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Sammanfattning 
Arbetet belyser barns kamratrelationer ur ett förskollärarperspektiv och syftet är att 

undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns kamratrelationer i förskolan. För 

att uppnå syftet intervjuades tio förskollärare som arbetar aktivt i förskolans 

verksamhet. Innan intervjun fick de fylla i en webbenkät som en förberedelse inför 

kommande intervju. Enkäten bidrar också med en övergripande bild över 

kamratrelationer i förskolan. Resultatet visar att förskollärare arbetar aktivt på olika sätt 

för att främja barns kamratrelationer, exempelvis genom att vara närvarande i 

barngruppen och påverka barns sociala samspel. Resultatet har tolkats genom den 

sociokulturella teorin som framför att barn lär och utvecklas i sociala samspel. Studiens 

slutsats är att förskollärarens arbete med att främja barns kamratrelationer påverkar 

barns lärande och utveckling.  
 

Nyckelord: kamratrelationer, lärande, social kompetens, sociala samspel, utveckling 

 

Abstract 
Our study will illustrate children's relationships, between peers, from a preschool 

teacher´s perspective. The purpose is to investigate how preschool teachers work to 

promote children's relationships in preschool and how preschool teachers can contribute 

to. To achieve this aim, ten preschool teachers were interviewed who actively work in 

preschool. Before the interview, they had to fill in a webb questionnaire as a preparation 

for future meetings. The inquiry also contributes to an overall picture of relationships in 

preschool. The result shows that preschool teachers work actively in different ways to 

promote children's relationships, for example by being present in the children's group 

and influence the children´s social interaction. The result has been interpreted by the 

socio-cultural theory that children learn and develop in social interaction. The study's 

conclusion is that the preschool teachers´ work to promote children's relationship affects 

children's learning and development.  
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Inledning 
I juli 2019 träder en ny läroplanen för förskola i kraft (Skolverket, 2018). I både den och 

den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) belyses att barn ska få 

möjligheter att skapa kamratrelationer i förskolan. Barn ska även få förutsättningar att 

skapa trygga samt bestående relationer. I den aktuella läroplanen (2016) finns det en 

egen punkt som säger att barnen ska ges stöd samt stimulans i sin sociala utveckling. I 

den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) finns denna punkt inte kvar. Den är 

sammanslagen med andra punkter angående barns utveckling, vilket bidrar till att den 

sociala utvecklingen inte framträder lika tydligt. Det som framförs i nya läroplanen för 

förskolan är dock sociala samspels betydelse för lärande och utveckling. I arbetet med 

barns kamratrelationer får förskollärarna dock inte förglömma att barns bästa alltid ska 

komma först oavsett situation, enligt Barnkonventionen (FN, 1989). Det kan tolkas som 

något förskollärare alltid ska ha i åtanke i arbete med barn. Förskollärare ska 

exempelvis stötta och uppmuntra barnen och inte pressa dem till något som de själva 

inte vill i främjande av kamratrelationer. 

 

I förskoleverksamheten får barn möjlighet att samspela med andra barn och relationer 

mellan barnen kan uppstå. Enligt Jonsdottirs (2007) studie upplever de flesta barnen i 

förskolan social gemenskap och samhörighet med andra barn. Det framkommer dock att 

vart nionde barn inte väljs som någons kamrat av de andra barnen i förskolan. Det kan 

innebära att vart nionde barn inte har möjlighet till att utveckla kamratrelationer i 

förskolan, vilket kan ses som ett problem. Hartup (1998) menar att kamratrelationer är 

en byggsten för barns utveckling och lärande. I sociala samspel stöttar barnen 

omedvetet varandra till att utvecklas i exempelvis kommunikation, förmåga att utrycka 

sig och sitt sätt att agera, eftersom barnen känner varandra och vet ofta vad kamraten 

behöver (Hartup, 1998). Smidt (2010) framför Vygotskijs sociokulturella teori och 

menar att barn lär och utvecklas med hjälp av sociala relationer och att det finns ett 

samband mellan allt lärande. Enligt den sociokulturella teorin sker lärande i ett socialt 

sammanhang, så som i kamratrelationer. Det är av vikt att alla barn får utveckla 

kamratrelationer utifrån både Hartup (1998) och Vygotskijs teori, då sociala relationer 

kan vara en grund för barns utveckling och lärande. 

 

Juul och Jensen (2015) hävdar att förskolläraren bör stötta barns sociala relationer i 

förskolan. Förskollärarna ska enligt Juul och Jensen se och tolka barnens olika behov 

för att kunna stötta barnen i deras relationsskapande. Det blir därav viktigt att 

förskollärarna är uppmärksamma på varje barn och engagerar sig i dem för att kunna 

tolka deras behov. Vi tolkar därmed att det blir angeläget för förskollärarna att tillägna 

sig kunskap om hur de kan arbeta för att främja barns kamratrelationer och vad arbetet 

kan bidra med. Om förskolläraren har kunskaper angående hur de kan stötta barn i 

sociala samspel, så kan barns lärande och utveckling påverkas. Det blir därmed 

betydelsefullt att det finns rik och aktuell forskning inom området som förskollärarna 

kan ta del av för att bredda sina kunskaper kontinuerligt. Vi strävar efter att arbetet ska 

komma att belysa barns kamratrelationer och hur förskollärare kan arbeta för att främja 

dessa.  
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Teoretiskt ramverk 
I arbetet kommer Lev Vygotskijs (1896 - 1934) sociokulturella teorin att vara central. 

Här nedan kommer teorin att presenteras övergripande utifrån hur den kan tolkas i 

kontext till kamratrelationer. 

Sociokulturella teorin 

Vygotskijs teori tar utgångspunkt i hur det sociala samspelet kan påverka barns lärande 

och utveckling. I den sociokulturella teorin understryker Vygotskij att samspel inte bara 

är något som stödjer barnen i deras lärande och utveckling, utan att samspel är lärande 

och utveckling (Vygotskij, 1934/1999; Strandberg, 2017; Säljö, 2011). Det kan ses som 

vikten av att barn etablerar kamratrelationer är stor, detta för att få trygga relationer att 

samspela, lära och utvecklas (Säljö, 2011). Strandberg (2017) uttrycker att enligt 

Vygotskij anses begreppet social kompetens ha en betydande roll i den sociokulturella 

teorin. Social kompetens kan vara olika former av sociala sampel med människor. 

Socialt kompetent är enligt Pape (2000/2001), när personer har specifika kunskaper och 

färdigheter som bidrar till att de kan samspela i sociala sammanhang. Barn kan 

exempelvis ses som socialt kompetenta när de är trygga i sig själva, inte skadar andra 

samt att de kan ta chanser att utmanas i det sociala samspelet. Pape skriver att social 

kompetens handlar om hur barn bemöter och behandlar varandra i deras samspel. Barn 

som behärskar att exempelvis kommunicera med andra barn kan ses som socialt 

kompetenta (Pape, 2000/2001). Att barn får möjligheter att samspela med kamrater blir 

därmed angeläget för att social kompetens ska växa fram hos barnen och vidare för 

deras livslånga lärande och utveckling. 

 

Sociala erfarenheter spelar en stor roll i interaktionen med kamrater utifrån den 

sociokulturella teorin. Det är med hjälp av sociala erfarenheter barn samspelar med 

andra och utvecklas till lärande, tänkande, kännande och kommunicerande barn. Det 

kan tolkas som barns erfarenheter påverkar hur de närmar sig samspel med andra barn 

(Säljö, 2011).  Att stötta barnen att lära sig utveckla sociala erfarenheter blir angeläget i 

förskolan för barnens möjligheter att utveckla kamratrelationer. Säljö framför att i den 

sociokulturella teorin är det genom samspel med andra exempelvis kamrater, som barn 

tillägnar sig sociala erfarenheter och får möjlighet att skapa en förståelse för hur barnet 

kan interageras i samhället. Säljö skriver att förskollärarnas förhållningsätt och uttryck 

är betydelsefulla för barns utveckling och lärande enligt teorin. Fennefoss och Jansen 

(2012) skriver även att förskolläraren i en sociokulturell syn på lärande och utveckling 

kan stötta barnen genom att skapa aktiviteter där samspel mellan barn sker. 

