreta 
upplevelser för att göra lärandet tydligt för barnen och för att främja 
kamratrelationer. Resultatet visar att konkreta upplevelser innefattar dels en miljö 
där pedagoger har planerat, reflekterat och utformat miljön på ett sätt att barn 
känner sig inkluderade och synliggjorda. Resultatet visar att miljön ska vara 
utformad utifrån den aktuella barngruppen och varje enskild individ för att på så vis 
stötta barnen i lek och aktivitet. Det skrivs fram i den nya läroplanen (2018) såväl 
som den i gamla läroplanen (2016) att leken är en central del för barns utveckling och 
lärande. I leken utvecklar de bland annat sin samarbets- och 
kommunikationsförmåga. Konkret material underlättar då pedagoger vill förmedla 
ett visst budskap eftersom att det blir tydligt för barnen då de får använda sig av flera 
sinnen. Genom att pedagoger synliggör de likheter men även de olikheter som finns i 
barngruppen lär sig barn att förstå och acceptera sina kamrater vilket leder till att 
barnen kan utveckla relationer som blir betydelsefulla (Manaster & Jobe, 2012). Att 
ingå i kamratrelationer har en stor påverkan på barns utveckling. I förskolan skapas 
olika kamratkulturer utifrån barns olika erfarenheter och personligheter (Jonsdottir, 
2007). I barns samspel skapas och utvecklar barn sociala förmågor så som att 
kommunicera och lyssna på varandra men även att ta hänsyn till och visa empati för 
varandra (Jonsdottir, 2007). Utifrån resultatet kan vi se att genom att ladda miljön 
med förhandlingsbart material får barnen en möjlighet att tänka till i aktiviteter och 
lek vilket möjliggör nya typer av lekar med nya gruppkonstellationer.  

Resultatet visar att pedagoger använder sig av konkret material för att förtydliga 
något för barnen. Värdegrundsmaterial som innehåller dels material som barnen kan 
ta på och på så vis ta till sig men även material så som böcker där pedagogen får en 
roll att förmedla ett budskap kan styrka ett budskap som exempelvis hur man är en 
god kamrat för barnen. Nilsson (2015) nämner en studie som genomförts i 
Trelleborgs kommun som visar hur viktigt det är att pedagoger arbetar inkluderande 
och stöttar barn i sociala relationer. Studien visar att många vuxna som inte har 
färdigställt sin grundskoleutbildning har svårigheter att ta sig in på 



 23 

arbetsmarknaden. Studien visar genom att fånga upp barn redan i förskolan hade 
man kunnat underlätta för barnen att senare i livet kunnat slutföra sin 
grundskoleutbildning och därmed ha bättre förutsättningar att ta sig in på 
arbetsmarknaden som vuxna. Jonsdottir (2007) presenterar en studie som 
genomförts på förskolor i Sverige som visar att 15 procent av barnen blir avvisade 
från leken eller blir inte valda att leka med. Av de 15 procent är det 6 procent som 
känner sig avvisade under en längre tid. Effekter som kan bli av att barn blir avvisade 
och inte ingår i goda kamratrelationer är att barnen i förlängningen är oftare sjuka 
och känner sig mer ensamma och ledsna. Resultatet visar att flera pedagoger 
använder sig av dramatisering som hjälpmedel för att visa för barnen exempelvis vad 
som är rätt och fel. I ett exempel börjar två pedagoger att slåss på låtsas ute på 
förskolans gård. Barnen visade då tydligt för pedagogerna att det var fel att göra på 
det viset. Barnen fick sedan reflektera och prata om hur man på ett annat sätt kan 
agera när man tycker olika. Barn har bättre möjligheter att klara upp 
konfliktsituationer, argumentera och förklara om de har goda språk- och 
kommunikationsfärdigheter (Jonsdottir, 2007).  

6.1.3 Pedagogens roll 

Närvarande 

Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt är A och O för hur barns sociala 
relationer blir. Stanton-Chapman (2014) nämner att pedagogers förhållningssätt 
speglar av sig på barnen. Det är viktigt att pedagogerna är vänliga och trygga i sig 
själva för att vidare skapa en trygg relation till barnen. Författaren nämner vidare att 
genom att den sociala miljön återspeglar trygghet ger det förutsättningar till att barns 
sociala relationer blir mer positiva.  

Utifrån resultatet ser vi att pedagogens närvaro är en central del för barns sociala 
relationer och att deras förhållningssätt har en betydelsefull roll. Vår tolkning är att 
när pedagogerna är närvarande kan de hinna se och fånga upp innan en konflikt 
uppstår mellan barnen. Det är som en av respondenten beskrev att de arbetar mycket 
med att vara med i barnens lek och även hjälpa barnen in i leken genom att förklara 
och förtydliga den pågående leken. Ibrahim H. Acar, Hong och Wu (2017) beskriver 
också att pedagogens roll och närvaro har en stor betydelse för att barn ska utveckla 
sina sociala förmågor och relationer. En av respondenterna nämnde att hon 
observerar barnens lek för att kunna se om leken ”saknar innehåll”. Då respondenten 
observerat en lek som tycks ”sakna innehåll” går hon in i leken och utmanar barnen 
genom att ställa frågor och låta barnen själva använda sin fantasi för att utveckla 
leken vidare. Ibrahim H. Acar, Hong och Wu (2017) beskriver en studie som visar att 
pedagogens närvaro har en viktig betydelse för barns sociala relationer. Författarnas 
studie visar att negativa interaktioner lättare uppstår mellan barn när en pedagog 
inte är närvarande jämfört med då en pedagog är närvarande. Däremot visar studien 
att pedagogen inte själv behöver delta i barns lek och samspel utan det är främst 
pedagogens närvaro och genom att observera som negativa interaktioner kan 
förebyggas.  

Utifrån resultatet ser vi att hjälpa barn in i leken är ett arbetssätt för att främja 
sociala relationer. Genom att förklara lekens innehåll och rollfördelning kan 
pedagogen hjälpa barn som har svårigheter att ta sig in i en pågående lek (Stanton-
Chapman, 2014). Stanton-Chapman (2014) nämner att då ett barn har svårt att ta sig 
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in i leken är det viktigt för pedagogerna att finnas där och observera och samla 
information om leken, och kan därigenom se hur rollerna är fördelade. Författaren 
menar vidare att genom att hjälpa barn att förstå lekkoder kan konflikter och 
utanförskap förhindras.  

Kommunikation 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att kommunikation är centralt för att barn ska 
utveckla sin kommunikativa kompetens som därmed stärker deras sociala förmåga. 
Genom goda språk- och kommunikationsfärdigheter får barnen möjlighet att 
förmedla sina känslor och tankar vilket är viktigt för att skapa och ingå i sociala 
relationer och samspel. Jonsdottir (2007) nämner att genom att barn har ett 
utvecklat språk och kommunikationsfärdigheter har de möjlighet att lösa 
konfliktsituationer, argumentera, förklara och därigenom kan de bättre förstå sin 
omgivning. Stanton-Chapman och Hadden (2011) nämner att sociala relationer 
mellan barnen kan främjas genom att pedagoger på ett medvetet sätt använder 
språket i verksamheten. Resultatet visar att det är särskilt viktigt med de yngre 
barnen att som pedagog visa exempelvis rätt och fel genom både kroppsspråk och 
verbalt för att det ska bli tydligt för barnen.  