Förskollärarna kan vara aktiva och medverkande i samspelet för att stötta skapande av 

kamratrelationer. Språket är det redskap som enligt sociokulturella teorin blir mest 

angeläget i barns lärande och utveckling i bland annat deras kamratrelationer (Säljö, 

2014; Strandberg, 2017). Vygotskij (1934/1999) menar att i den sociokulturella teorin 

anses språk och tanke vara oskiljbara, dock så utvecklas de enskilt men parallellt med 

varandra. Språk och tänkande är beroende av varandra vilket gör att inte bara språket 

eller bara tanke kan utvecklas.  
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Sociokulturella teorin är inte en teori som utgår från barnets mognad och ålder utan ser 

till barnet i nuet, vad barnet har för erfarenheter och kan uppnå härnäst genom socialt 

samspel (Säljö, 2011). Ett begrepp som är centralt i den sociokulturella teorin samt blir 

aktuellt i barns kamratrelationer är den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2014). 

Vygotskij tolkas mena att den närmaste utvecklingszonen är den utvecklingszon som 

barn kan nå med hjälp av exempelvis en mer kompetent kamrat inom ett specifikt 

kunskapsområde. Genom att barnet innehar viss förståelse och kompetens kan barnet 

bygga vidare på den och utveckla mer avancerad förståelse och kompetens. Barnet 

ifråga kan inte nå den närmste utvecklingszonen själv utan behöver stöd. Detta på grund 

av att barnet inte tillägnat sig förmågan för det ännu (Säljö, 2014). Stödet kan vara olika 

beroende på situation, en verbal konversation inom ett område mellan ett barn och en 

mer kompetent kamrat kan exempelvis vara ett stöd. Genom att barn får möjlighet att 

samspela med kamrater kan de därmed uppnå nästa utvecklingszon. 

 

Utifrån ovan nämnda kan vi tyda att den sociokulturella teorin förespråkar sociala 

samspel mellan barn. Det är i sociala samspelet med kamrater barn får chansen att 

utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Vygotskij anser att språk och sociala 

interaktioner är nyckeln till lärande och utveckling. Det kan tydas som att ansvaret 

ligger hos förskolläraren att skapa möjligheter för barnen att kunna skapa relationer med 

kamrater. 

 

Forskning- och litteraturgenomgång  

Under rubriken forskning- och litteraturgenomgång kommer forskning samt litteratur 

inom området sociala relationer i förskolan att framföras. Det kommer fokuseras på vad 

en kamratrelation kan vara, vad förskolläraren har för roll i barns kamratrelationer samt 

vad verksamheten har för inverkan. Forskningen som presenteras nedan är hämtad från 

databaserna Eric, Libris, SwePub och Discovery. 

Kamratrelationer 

Det som avses med kamratrelationer i arbetet är relationer mellan barn. För att två barn 

ska ha möjlighet att skapa en kamratrelation kan liknande intressen och handlingssätt 

vara en ingångsport för barnen (Coelho, Torres, Frenandes & Santos, 2017). Barnen 

behöver i sitt förhållningsätt ta hänsyn till varandras tankar och känslor. En 

kamratrelation bör vara ömsesidig för att den ska bli stabil samt att samspel ska uppstå. 

Jonsdottir (2007) skriver att i barns kamratrelationer försöker barnen förstå omvärlden 

tillsammans, hur de ska vara, vad som är acceptabelt samt var deras plats i samhället är. 

Genom en kamratrelation har barnet någon att dela exempelvis känslor, idéer och tankar 

med. Det finns en kamrat som stöd till barnet, både i med- och motgång. Det kan sedan 

leda till bättre förståelse och förhöjt intresse att samspela med andra barn. Tallberg 

Broman (2015) menar att barn som har flera kamratrelationer bekräftas av kamrater för 

sina personliga och sociala egenskaper oftare än barn som har färre kamratrelationer. 

Barnets självkänsla stärks och dess identitet utvecklas. Det kan då ses som att flera 

kamratrelationer är gynnsamma för barnen. 
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Förskollärarens roll 

Här nedan kommer forskning och litteratur att presenteras som pekar på vilken roll 

förskollärare har i barns skapande av kamratrelationer i förskolan. 

 

I en studie som utförts av Carter och Nutbrown (2016) framkommer vikten av 

förskollärarens roll i barns kamratrelationer. Studien visar på att det finns tre faktorer 

som kan påverka barnens utveckling och lärande. Den första faktorn är att 

förskollärarna bör ha tillräckligt med kunskap angående kamratrelationer för att utforma 

regler och rutiner, detta för att få en fungerande verksamhet. Det i sin tur kan bidra till 

att förskollärarna får möjlighet att observera barns kamratrelationer och försöka förstå 

dessa i förskolans vardag. Den andra faktorn handlar om att förskollärarna ska uppskatta 

och uppmuntra barnens kamratrelationer. Förskollärarna kan då stötta barnens 

kognitiva, emotionella samt sociala utveckling. Den tredje faktorn innebär att 

förskolläraren ska känna till barnens olika kamratrelationer för att kunna skapa 

möjligheter där barnen kan utvecklas tillsammans utan förskollärarens styrning (Carter 

& Nutbrown, 2016). De här tre faktorerna kan vara grunder för förskolläraren i arbetet 

med kamratrelationer. Alla tre stödjer varandra, vilket innebär att faktorerna måste 

kombineras för att vara givande i barnens utveckling och lärande samt kamratrelationer.  

 

Carter och Nutbrown (2016) uttrycker liknande tankar som Emilson (2008) angående 

betydelsen av förskollärarens kompetens för barns kamratrelationer. Emilson (2008) 

skriver att förskollärare bör ha tillräckligt med kompetens inom området och kunskaper 

om varje enskilt barn i barngruppen. De möjligheter som skapas för barn att bygga 

relationer i förskolan ligger i förskollärarnas kompetenser. Emilson menar att 

förskollärarna ska vara lyhörda i sitt förhållningsätt gentemot barnen. De ska även 

försöka närma sig ett barns perspektiv så nära det går. Detta för att komma nära barnen 

kognitivt och emotionellt samt kunna stötta dem i deras utveckling och lärande. 

 

Davis och Degotardi (2014) diskuterar även förskollärarens involvering i barns 

skapande av kamratrelationer. De menar att sociala samspel mellan barn kräver att 

förskolläraren planerar situationer där barnen får möjlighet att interagera med varandra. 

Det kan leda till social och emotionell utveckling hos barnet. Planeringen ska vara 

målinriktad, genom planerade aktiviteter kan förskolläraren använda sig av taktiker så 

som öppna frågor, problemlösning samt spekulationer tillsammans med barnen. Barns 

kognitiva förmågor kan utvecklas i socialt samspel, dock framförs det av Davis och 

Degotardi att det är barnets egen sociala förmåga som ska stå i centrum. Om barnet har 

sociala förmågor klarar det av sociala interaktioner självständigt. Det är alltså angeläget 

att som förskollärare arbeta för att utveckla barnets egna sociala förmågor för då menar 

författarna att barnet självständigt kan interagera socialt med andra barn. 

 

Jonsdottir (2007) uttrycker att förskollärarna uppfattar barnen på olika sätt, exempelvis 

glada, blyga eller självständiga. Förskolläraren bemöter barnen på olika sätt och det 

påverkar barnens möjligheter till att skapa sociala relationer. Desto högre kompetens 

förskolläraren tillskriver ett barn desto större möjligheter tros barnet få att skapa sociala 
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relationer. Jonsdottir framför också att förskollärarens förväntningar på barnen kan 

färga av sig på barnen samt att barnen försöker leva upp till förväntningar. Detta är även 

något Löfdahl (2014) skriver, att barn tolkar förskollärarnas förhållningssätt och följer 

dem omedvetet. Således blir det angeläget att förskollärarna bemöter barnen på samma 

villkor som sociala aktörer. Alla barn ska ges samma förutsättningar i utveckling och 

lärande. 