Stanton-Champan och Hadden (2011) redogör för en metod som de benämner 
Teacher Talk. Metoden innehåller fem språkliga tillvägagångssätt som pedagogen kan 
ta stöd och hjälp från i arbetet med kommunikation med barnen. De fem språkliga 
tillvägagångssätten benämns: recasting, repeating, expanding, questioning och 
prompting. Resultatet visar att genom att ställa frågor till barnen och inte som 
pedagog komma med ”rätt svar” gör att de själva får tänka och förklara. Utifrån 
Stanton-Champan och Haddens (2011) fjärde tillvägagångssätt questioning kan vi 
koppla resultatet till just den metoden då barnen blir utmanade istället för att ge de 
”rätta svaren”.  

6.1.4 Fadderhund som metod för att stötta barnet  

Resultatet visar att använda sig av en fadderhund som en metod för att stötta barnen 
i att främja goda kamratrelationer är ovanligt förekommande i förskolan. Vi kan 
också se utifrån vårt resultat att det ofta handlar om att pedagogerna saknar kunskap 
om det, men att det ändå finns ett stort intresse hos många att få en bättre förståelse 
för hur man kan använda sig av en hund i verksamheten. Av resultatet har vi även fått 
fram att en hund kan användas som ett hjälpmedel för att ge barnen ett gemensamt 
fokus vilket även kan inkludera de barn som annars brukar hålla sig utanför 
gemensamma aktiviteter. Närvaron av en service- eller terapihund kan vara ett stöd 
för inkludering (Renck Jalongo, Astorino & Bomboy, 2004). Det finns även flera olika 
studier som presenterats i Handbook on animalassisted therapy som visar på flera 
vinster som hundens närvaro har på människan. Några av de vinster som tas upp och 
är relevanta för förskolan är att hunden ökar viljan att interagera, utveckla 
finmotoriken och motivationen. Hunden kan även minska social ångest och hjälper 
människor att känna en gemenskap med varandra. Studier visar även på att hunden 
kan hjälpa människan att koncentrera sig, utveckla den empatiska förmågan och att 
öka samarbetsförmågan då barnen får ett gemensamt fokus, något som vi också fick 
fram i vårt resultat (Karlberg & Eriksson, 2018). Resultatet visar att tillbakadragna 
och avvaktande barn kan genom hundens närvaro i aktiviteterna få ett intresse att 
vilja vara delaktig. Genom ett samarbete med hunden utvecklar barnen respekt, 
empati och blir även trygga i sig själva. En studie utförd på barn med autismspektrum 



 25 

visar att hundens närvaro underlättar social interaktion mellan människor då hunden 
uppfattas som en trygg punkt. En förklaring som nämns i studien är att de goda 
effekterna hundens närvaro har på människan kan ha att göra med Biofili, som 
handlar om människans naturliga dragning till djur och natur (Carlisle, 2014). 
Carlisle (2014) nämner vidare att barn utvecklar sin empatiska förmåga då de får 
samarbeta och ta hand om en hund.  

Resultatet visar att genom olika aktiviteter som är kopplade till förskolans läroplan 
och skapade utifrån barngruppens behov kan fadderhunden stötta den enskilda 
individen och barngruppen i sitt lärande och utveckling. Genom hundens närvaro 
påverkar den individens sociala förmåga i en positiv riktning (Wahl, Wikström & 
Broman, 2016). Hunden utsöndrar ett må-bra-hormon vid beröring som kallas för 
Oxytocin och där med skapar den ett lugn och en trygghet men också en positiv 
känsla hos oss människor. Effekterna som Oxytocinet har på oss människor har en 
viktig funktion i våra sociala relationer som vi skapar mellan varandra (Uvnäs 
Moberg, 2009). Det var som en av respondenterna nämnde att hon hade haft med sin 
hund i förskolan och redan efter en vecka hade hunden varit ett hjälpmedel för 
barnen i sociala sammanhang. Hon beskrev att barn som tidigare annars inte brukar 
leka med andra plötsligt ville samla sig kring hunden med de andra barnen och vara 
delaktiga i olika aktiviteter med hunden. Exempelvis fick de turas om att kasta en 
pinne och där med lära sig att vänta på sin tur. Barnen utvecklar även sin 
kommunikation genom att kommunicera med varandra hur de skulle göra för att 
vara tydlig med hunden och därmed utvecklar barnen också sin samarbetsförmåga. 
Varje barn i förskolan ska få stöttning i att utveckla sina sociala och kommunikativa 
kompetenser och förskolan ska vara en plats som är anpassad utifrån varje enskild 
individ och den aktuella barngruppen (Skolverket, 2016). Resultatet visar att genom 
en hunds närvaro i olika aktiviteter kan hårda linjer mellan barngrupperna och 
mellan barnen suddas ut, för där blir det mer en självklarhet för barnen att hänga 
ihop när en hund deltar. Barns samspel i förskolan har en stor betydelse för deras 
utveckling, för det är i samspelet som barnen får möjlighet att utvecklas inom 
problemlösning, turtagning och att förhandla inom lekens eller aktivitetens olika 
ramar. Genom lek och sociala samspel får barnen möjlighet att utveckla sin motorik, 
språk, fantasi, emotionella och sociala förmåga (Stanton-Chapman & Hadden, 2011).  

Självklart finns det både för- och nackdelar med att använda sig av hund som ett 
hjälpmedel i förskolan. Vårt resultat visar att det som kan vara nackdelar med att 
använda sig av hund i förskolan är att alla barn är olika och fungerar på olika sätt och 
det gör att hunden kanske inte fungerar på alla barn. En annan nackdel som vårt 
resultat visar är att allergier kan vara ett hinder för att ha hund i förskolan och att det 
inte finns några nationella riktlinjer för arbetet med fadderhund. Det är något som 
kan ses som en nackdel eftersom att arbetet då kan vara svårt att ta till sig om inte 
kunskapen finns. Alla barn är olika och har olika behov och det är därför viktigt att 
utforma verksamheten utifrån varje enskild individ och barngruppen och hitta 
arbetssätt som är anpassade för att barnen ska kunna utvecklas på bästa sätt 
(Skolverket, 2016). Vi har dock sett att det finns ett intresse för metoden hos 
förskollärare och specialpedagoger men att de har lite eller ingen kunskap alls kring 
metoden.  

 



 26 

6.1.5 Slutsats 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det finns många olika arbetssätt 
som används för att stötta barnen i deras sociala relationer och som därigenom kan 
förebygga utanförskap. Vi kan dra slutsatsen att ett medvetet användande av språket 
är viktigt för hur barns sociala relationer blir. Ytterligare en slutsats vi kan dra av 
resultatet är att miljö och konkret material har en stor påverkan på barns sociala 
relationer och för att förebygga utanförskap. En slutsats vi kan dra av fadderhund 
som metod är att användning av fadderhund inte verkar vara vanligt förekommande i 
förskolan. Vi kan ändå dra slutsatsen att fadderhund som hjälpmedel är något som 
fungerar för många eftersom att människan har en medfödd dragning till djur. En 
slutsats vi kan dra är att hunden kan minska social ångest och kan hjälpa människor 
att känna en gemenskap med varandra. Hunden kan även hjälpa människan att 
koncentrera sig, utveckla den empatiska förmågan och öka samarbetsförmågan. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stötta 
barnen i sociala relationer och därigenom förebygga utanförskap. Studien har en 
kvalitativ ansats och vi har konsekvent hållit oss till beprövade metoder enligt 
metodologiavsnittet. Operationaliseringen har varit noggrann och genom att stödja 
oss mot ett accepterat teoretiskt perspektiv har vi kunnat besvara forskningsfrågorna 
så objektivt som möjligt. Vårt metodval gjorde det möjligt för oss att få en fördjupad 
kunskap hur förskollärare, specialpedagoger och en utbildare av sociala 
tjänstehundar ser på frågor om barns sociala relationer samt fadderhunden som 
metod. Under intervjuerna hade vi möjlighet att ställa följdfrågor och även ta del av 
konkreta förslag på hur de arbetar vilket gav oss en djupare förståelse (Bryman, 
2011). Vad som skulle kunnat ge oss ytterligare en fördjupad förståelse och kunskap 
hade varit att observera dels hur förskollärare arbetar med sociala relationer i 
verksamheten och dels själva se hur fadderhunden fungerar som hjälpmedel. Något 
som begränsat vår studie är att vi hade en tidsram på tio veckor vilket gjorde att vi 