 

Kington, Gates och Sammons (2013) skriver att en nära relationen mellan förskollärare 

och barn kan skapa självförtroende och självinsikt hos barnen. Det i sin tur leder till att 

barnen vågar skapa relationer med andra barn samt aktivera sig i förskolans verksamhet, 

det kan påverka barnens lärande. Kington et al. skriver dock att det finns en baksida 

med en nära relation mellan barn och förskollärare. Det handlar om att barn som inte har 

nära relationer sen tidigare kan bli för fäst vid förskolläraren så barnet inte skapar 

kamratrelationer med andra barn i förskolan. Kington et al. förespråkar därför att det är 

angeläget som förskollärare att vårda barns relationer mellan varandra för barns lärande 

och välmående. Jonsdottir (2007) skriver om vikten av att samtala tillsammans med 

barnen för att vårda deras relationer till varandra. Om förskollärare samtalar med barn 

om deras känslor, avsikter och behov kan förskolläraren samt kamrater få en tydligare 

bild av hur de kan interagera med varandra. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) 

kommer också fram till betydelsen av att förskolläraren skapar samtalstillfällen med 

barnen i sin undersökning. Samtalen kan enligt författarna leda till att barnen får en god 

självkänsla och kan utveckla goda empatiska förmågor samt respekt för kamraterna. När 

förskollärarna utför samtal ges barnen bland annat möjlighet att lära och utveckla sitt 

språk. Barnen får även träna på att ta för sig i sociala interaktioner genom de 

strukturerade samtalen (Williams et al., 2014). Samtal kan bidra till en förståelse om hur 

barnet ifråga är i sig själv och hur andra kan förstå barnet. Genom samtal med barnen 

om deras tankar kan förskolläraren och barnen få en mer korrekt bild av varandra 

(Jonsdottir, 2007). 

 

Emilson (2008) understryker betydelsen av barns delaktighet i förskolan och det är 

förskollärarens kontroll som styr den. Förskolläraren kan exempelvis bestämma vilka 

barn som ska delta i en aktivitet samt hur den ska gå till, vilket gör att barnen inte är 

delaktiga i utformandet av aktiviteten. Emilson tar upp Basil Bernsteins (1924 - 2000) 

begrepp klassifikation och inramning och menar att de kan begränsa barnen i deras 

chanser att vara delaktiga i förskolan och skapa relationer. Bernstein (1996) menar att 

genom en svag klassifikation och inramning kan förskolläraren ha en dialog angående 

vad som ska ske och barnens tankar står i fokus. Vid stark klassifikation och inramning 

har barnet inte inflytande över vilka andra barn de ska samspela med, det är 

förskolläraren som styr kommunikationen och innehållet. Klassifikation och inramning i 

relationer handlar om makt och förskolläraren ska behandla denna makt med varsamhet 

i relationerna till barnen (Emilson, 2008). Förskolläraren har ansvar för att hitta en 

balans där barnen får stöd att utveckla kamratrelationer samt delaktighet i att upptäcka 

flera olika relationer i förskolan. Emilson skriver att förskolläraren ska sträva efter att 

skapa relationer i barngruppen som bygger på öppenhet, samförstånd och ömsesidighet. 
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Om barn får delaktighet och inflytande i förskolan som Emilson förespråkar kan de på 

ett mer självständigs sätt utveckla kamratrelationer med andra barn i styrda aktiviteter 

av förskolläraren. 

Verksamheten  

Under denna rubrik kommer det tas upp hur förskollärare kan påverka förskolans 

verksamhet och vidare hur det kan påverka barns skapande av kamratrelationer. 

 

Kington, Gates och Sammons (2013) kommer fram till i sin undersökning att när barn är 

delaktiga i förskolans vardag och rutiner kan barns lärande påverkas. Barnen 

utvecklades av att de fick känna sig behövda i förskolan genom bland annat 

kamratrelationer eller att förskollärarna gav barnen värdefulla roller i vardagsrutiner. 

Genom att exempelvis låta barnen stötta en kamrat, hjälpa till med dukning inför måltid 

samt få vara med och bestämma eller påverka verksamhetens utformning. 

 

Jonsdottir (2007) diskuterar i sin avhandling att barns kamratrelationer ser olika ut på 

olika avdelningar och bidrar till att barnen får olika möjligheter till relationer beroende 

på vilken avdelning de är inskrivna på. Tallberg Broman (2015) skriver också om barns 

kamratrelationer, inkludering och barns olika möjligheter till aktivt deltagande i 

förskolans verksamhet. Inkludering och delaktighet ses som grunder i barns lärande och 

utveckling. Dessa skillnader mellan olika avdelningar menar Jonsdottir (2007) beror på 

förskollärarens uppfattningar samt förhållningssätt. Vidare framförs att förskollärarens 

antaganden av barns antal kamratrelationer kan påverkas av verksamhetens 

uppbyggnad, så som arbetsformer, regler och klimat. Tallberg Broman (2015) och 

Löfdahl (2014) skriver att förskolläraren ska ta hänsyn till barngruppens 

sammansättning när det kommer till de olika kamratrelationerna som finns i 

verksamheten. Det kan ses som att barnens sociala färdigheter påverkas av 

förskollärarnas engagemang i att skapa en god miljö för barn samt dess möjligheter att 

skapa goda förhållanden för barnen (Jonsdottir, 2007; Tallberg Broman, 2015; Löfdahl, 

2014). 

 

Utifrån ovan nämnda forskning och litteratur tolkar vi att en kamratrelation mellan barn 

bör vara ömsesidig och barnen bör ha liknande intressen samt ta hänsyn till varandra. Vi 

tolkar det som att förskollärarens engagemang i att stötta barns kamratrelationer blir 

betydelsefullt för barns lärande och utveckling. Förskolläraren kan exempelvis genom 

planerade aktiviteter tillsammans med barnen arbeta för att lärande och utveckling ska 

ske. Genom samtal med barnen kan barnen bli delaktiga i förskolan, delaktighet och 

inflytande är en grund för att barn ska lära och utvecklas. Barns delaktighet och 

inflytande i verksamheten kan påverka deras skapande av kamratrelationer.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns 

kamratrelationer. För att komma fram till ett resultat som svarar på syftet kommer 

följande frågeställningar ställas genom arbetet. 

Frågeställningar  

• Vilken betydelse kan kamratrelationer ha för barn enligt förskollärarna? 

• Vilken betydelse tillskriver sig förskollärarna i barns skapande av 

kamratrelationer? 

• Vilka arbetssätt använder förskollärarna för att främja barns kamratrelationer? 

• Vilka kompetenser hos förskollärarna och barnen upplevs grundläggande i 

arbetet med att främja barns kamratrelationer? 
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Metod 
Här nedan presenteras vilka metoder som har använts under arbetets gång samt varför. 

Det kommer redogöras för urval av deltagare, genomförande av studien och hur 

bearbetning av datan utförts samt vilka olika överväganden som har tagits under arbetets 

gång. 

 

I arbetet har två metoder, webbenkät och intervju, använts för att få underlag. 

Metoderna användes för att få möjlighet att uppnå syftet med arbetet och besvara 

frågeställningarna. Underlaget som samlades in från enkäterna kommer kallas data i 

arbetet och underlaget som samlades in från intervjuerna kommer kallas material. 

Enkäten utformades som stöd till intervjuerna, vilket kan vara berikande för studien 

eftersom underlaget då kan bli fylligare (Bryman, 2018). Meningen med enkäten var att 

förskollärarna skulle bli förberedda inför intervjun genom att de skulle bli insatta i 

ämnesområdet och att funderingar angående barns kamratrelationer skulle väckas. 

Enkäten kan även ge en övergripande bild av barns kamratrelationer ur ett 

förskollärarperspektiv. Som komplement till den övergripande enkäten utfördes det 

semistrukturerade intervjuer med förskollärarna, för att få in ett mer detaljerat material. 

Stukát (2011) nämner att intervju som metod kan ge ett mer utvecklat material. Vid 

intervju kan deltagarna exempelvis utveckla sina svar och fråga intervjuarna om något 

är oklart. Intervjuarna kan likaså be deltagarna att förklara sina svar om något känns 

otydligt. 

 

Urval 

Urvalet av deltagare i studien är förskollärare då arbetet utgick från ett 

förskollärarperspektiv på barns kamratrelationer. Det kan ses som att urvalet är 

strategiskt gjort eftersom bara personer med förskollärarutbildning deltar (Stukát, 2011). 

Det valdes att skickas ut mail till förskolechefer med information (se bilaga 1) om 

studien för att få deras godkännande. Detta för att få tillstånd att ställa en förfrågan till 

förskollärare om intresse att delta i undersökningen, på de förskolor som förskolechefen 

ansvarar för (Löfdahl, 2014). Förskollärarna som sedan blev tillfrågade att delta, 

arbetade aktivt i förskolans verksamhet med barn i åldrarna 1 - 6. Det var fjorton 

förskollärare som tillfrågades om att delta i studien, varpå tio tackade ja till att delta. 