inte hade hunnit med att även observera. Vi hade fått mer kunskap om fadderhunden 
som metod om vi hade haft tid och möjlighet att intervjua fler förskollärare som har 
erfarenhet av att arbeta med hund i förskolan. Det hade även bidragit till att studien 
belyst fler perspektiv samt varit fylligare. Vi ser dock att vi genom semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer har lyckats besvara studiens forskningsfrågor och därför anser 
vi att metoden var bäst lämpad för vår studie. Genom att vi båda medverkade under 
samtliga intervjuer kunde vi diskutera, analysera och tolka empirin på bästa sätt 
eftersom vi båda kan ha fångat upp olika aspekter. Att vi spelade in intervjuerna 
bidrog till att vi kunde fokusera på respondenterna och deras kroppsspråk som även 
det spelar in i hur vi sedan tolkar empirin (Bryman, 2011). Vi har båda egna tankar, 
värderingar och erfarenheter vilket vi vet kan påverka hur studiens resultat blivit. Vi 
har dock sett till att vi sett på studien utifrån respondenternas svar utan att lägga 
några egna värderingar vid svaren, vi har haft ett neutralt förhållningssätt då vi tolkat 
empirin. Att vi haft ett neutralt förhållningssätt bidrar till att resultatet blir utifrån 
hur tre förskolors verksamhet ser ut och inte hur vi tänker att den ska se ut (Bryman, 
2011).  
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Studien är förankrad i forskning och litteratur och vi har tydligt beskrivit begrepp 
som är relevanta. Då vi fördjupat oss i, och konsekvent använt oss av, det teoretiska 
perspektivet som ligger som grund för vår studie har vi kunnat förhålla oss 
distanserat från både fenomenet och oss själva. (Tivenius, 2015). 

Vi har uppfyllt sanningskriterierna och redovisar reflexiviteten och därmed anser vi 
att resultatet av vår studie är pålitligt. För att kunna se om studien är pålitlig och 
trovärdig har vi tagit stöd av Tivenius (2015) tolkning av sanningskriterierna. 

Sanningskriterier  

Resultatet av studien har inte visat några större överraskningar och därför anser vi att 
studiens resultat är rimligt och därigenom uppfyller studien rimlighetskriteriet. 
Studiens resultat uppfyller koherenskriteriet då det resultat, kategorier såväl som 
forskningsfrågornas svar är delar som tillsammans bildar en helhet. Vi har formulerat 
resultatet på samma allmänna abstraktionsnivå som det teoretiska ramverket. 
Därmed kan resultatet möta tidigare forskning på ett meningsfullt sätt. Därmed är 
också korrespondenskriteriet uppfyllt (Tivenius, 2015). 

Reflexivitet 

Vår resa genom arbetet har bjudit på en del överraskningar. Den största 
överraskningen som vi möttes av var att förskollärare är så pass positiva och 
intresserade av att få mer kunskap om fadderhundskonceptet. Vi själva har varit 
nyfikna på fadderhund i förskolan och har båda ett stort intresse för hundar men 
arbetssättet blir bara möjligt om det finns ett intresse i förskolor. Det förvånade oss 
inte att förskolor arbetar så pass mycket med barns sociala relationer, det har dock 
varit både roligt och intressant att se hur många arbetssätt som kan främja sociala 
relationer och förebygga utanförskap.  
 