 

Genomförande 

Här nedan kommer det beskrivas hur genomförande av studien har gått till. Det vill säga 

hur syfte och problemformulering utformas samt hur enkät och intervju konstruerats och 

varför. Det tas även upp olika överväganden som gjorts.  

 

Utifrån forskning samt litteratur utarbetades studiens syfte, sedan utformades en 

problemformulering. Forskning samt litteratur studerades därefter mer på djupet inom 

området för att få en grundlig bild, vilket Rienecker (2016) menar är betydelsefullt. 

Sedan började förberedelser för enkät och intervju samt att finna förskollärare som hade 

intresse av att delta i studien. De förskollärare som valde att delta i studien fick först 
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information både skriftligt (se bilaga 1) men också muntligt som komplement angående 

hur enkäterna och intervjuerna skulle behandlas (Löfdahl, 2014). Det som även 

informerades till deltagarna var att vi som studenter i första hand är ansvariga för 

arbetet. Deltagarna informerades om vad studien handlar om, studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ur medverkan när som helst. GDPR lagen 

(General Data Protection Regulation), behandlar lagar angående samtycke och ska 

följas i EU. GDPR säger att det som deltagare ska vara lika lätt att dra sig ur en 

undersökning som det är att ge sitt samtycke till att medverka (Datainspektionen, 2016). 

Deltagarna fick denna informationen innan de gav sitt samtycke. Deltagarna blev 

upplysta om hur det insamlade underlaget kommer att behandlas under arbetets gång 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Det framfördes att det insamlade underlaget, så som enkäter, 

ljudfiler, anteckningar och samtyckesblanketter, enbart kommer användas till denna 

studie och att ingen obehörig person kan komma i kontakt med underlaget (Löfdahl, 

2014; Vetenskapsrådet, u.å.). Materialet kommer att avidentifieras genom att inga 

namn, orter eller beskrivningar kommer finnas med. När studien är färdigställd kommer 

det att publiceras på DiVA portalen. Deltagarna fick därefter överväga om de ville delta 

för att sedan skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2). Det innebar att deltagarna har 

informerats samt givit samtycke till att delta (Löfdahl; Vetenskapsrådet, u.å.). De 

förbindelser, exempelvis mailadresser eller telefonnummer som användes mellan oss 

studenter och deltagare för att få kontakt kommer att raderas direkt när arbetet är 

färdigställt. Av den anledningen att ingen obehörig ska kunna koppla deltagarna till 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

Enkät 

Det valdes att utforma en enkät som förskollärarna skulle fylla i innan intervjuerna. 

Enkäten (se bilaga 3) är anonym, det vill säga att det inte går att spåra vem som har 

svarat vad, vilket kan vara en trygghet för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2017). På första 

sidan informerades deltagaren om att enkäten är en förberedelse inför kommande 

intervju samt hur den kommer att behandlas. Enkäten utformades som ett strukturerat 

frågeformulär medvetet och avsiktligen kort men konkret för att den skulle gå snabbt att 

fylla i. Det tog cirka fem minuter att besvara enkäten, detta för att förskollärarna inte 

skulle tröttna eller känna att det tog tid från verksamheten (Bryman, 2018). Stukát 

(2011) skriver om strukturerad och ostrukturerad enkät och det kan dras en slutsats att 

enkäten till denna studie är en blandning mellan dessa. Enkäten innehåller fastställda 

svarsalternativ samt ett fritt svarsalternativ. Det valdes att ha fem slutna frågor med 

svarsalternativen ja och nej. Alternativt fanns valet att skriva en egen kommentar. Detta 

för att förskollärarna skulle ta ställning och inte svara neutralt samt ha möjlighet att 

kommentera om de ville utveckla svaret. Den sjätte och sista frågan var en öppen fråga 

där förskollärarna skulle komma med egna exempel (Stukát, 2011). Ordningsföljden på 

frågorna placerades utefter Stukáts idéer om att börja med frågor som kan vara enklare 

att besvara för att sedan gå in djupare på området. Bryman (2018) förespråkar att en 

enkät ska vara lättillgänglig och att deltagarna kan fylla i den när de har tid. Vi försökte 

utgå från detta för att underlätta för deltagarna. Vi använde oss av webbsidan 
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https://sv.surveymonkey.com/ när vi skapade webbenkäten och sedan mailades den ut 

till deltagarna.  

Intervju 

Metoden intervju valdes för att få en djupare bild av förskollärares kunskaper angående 

barns kamratrelationer och arbete med dessa. Intervjuer kan bidra till ett mer detaljerat 

material och deltagarna får möjlighet att utveckla svaren. Det är av betydelse att 

intervjuarna skapar en tillitsfull relation till deltagarna för att de ska känna sig trygga 

under intervjun (Bryman, 2018). En första kontakt med deltagarna togs via mail sedan 

besöktes deltagarna för att informera mer på djupet. Deltagarna fick sedan bestämma 

var och när intervjun skulle ske för att de skulle känna sig bekväma och inte behöva 

anstränga sig för att söka upp oss. Denna arbetsgång rekommenderar Löfgren (2014) i 

sin litteratur vid arbete med intervju. Det utfördes en telefonintervju då en av deltagarna 

inte kunde ha ett personligt möte. Vi bestämde dag och tid med deltagaren när vi skulle 

ringa upp. Deltagarna fick innan intervjuerna skriva på samtyckeblanketten för att delta. 

Vi båda deltog under intervjuerna, en ledde intervjuerna och den andre förde enklare 

anteckningar. Vi valde den metoden för att intervjuerna skulle bli utformade på samma 

sätt, om vi hade gjort intervjuer enskilt kunde teknikerna sett olika ut från oss som 

intervjuare. Telefonintervju utfördes även med detta upplägg då vi använde oss av 

högtalarfunktionen. Det är även så att två personer kan upptäcka mer än en person under 

en intervju (Stukát, 2011). Vi använde oss av ljudupptagning under intervjutillfällena 

för att få med allt som uttalades och kunna fokusera på deltagarna utan att föra 

noggranna anteckningar (Löfgren, 2014). Ljudupptagning skedde även vid 

telefonintervjun. Det innebar att vi skulle få möjlighet att lyssna på intervjuerna ett 

flertal gånger i efterhand för att minska risken att vi har hört fel samt kunna analysera 

djupare (Bryman, 2018). 

 

Den intervjumetod som användes är en semistrukturerad intervju. Det innebär att vi har 

förberett med en intervjuguide (se bilaga 4) som innehåller sex frågor och berör studiens 

syfte, hur arbetar förskollärare med att främja barns kamratrelationer. Frågorna ställdes i 

förutbestämd ordning om inte deltagarna svarar på flera frågor samtidigt eller om nya 

frågor uppkom hos intervjuarna under intervjuns gång (Bryman, 2018). Stukát (2011) 

skriver att det finns en metod som är en blandning mellan strukturerad och ostrukturerad 

intervju. Utifrån detta tolkar vi att den valda metoden för studien är en blandning. På 

grund av att det finns tydliga mål med vad som ska beröras i intervjuerna men det är 

ändå fritt i vilken ordning frågorna berörs. Vi tolkar att denna kombination har samma 

innebörd som Brymans (2018) begrepp semistrukturerad intervjumetod. Det gör att den 

valda intervjumetoden för arbetet kan benämnas både med Brymans och Stukáts (2011) 

begrepp.  

 

Det kan ses som att en metodtriangulering har använts i arbetet, på grund av att det finns 

två olika metoder i en undersökning, i detta fall intervju och enkät (Stukát, 2011). 

Enkäten kan ses ge stöd till intervjuerna genom att förskollärarna blev förberedda och 

https://sv.surveymonkey.com/
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fick ta ställning inför intervjuerna. Datan från enkäten kan även stötta intervjumaterialet 

inför kommande analys. 

 

Bearbetning av data 

Här nedan beskrivs hur datan och materialet har analyserats och bearbetats för att få 

fram ett resultat. Data och material har bearbetats genom att noggrant studerats och 

fördjupats i, samt att skillnader och likheter i underlaget har jämförts. Det är utifrån 

arbetets valda perspektiv, den sociokulturella teorin som materialet och datan har tolkats 

och analyserats.  

 

Resultatet från enkäten sammanställdes med hjälp av en tabell, som skapades av oss. 

Tabellen visar förskollärarnas svar på de slutna frågorna, 1 - 5. Det valdes att presentera 

svaren i tabellen med antal deltagare som svarat på frågorna. Det kan bidra till att man 

lätt får en bild över hur många som svarat och vad de svarat på frågorna. Materialet från 

varje intervju bearbetades direkt efter intervjutillfället och svaren på intervjufrågorna 

samt delar som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar skrevs ut (Stukát, 

2011). Intervjumaterialet som samlades in tolkades och vikten låg i ord och uttryck, inte 

på siffror och statistik. Detta skedde på enskilt håll och därefter lyssnade vi tillsammans 

på intervjuerna upprepade gånger för att få med ytterligare material som berör studiens 

syfte och frågeställningar. Enkätdata och intervjumaterial kopplades samman. Det som 

var i fokus från enkäten var den öppna frågan där förskollärarna kom med egna 

kommentarer och förslag samt deltagarnas egna kommentarer som givits under de 

slutna frågorna. Data och material kopplades även till syftet, hur kan förskollärare 

främja barns kamratrelationer i förskolan. Därefter färgkodades materialet för att få 

fram likheter och skillnader i underlaget. Färgkodningen innebar att vi strök under det i 

underlaget som hade samma innebörd med en specifik färg. Det ledde till att vi såg 

olika inriktningar i underlaget och kunde para ihop de som hade samma färg. Av de 

olika färgkodningarna som framkommit bildades sedan till kategorier. Vi gick återigen 

igenom kategorierna för att se om underlaget passade in under kategorin samt att de fått 

en passande rubrik. Det utmynnade i fem olika kategorier, Förskollärarens arbetssätt, 

Förskollärarens kompetenser, Barns kompetenser i sociala samspel, Förskollärarens 

relation till barnen och Vad kamratrelationer kan leda till. Kategorier har tillsammans 

sex olika underkategorier och allt kommer presenteras i resultatdelen här nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet från 

webbenkäten presenteras och analyseras med hjälp av en tabell. Det framförs fem olika 

kategorier som växt fram ur underlaget, dessa stödjs med relevanta citat från 

intervjuerna och enkäten. Kategorierna kopplas till centrala faktorer i den 

sociokulturella teorin.   

 

Enkätresultat 

Resultatet från fråga 1 - 5 i webbenkäten presenteras här nedan genom en tabell. 

Tabellen visar deltagarnas svar på frågorna och ger därmed en övergripande bild. 

 

Tabell. Tabellen visar antal deltagare som svarat på enkätfrågorna 1 – 5. 

Fråga Svarsalternativ 

 Ja Nej Egen tanke Ej svar 

1. Hur viktigt anser du det är att 

barn har kamratrelationer i 

förskolan? 

10  2  

2. Är kamratrelationer viktiga i 

förskolan? 

10  4  

3. Påverkar kamratrelationer  

barns utveckling och lärande? 

9  2 1 

4. Har förskolläraren någon 

betydelse för barns skapande av 

kamratrelationer? 

8  3 1 

5. Bör förskolläraren arbeta för att 

främja barns kamratrelationer? 

8 1 2 1 

n = 10 

 

Tabellen visar att det är deltagare som har hoppat över att svara på vissa frågor, de har 

alltså inte svarat ja, nej eller givit en egen kommentar. Webbenkäten är anonym vilket 

gör att vi inte kan undersöka om det är samma person som hoppat över frågor eller om 

det är olika personer. Deltagarna har sammanlagt skrivit tretton kommentarer vilket kan 

tolkas som att de blev engagerade i enkätens ämne och ville utveckla sina svar. Vi kan 

se på fråga ett och två att alla tio deltagare svarat ja, vilket kan innebära att 

förskollärarna anser att det är både möjligt och viktigt för barn att skapa 

kamratrelationer i förskolan. Det är även personer som valt att ge en egen kommentar 

utöver att svarat ja. En av de egna kommentarerna är ”det är det livslånga lärandet, att 

kunna samarbeta i leken är ett måste”. Det kan utifrån den sociokulturella teorin ses att 

sociala samspel är utveckling och lärande (Vygotskij, 1934/1999). Genom citatet tolkas 

förskolläraren mena att kamratrelationer är viktiga då de stöttar barn i deras livslånga 
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lärande. Det kan kopplas till svaren på fråga tre som visar att nio av deltagarna tolkas 

mena att kamratrelationer påverkar barns utveckling och lärande. De har också givit 

egna kommentarer, exempelvis ”helt utan relationer blir det svårare för barnet att lära 

sig saker”. Citatet kan tolkas återigen visa på betydelsen av sociala samspel för lärande 

och de kan kopplas till sociokulturella teorin som nämns ovan.  

 

Det kan ses i tabellen att en deltagare har svarat på fråga fem, att förskollärare inte ska 

arbeta för att främja barns kamratrelationer. Det är dock åtta deltagare som svarat ja på 

fråga fem, att förskollärare ska arbeta för att främja barns kamratrelationer. Det har 

också givits två egna kommentarer som talar för det, exempelvis ”Det är vår uppgift 

som pedagog utifrån läroplanen att ge förutsättningar för barns relationer till varandra.”. 

Citatet visar att det är förskollärarens uppgift utifrån läroplanen för förskolan att arbeta 

med detta. Det kan tydas att mängden av deltagare anser att förskollärare ska arbeta för 

att främja barns kamratrelationer. Det kan koppling mellan den sociokulturella teorin 

och förskollärarnas svar som redovisas ovan. Teorin lägger vikt i att finnas som stöd i 

barnens kamratrelationer. Förskollärarna kan göra detta genom att skapa möjligheter för 

samspel mellan barn (Fennefoss & Jansen, 2012).  

 

Resultat av enkät och intervju  

Under denna rubrik kommer ett sammanställt resultat från enkätens öppna fråga och 

deltagarnas kommentarer samt intervjumaterialet att presenteras. Detta sker med hjälp 

av kategorier och citat från underlaget som stöd. Varje kategori kommer tolkas utifrån 

den sociokulturella teorin och stödjs med referenser.  

 

Förskollärarens arbetssätt 

Under kategorin förskollärarens arbetssätt lyfts det fram att förskollärare använder sig 

av olika arbetssätt för att främja barns kamratrelationer i förskolan. Här nedan kommer 

det att presenteras två underkategorier, Påverka barns sociala samspel och Redskap i 

arbetet med barns sociala relationer.  

Påverka barns sociala samspel 

Det framkommer i underlaget att förskollärarna medvetet påverkar barnens sociala 

samspel i deras arbete, se citaten nedan.  

…vissa barn har svårare och förskollärare ska kliva fram och skapa situationer 

där barnen får leka och skapa de här relationerna. (Intervju 1) 

 

Vi får vara med och styra på ett sätt så det inte blir tydligt. (Intervju 6) 

 

Ja bland annat för att skapa möjligheter till lek i mindre grupper, men också för 

att visa på hur man är en god kamrat. (Enkät) 

 

Citaten ovan talar för att förskolläraren påverkar barns skapande av kamratrelationer. 

Förskollärarna uttrycker att de skapar situationer för barnen där sociala samspel kan ske, 
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exempelvis kan förskolläraren skapa lek i mindre barngrupper. Förskollärarna uttrycker 

även att de ska vara förebilder som visar hur man är goda kamrater mot varandra. Detta 

är även något som berörs i den sociokulturella teorin, att förskolläraren är aktiv och 

medspelare i barns skapande av kamratrelationer (Fennefoss & Jansen, 2012). Utifrån 

förskollärarnas uttryck och den sociokulturella teorin kan det därav tolkas att de har en 

betydande roll i att vara med och påverka samt främja barnens kamratrelationer.  

Redskap i arbetet med barns sociala relationer 

Förskollärarna kan ses använda olika redskap som ett arbetssätt i stöttandet av barns 

kamratrelationer, därav växte kategorin redskap fram och kommer presenteras genom 

citat här nedan. 