Då vi båda är hundvänner ligger det nära till hands att misstänka tendentiös 
forskning. Vi har dock – oavsett våra egna preferenser – enbart siktat på att 
undersöka andras uppfattningar. 

6.3 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien belyser ett viktigt ämne för förskolläraryrket. Studien visar hur viktigt det är 
att lägga grunden för sociala relationer redan i förskolan. För att stödja barn i sociala 
relationer finns många olika arbetssätt att tillämpa som vi presenterat i studien. Som 
läroplanen beskriver  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket, 2016, s. 5) 

Vi har även genom studien samlat kunskap om fadderhund som metod som inte är 
vanligt förekommande i förskolan men som verkar vara en bra alternativ metod för 
att stödja många barn i sociala relationer.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  

För att fördjupa kunskapen kring fadderhund som metod i förskolan skulle det vara 
intressant att observera hunden i verksamheten. Genom att observera kan vi 
tydligare se hur fadderhunden används och fungerar samt om det stämmer överens 
med studiens resultat.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev 

Förskollärare 

Missivbrev 

 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi läser 
vår sista termin och skriver ett självständigt arbete där vårt valda ämne är barns sociala 
relationer i förskolan.  

Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen och få en förståelse om vanliga metoder som 
används i förskolan för att förebygga utanförskap hos barn och även fördelar och nackdelar 
med dessa metoder. 

Utöver aktuell forskning och litteratur i ämnet har vi för avsikt att genom en intervju ta del 
av de kunskaper och erfarenheter som du som förskollärare besitter. Intervjun kommer att 
grunda sig på dina erfarenheter i arbetet med barns sociala relationer i förskolan. Intervjun 
kommer att ta ca 30 min att utföra och vi hoppas att du har möjlighet att delta.  

Vid godkännande spelas intervjuerna in vilket gör det lättare för oss att aktivt kunna 
samtala under intervjun. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
då vi utför arbetet. Det innebär att det är frivilligt att delta i intervjuerna och ni har 
möjlighet att avsluta deltagandet när som helst ni önskar. Vi kommer i undersökningen 
inte att nämna varken ditt namn eller arbetsplats i enighet med konfidentialitetskravet.  

Vi kommer att redovisa undersökningen i vårt självständiga arbete som ni får möjlighet att 
ta del av då den är inskickad och godkänd på DiVA.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss!  

Kontaktinformation 

Student: Jonna Zetterljung Student: Evelina Höglund 
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Utbildare av socials tjänstehundar 

Missivbrev 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi läser 
vår sista termin och skriver ett självständigt arbete där vårt valda ämne är barns sociala 
relationer i förskolan.  

Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen och få en förståelse om vanliga metoder som 
används i förskolan för att förebygga utanförskap hos barn och även fördelar och nackdelar 
med dessa metoder. 

Utöver aktuell forskning och litteratur i ämnet har vi för avsikt att genom en intervju ta del 
av de kunskaper och erfarenheter som du som utbildare av sociala tjänstehundar besitter. 
Intervjun kommer att grunda sig på dina erfarenheter i arbetet med hur hunden kan 
användas som hjälpmedel i barns sociala relationer i förskolan. Intervjun kommer att ta ca 
30 min att utföra och vi hoppas att du har möjlighet att delta.  

Vid godkännande spelas intervjuerna in vilket gör det lättare för oss att aktivt kunna 
samtala under intervjun. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
då vi utför arbetet. Det innebär att det är frivilligt att delta i intervjuerna och ni har 
möjlighet att avsluta deltagandet när som helst ni önskar. Vi kommer i undersökningen 
inte att nämna varken ditt namn eller arbetsplats i enighet med konfidentialitetskravet.  

Vi kommer att redovisa undersökningen i vårt självständiga arbete som ni får möjlighet att 
ta del av då den är inskickad och godkänd på DiVA.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss!  