Vi har en måbra bok som vi lyfter bara goda gärningar. (Intervju 1) 

 

Sen spelar vi oftast upp dilemmor el [sic] dilemman som de hamnar i, de här 

etiska och värdegrundsfrågorna dilemman och de kan vi spela upp som 

teater/pjäs då får vi antingen med hjälp av handdockor eller vi pedagoger klär 

oss då och spelar pjäser och så får barnen och de är aldrig något slut oftast får 

barnen ge alternativ på slutet då så de blir bra. (Intervju 1) 

 

Den intervjuade förskolläraren säger att de använder exempelvis måbra bok för att 

uppmuntra och uppmärksamma kamratrelationer i förskolan. Förskollärarna använder 

också teater för att uppmärksamma barnen hur de kan samspela i och hantera olika 

sociala situationer. Tolkat utifrån den sociokulturella teorin kan det ses som att språket 

är ett redskap som stöttar barns lärande och utveckling samt att språk och tanke hör ihop 

(Vygotskij, 1934/1999). Genom att förskollärarna spelar upp olika dilemman, som 

teater, får barnen med hjälp av språk och tanke lösa dilemmat i ett socialt samspel med 

kamrater. Citaten visar att med redskapen som förskollärarna använder får barnen 

kombinera språk och tanke för att utvecklas och lära inom deras kamratrelationer.  

 

Förskollärarens kompetenser 

Resultatet visar att vissa kompetenser hos förskolläraren kan vara användbara i arbetet 

med att främja barns skapande av kamratrelationer.  

Vi måste lyssna, vi måste ju ha en social kompetens, en hög sådan, kunna läsa 

av och se. Jag tror att det kan vara ganska viktigt att se, kunna läsa av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, ganska viktigt att man har den förmågan. 

(Intervju 7) 

 

Att vara närvarande helt klart, nära barnen, inte avbryta dem så mycket. Utan 

lyssna och ta till sig. (Enkät) 

 

Vi ska vara närvarande så man hör vad som sägs i leken för de kan sägas 

mycket där också. Just för då kanske vi hade upptäckt de här tidigare. (Intervju 

6) 
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Ja efter att fyllt i enkäten! …. Nu har vi faktiskt uppmärksammat där vi trodde 

de lekte bra. (Intervju 6) 

 

Det framkommer genom citaten ovan att förskollärarna ska vara uppmärksamma på 

barnen, kunna lyssna och läsa av. Det blir betydelsefullt att förskolläraren är närvarande 

i barngruppen utan att hämma barnen i deras sociala samspel. Ett av citaten ovan säger 

att förskollärare ska ha social kompetens, vilket är ett begrepp som är angeläget i den 

sociokulturella teorin. Social kompetens tolkas utefter Vygotskij vara olika sociala 

samspel mellan människor (Strandberg, 2017). Det handlar även om hur människor 

bemöter och behandlar varandra i samspelet, behärskar personen kommunikation med 

andra kan den ses som socialt kompetent (Pape, 2000/2001). Dessa kompetenser som 

förskollärarna nämner i citaten ovan tolkas bli angelägna för att förskollärarna ska ha 

möjlighet att främja barns kamratrelationer.  

 

Det tredje citatet under denna underkategori kommer det nu fördjupas i. Deltagaren 

säger ”…vi hade upptäckt de här tidigare”. Citatet visar att förskolläraren upptäckt en 

osund kamratrelation, detta var något som framkom under en intervju. Denna osunda 

relation upptäcktes efter att förskolläraren fyllt i enkäten, vilket förskolläraren även 

nämner i citat fyra ”Ja efter att fyllt i enkäten! …. Nu har vi faktiskt uppmärksammat 

där vi trodde de lekte bra.”. I det tredje citatet påpekar förskolläraren att om de i 

arbetslaget hade varit mer närvarande med barnen kanske de hade upptäckt den osunda 

kamratrelationen tidigare och kunnat stötta barnen i relationen. Att vara närvarande blir 

därmed en viktig kompetens hos förskollärare för att ha möjlighet att upptäcka olika 

kamratrelationer.  

 

Barns kompetenser i sociala samspel 

Denna kategori syftar på barnens kompetenser som kan underlätta för förskollärarens 

arbete med att stötta barnen i deras skapande av kamratrelationer i förskolan. Det var 

något som framkom i resultatet och kommer visas här nedan.  

Empati, lite sociala skils kanske, hur man är. Sen krävs det ju någonstans att 

man ska kunna leka också, eller att ha förmågan att vilja lära sig leka /…/. 

(Intervju 4) 

 

Social kompetens, man måste vara lyhörd, man måste vara inställd på att ha en 

relation, man måste vara vänligt inställd, villig till att samarbeta, 

samarbetsförmåga, vara flexibel. (Intervju 2) 

 

Nyfikenhet och öppenhet. (Intervju 3) 

 

Citaten påvisar att förskollärarna anser att det kan underlätta barns skapande av 

kamratrelationer om barnen innehar vissa kompetenser, exempelvis empati, 

samarbetsförmåga och social kompetens. Den sociokulturella teorin utgår från att 

förskollärare ska vara medverkande i barns skapande av kamratrelationer för att finnas 
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där som stöd (Fennefoss & Jansen, 2012). Förskollärarna uttrycker i citat att barnen bör 

vara villiga till att skapa en relation för att arbetet med att främja barns kamratrelationer 

ska fungera. Förskollärarna ska enligt Pape (2000/2001) skapa tillfällen för barnen att 

samspela med varandra, för att en social kompetens hos barnen ska kunna framträda.  

 

Förskollärarens relation till barnen 

Förskollärare- barnrelation visas i resultatet påverka på barnets möjligheter att skapa 

egna kamratrelationer, därav denna huvudkategori. Här nedan kommer det framföras två 

underkategorier, Sund relation och Osund relation. 

Sund relation 

Utifrån underlaget kan det ses att en sund relation mellan förskollärare och barn kan 

bidra till barns skapande av kamratrelationer.  

Barn som kan ha en relation med en vuxen kan i regel ha en relation med barn. 

(Intervju 1) 

 

Om det till exempel är något barn som har svårt att få kompisar kan ett första 

steg vara att skapa en relation med förskollärare. Och kunna bygga upp sitt 

[sic] självkänsla och att man kan få den att gå vidare till att vara med andra 

lekkamrater. (Intervju 8) 

 

Barn som känner stor trygghet till oss pedagoger har nog lättare att hitta 

relationer hos andra barn i gruppen. (Intervju 5) 

 

I citaten lyfts att om förskollärare skapar sunda relationer till barnen kan barnen få 

lättare att skapa kamratrelationer. Förskolläraren kan bli en trygghet för barnen samt att 

deras självkänsla kan byggas upp. Denna grund kan de sedan ha med sig i deras sociala 

interaktioner med andra barn. Utifrån den sociokulturella teorin ses barn socialt 

kompetenta när de är trygga i sig själva och kan ta tillfälle i akt att utmana sig i socialt 

samspel (Pape, 2000/2001). Av citaten kan det tolkas som att en sund relation mellan 

förskollärare och barn kan bidra med möjligheter så som trygghet och bättre självkänsla. 

Det kan leda till att barn får förutsättningar för att skapa kamratrelationer.  

Osund relation 

Det växte fram en kategori utifrån underlaget som påvisar att en osund relation kan 

försvåra barns skapande av kamratrelationer. Här under kommer denna kategori att 

framställas.  

Jag anser att man som förskollärare ska finnas där som en trygg botten, om jag 

då knyter barn till mig förstör jag så den inte kan leka. (Intervju 2) 

 

Citatet understryker att om förskollärare skapar en för nära relation till ett barn kan de 

hämmas i skapandet av kamratrelationer. Barn behöver ha trygga kamratrelationer som 

de kan lära och utvecklas i, utifrån den sociokulturella teorin (Säljö, 2011). 
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Förskollärarna uttrycker i citaten att barnen kan stoppa sig själv att ta kontakt med andra 

barn eftersom barnet vill umgås med förskolläraren istället. Utifrån den sociokulturella 

teorin påverkas barnens lärande och utveckling om de får en för nära relation till 

förskolläraren och inte skapar kamratrelationer.  

 

Vad kamratrelationer kan leda till 

Förskollärarna lyfter vad deras arbete med barns kamratrelationer kan bidra med för 

barnen. I och med att förskollärarna ser att relationer har betydelse för barnen, kan de 

bli involverade i att stötta barnen i deras kamratrelationer. Här nedan kommer två 

underkategorier att presenteras, Upplevelser och erfarenheter av sociala samspel samt 

Lärande och utveckling genom sociala samspel. 

Upplevelser och erfarenheter av sociala samspel 

Det framkom i resultatet att upplevelser och erfarenheter kan leda till samhörighet och 

att kamratrelationer kan komma att skapas. Förskolläraren kan därav arbeta för att skapa 

möjlighet för upplevelser och erfarenheter av sociala samspel i verksamheten.  

Just att de har någon som ser dem, att man blir sedd utav någon. Så att man 

känner att man har en tillhörighet när man kommer till förskolan. (Intervju 8) 

 

Ja men de är ju alla, både bra och dåliga. Alla upplevelser måste de ju komma 

igenom, så är det ju i livet. (Intervju 10) 

 

… barn får vara med och uppleva gemenskap och skapar en relation. (Intervju 

1) 

 

Citaten visar att en kamratrelation bidrar till att barn får uppleva och erfara exempelvis 

gemenskap och att bli sedd. Det är därför angeläget att förskollärare arbetar för att 

främja barns kamratrelationer. Enligt den sociokulturella teorin har förskollärarens 

förhållningsätt en betydelse för att kunna skapa samspel mellan barn. I samspel 

utvecklas barns sociala erfarenheter, vilka blir betydelsefulla i barnens skapande av 

kamratrelationer, lärande och utveckling (Säljö, 2011). Utifrån citaten blir det 

exempelvis angeläget att barnen får möjlighet att erfara gemenskap och uppleva att de 

blir sedda. Det är enligt den sociokulturella teorin något som kan påverka barns lärande 

och utveckling.  

Lärande och utveckling genom sociala samspel 

Lärande och utveckling genom sociala samspel framkom i resultatet då barns 

kamratrelationer påverkar av deras lärande och utveckling.  

Helt utan relationer blir det svårare för barnet att lära sig saker. (Enkät) 

 

Det är oerhört viktigt, det är för att överhuvudtaget klara sig i livet. För det 

livslånga lärandet. (Intervju 9) 
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Har man inte bra kamratrelationer så kan man inte lära sig något annat. 

(Intervju 2) 

 

Citaten lyfter fram att förskollärarna menar att kamratrelationer är en grund för att 

barnet ska kunna lära och utvecklas. Citaten visar att förskolläraren ska arbeta för att 

främja barns kamratrelationer så barnet vidare kan lära och utvecklas. Enligt den 

sociokulturella teorin kan den närmaste utvecklingszonen ske i en kamratrelation. Det 

innebär att barnen stöttar varandra i deras lärande och utveckling samt att barnet inte 

kan nå närmaste utvecklingszonen ensam (Säljö, 2014). Det kan då tolkas utifrån 

begreppet den närmaste utvecklingszonen och citaten ovan att kamratrelationer är 

betydelsefulla för barns lärande och vidare utveckling i livet.   

 

Övergripande resultat  

Här nedan kommer det skrivas övergripande om resultaten från enkäten, intervjuerna 

samt vad enkättabellen visar.  

 

Resultatet pekar på att förskollärarna anser att deras arbetssätt i barngruppen samt olika 

förhållningssätt påverkar barns möjligheter att skapa kamratrelationer i förskolan. 

Därmed får kompetensen som förskolläraren besitter en betydelse, att kunna lyssna på 

barnen och ta till sig det som händer i barngruppen. Förskolläraren bör också vara 

närvarande med barnen utan att hämma dem i deras sociala samspel. Utifrån 

enkättabellen kan ett undantag ses, på fråga fem har en förskollärare svarat att 

förskollärare inte bör arbeta med att främja barns kamratrelationer och en har hoppat 

över frågan helt. Dock kan det läsas av i tabellen, att det är åtta av tio förskollärare som 

svarade att de bör arbeta med barns kamratrelationer. Resultatet pekar även på att det är 

en fördel om barn besitter vissa kompetenser för att skapa kamratrelationer. 

Kompetenserna kan exempelvis vara empati, samarbetsförmåga samt nyfikenhet och 

öppenhet. Det kan leda till att barnen kan få kamratrelationer som ger dem olika 

upplevelser och erfarenheter. Upplevelserna och erfarenheterna kan ge stöd till barnen i 

deras lärande och utveckling genom livet. Utifrån enkäten kan det ses att nio av tio 

förskollärare svarar att kamratrelationer påverkar barns lärande och utveckling.  
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Diskussion 
Under rubriken diskussion kommer metoden att diskuteras och vidare arbetets resultat i 

relation till forskning och litteratur.  

 

Metoddiskussion 

Här nedan diskuteras hur den valda metoden för arbetet har fungerat genom arbetets 

gång. Det lyfts fördelar och nackdelar med metoden samt utvecklingsområden. 

 

Första momentet i vår metod var att få kontakt med förskolechefer och informera samt 

få tillstånd att kontakta förskollärare. Vi anser att det gick förhållandevis lätt eftersom 

förskolecheferna var tillmötesgående och hjälpsamma. Den första kontakten vi tog med 

förskollärarna var via mail och där stötte vi på det första hindret. Förskollärarna som 

blev tillfrågade att delta upplevde att de inte hade möjlighet att ta tiden som behövdes 

från verksamheten. Vi besökte förskolor istället för att få ett personligt möte med 

förskollärarna och informera om studien. De personliga mötena blev betydelsefulla för 

det medförde att antalet informanter ökade. Vi hade dock önskat flera förskollärare som 

deltog i undersökningen, detta för att få in mer material och göra undersökningen mer 

pålitlig. 

  

Alla deltagare fyllde i enkäten innan intervjun vilket upplevdes givande. Vi upplevde att 

förskollärarna hade fått en bild av undersökningsområdet inför intervjun, då en del av 

förskollärarna refererade till enkäten under intervjun. På de slutna frågorna i enkäten 

fick vi in tretton egna kommentarer och på den öppna frågan fick vi in nio svar. Vi hade 

inte förväntat oss att få så många egna kommentarer från deltagarna, detta ser vi som 

positivt och givande för studien. Något som hade förbättrat enkäten var att 

förskollärarna inte skulle ha haft möjlighet att hoppa över någon fråga. Det fanns 

deltagare som inte svarade på alla frågor vilket kom att påverka enkätresultatet. 

Resultatet från enkäten, fråga ett till fem presenterades i en tabell. En tabell skapades för 

att få en tydlig överblick av resultatet, vilket vi upplever att den även gjorde. Något som 

kom fram under en intervju var att en osund kamratrelation i barngruppen hade 

upptäckts av förskollärare efter att ha fyllt i enkäten. Förskollärarna hade på grund av 

enkäten börja se kamratrelationerna i deras barngrupp. Vi tolkar det som att 

förskollärarna ville utveckla sitt arbete med kamratrelationer och därmed har enkäten 

bidragit med ny kunskap hos förskollärarna. Detta anser vi visar på att enkäten har 

uppfyllt sitt syfte och att ett samband mellan lärande, utveckling samt kamratrelationer 

har framkommit.  

 

Något som påverkade studien var att två frågor i intervjuguiden (se bilaga 4, första 

underfrågan till fråga 2 & fråga 3) fick en annan betydelse än vad vi hade tänkt från 

början. Vi fick tänka om och anpassa vårt arbete. Om vi skulle göra om undersökningen 

hade vi byggt upp intervjuerna mer som en öppen dialog mellan oss som intervjuare och 

deltagran. Vi upplevde det problematiskt när vi ville kommentera förskollärarnas svar 

men inte påverka deras kommande svar, därför avstod vi från att lyfta in våra egna 

kommentarer under intervjun. Vi fick tänka om då en deltagare inte kunde mötas, vi 
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löste detta genom att utföra en telefonintervju. Vi upplevde telefonintervju som ett 

givande alternativ till personligt möte. Dock fick ljudet sämre kvalité på 

ljudupptagningen och vi upplevde de som en nackdel att inte se varandra. Något som 

kan ha påverkat deltagarnas svar under intervjun var att de fyllt i enkäten innan. Genom 

att förskollärarna fyllt i enkäten innan kan deras svar påverkas utefter vad de antog vi 

vill ha för svar. Om vi skulle göra om arbetet hade vi använt metoden färgkodning igen. 

Den gav oss en tydlig bild över underlaget och vi upptäckte kategorier smidigt, eftersom 

de var indelade i olika färger.  