Kontaktinformation 

Student: Jonna Zetterljung Student: Evelina Höglund
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Specialpedagog 

Missivbrev 

 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi läser 
vår sista termin och skriver ett självständigt arbete där vårt valda ämne är barns sociala 
relationer i förskolan.  

Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen och få en förståelse om vanliga metoder som 
används i förskolan för att förebygga utanförskap hos barn och även fördelar och nackdelar 
med dessa metoder. 

Utöver aktuell forskning och litteratur i ämnet har vi för avsikt att genom en intervju ta del 
av de kunskaper och erfarenheter som du som specialpedagog besitter. Intervjun kommer 
att grunda sig på dina erfarenheter i arbetet som specialpedagog med barns sociala 
relationer i förskolan. Intervjun kommer att ta ca 30 min att utföra och vi hoppas att du 
har möjlighet att delta.  

Vid godkännande spelas intervjuerna in vilket gör det lättare för oss att aktivt kunna 
samtala under intervjun. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
då vi utför arbetet. Det innebär att det är frivilligt att delta i intervjuerna och ni har 
möjlighet att avsluta deltagandet när som helst ni önskar. Vi kommer i undersökningen 
inte att nämna varken ditt namn eller arbetsplats i enighet med konfidentialitetskravet.  

Vi kommer att redovisa undersökningen i vårt självständiga arbete som ni får möjlighet att 
ta del av då den är inskickad och godkänd på DiVA.  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss!  

Kontaktinformation 

Student: Jonna Zetterljung Student: Evelina Höglund 
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Bilaga 2 – Intervjumall  

Förskollärare 

• Hur länge har du arbetat i förskolan? 
• Vad är dina erfarenheter kring utanförskap i förskolan? 
• Hur arbetar ni för att stötta barnen i att skapa goda kamratrelationer? 
• Har ni i arbetslaget diskuterat kring utanförskap i förskolan, exempelvis hur 

ser ni att det finns, hur agera ni och hur arbetar ni för att förbygga 
utanförskap?  

• Vad använder du som förskollärare för metoder för att stötta barnen i deras 
sociala relationer? 

• Vad ser du för för-och nackdelar i de olika metoderna du använder dig av? 
• Hur tänker du att den optimala verksamheten skulle se ut för att förebygga 

utanförskap?  
• Har du några kunskaper kring att använda sig av hund i förskolan? 
• Tror du att man skulle kunna använda sig av hund som hjälpmedel för att 

stötta barnen i sociala relationer? Och om inte varför? 

Utbildare av sociala tjänstehundar 

• Hur länge har du arbetat som utbildare av sociala tjänstehundar? 
• Vad har du för erfarenheter av att använda dig av hund som hjälpmedel för att 

stötta barnen i sociala relationer och förebygga utanförskap mellan barnen? 
• Hur kan man använda sig av hund som hjälpmedel för att stötta barnen i 

sociala relationer? 
• Hur kan hunden förebygga utanförskap mellan barnen? 
• Vad ser du för för-och nackdelar att använda dig av den här metoden i 

förskolan? 
• Vad har du sett för positiva effekter generellt kring att arbeta med hund och 

barn?  

Specialpedagog 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
• Vad är dina erfarenheter kring utanförskap i förskolan? 
• Hur arbetar du för att stötta arbetslaget till att skapa goda kamratrelationer 

mellan barnen på förskolan? 
• Vad använder du som specialpedagog för metoder för att stötta barnen i deras 

sociala relationer? 
• Vad ser du för för-och nackdelar i de olika metoderna du använder dig av? 
• Hur tänker du att den optimala verksamheten skulle se ut för att förebygga 

utanförskap?  
• Har du några kunskaper kring att använda sig av hund i förskolan? 
• Tror du att man skulle kunna använda sig av hund som hjälpmedel för att 

stötta barnen i sociala relationer? Och om inte varför? 