 

Resultatdiskussion i relation till forsning och litteratur 
Här nedan kommer resultatet att diskuteras i kontext till forskning och litteratur samt att 

arbetets syfte och frågeställningar kommer besvaras.  

Betydelsen av kamratrelationer 

I resultatet framkommer det att kamratrelationer har betydelse för att barn ska få 

upplevelser och erfarenheter i förskolan. Upplevelser och erfarenheter kan enligt de 

intervjuade förskollärarna vara att bli sedda och känna gemenskap med kamraterna i 

förskolan. Coelho, Torres, Fernandes och Santos (2017) menar att bli sedda och känna 

gemenskap har betydelse och förespråkar att en kamratrelation bör vara ömsesidig och 

att barnen bör lära sig ta hänsyn till varandra. Jonsdottir (2007) skriver också om detta, 

genom kamratrelationer har barnen någon att dela upplevelser med och någon som finns 

där som stöd. I resultatet framförs det att barns kamratrelationer skapar möjligheter för 

barns lärande och utveckling. Citaten i resultatet visar att utan relationer kan det bli 

svårt för barnen att lära sig saker och att kamratrelationer är viktiga för barns livslånga 

lärande, kamratrelationer kan alltså påverka barns framtid. Det blir därmed angeläget att 

förskollärarna har ett arbetssätt som ger barn möjligheter till kamratrelationer. Emilson 

(2008) skriver att det är förskolläraren som styr barns möjligheter till att vara delaktiga i 

förskolan och kan påverka barns skapande av kamratrelationer. Resultatet visar på att 

förskollärarna ska ha en relativt svag klassifikation och inramning i sin undervisning där 

barns delaktighet och inflytande kommer fram. Det framkommer i vårt resultat att 

förskollärarna uttrycker att de kan påverka barns skapande av kamratrelationer. Detta 

genom att skapa möjligheter till samspel mellan barnen samt att påverka dem utan att 

det blir tydligt. 

Förskollärarens arbete med barns sociala relationer 

Förskollärarna uttrycker även att de använder olika redskap för att stötta barnen i deras 

relationskapande, redskap som kan brukas är måbra böcker samt teater där barnen får 

reflektera och samtala tillsammans. En måbra bok är en bok där barnen får skriva in 

goda gärningar de gjort mot varandra. Dessa gärningar läsas sedan upp och diskuteras i 

barngruppen. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) samt Jonsdottir (2007) menar att 

om förskollärare använder samtal som redskap med barnen kan de få en bättre förståelse 

för varandra, eftersom förskolläraren samtalar med barnen kring deras känslor och 

tankar. Det kan leda till att barnen utvecklar goda empatiska förmågor, självkänsla samt 

att de får träna på sociala interaktioner. Davis och Degotardi (2014) skriver att 
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planerade aktiviteter av förskolläraren kan leda till att barn får möjligheter till sociala 

samspel med andra barn. Förskolläraren kan här använda sig av olika redskap för att 

påverka barns kamratrelationer. Det kan exempelvis vara öppna frågor som ställs samt 

att spekulera tillsammans med barnen, vilket även framkommer i vårt resultat. Det kan 

leda till att sociala förmågor utvecklas och vidare till att barn får lättare att interagera 

självständigt med andra barn (Davis & Degotardi, 2014). Arbetets resultat visar att det 

är förskollärarna betonar sitt uppdrag att ge möjligheter för barnen att skapa 

kamratrelationer. Ett sätt att ge möjligheter för skapande av relationer är utifrån 

forskning att se över verksamhetens uppbyggnad och miljö (Tallberg Broman, 2015; 

Löfdahl, 2014). Det som påverkar uppbyggnaden är förskollärarnas engagemang och 

förhållningsätt, vilket gör att det kan se olika ut på olika förskolor (Jonsdottir, 2007).  

I vårt resultat framkommer att förskollärarnas arbetssätt påverkar barns möjligheter att 

skapa kamratrelationer. Exempelvis kan förskollärarna påverka olika sociala situationer 

så samspel mellan barn uppstår. De kan även använda sig av redskap, exempelvis 

böcker som skapar samtal och diskussion mellan barnen. Redskapen kan utge ett stöd 

till barnens relationskapande. Det kan då ses att förskollärarens engagemang och 

förhållningsätt får betydelse för barns möjligheter att skapa kamratrelationer, både från 

vårt resultat och forskningen. 

Kompetenser hos förskollärare och barn 

Resultatet visar att olika kompetenser hos både barn och förskollärare kan vara givande 

i arbetet med barns skapande av kamratrelationer. Förskollärarna uttrycker att om barn 

innehar vissa kompetenser kan barns relationer utvecklas. Förskollärarna säger i 

intervjuerna att barnen bland annat bör ha empatiska förmågor, vara lyhörd, villig att 

samarbeta och vara nyfiken, för att underlätta skapandet av kamratrelationer. Jonsdottir 

(2007) uttrycker att barns olika kompetenser kan påverkas av förskollärarens bemötande 

till barnet och uppfattningar om barnet. Barn försöker omedvetet leva upp till 

förväntningar och krav som förskollärare ställer på dem. Om ett barn ses ha högre 

sociala kompetenser av förskollärare anses de få bättre möjligheter att skapa 

kamratrelationer (Jonsdottir, 2007). Utifrån det förskollärarna uttryckt kan det ses som 

att barn bör ha vissa kompetenser för att underlätta relationsskapandet. Forskningen 

visar dock på att barn försöker leva upp till kompetenser som förskollärarna tillskriver 

dem vilket kan påverka deras kamratrelationer. Det kan då bli ett dilemma om 

förskollärarna omedvetet tillskriver barn kompetenser.  

 

Resultatet talar för att förskollärare även bör inneha vissa kompetenser för att främja 

barns kamratrelationer. I intervjuerna uttalar förskollärarna att de måste kunna lyssna på 

barnen, kunna läsa av barnen, ha social kompetens och vara närvarande i barngruppen. 

Detta kan kopplas till Carter och Nutbrown (2016) som menar att förskollärare ska ha 

tillräckligt med kunskap angående hur de kan stötta barns kamratrelationer. 

Förskollärarna ska känna till de olika kamratrelationerna som finns i gruppen samt 

uppmärksamma relationerna. För att kunna göra det måste de vara närvarande och 

lyssna på barnen. Emilson (2008) nämner att det är förskollärarens kompetenser som 

skapar möjligheter för barnen att skapa kamratrelationer. Förskolläraren bör komma 
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barnen nära för att stötta kamratrelationer och vidare i lärande och utveckling. Utifrån 

både resultatet och forskning kan vi se att förskollärarna ska vara uppmärksamma, se till 

barnen och vara närvarande för att främja barns kamratrelationer. 

Relationen mellan förskollärare och barn 

Resultatet talar för att förskollärare uttrycker att de har en betydande roll i barns 

skapande av kamratrelationer. Det framkommer att deras relation till barnen påverkar 

barnens möjligheter att skapa kamratrelationer och vidare till utveckling och lärande. 

Om barn känner trygghet till förskollärarna och har en sund relation med dem kan 

barnets självkänsla byggas upp. Det kan leda till att barnet själv kan inleda en 

kamratrelation då den har en trygg grund hos förskolläraren. Resultatet kan kopplas till 

Kington, Gates och Sammons (2013) som menar att en nära relation mellan 

förskollärare och barn kan bidra till att barnen vågar skapa kamratrelationer. Författarna 

skriver även att förskolläraren kan ge barnen betydelsefulla roller i förskolans vardag 

som kan gör att barnen växer i sig själva och vågar ta för sig mer i skapandet av 

kamratrelationer. Kington et al. skriver dock att förskollärare och barn kan få en osund 

relation till varandra, genom att relationen blir för nära och barnet knyter sig till 

förskolläraren på ett osunt sätt. Detta är också något som framkommer i vårt resultat. En 

förskollärare uttrycker att om barn och förskollärare knyter an till varandra för nära 

hämmar de barnet i deras skapande av kamratrelationer, för att barnet enbart vill vara 

med förskolläraren. Kington et al. hävdar att det blir viktigt som förskollärare att vårda 

barns relationer till varandra för barns lärande och utveckling samt barnets välmående, 

vilket även förskollärarna tolkas uttrycka i vårt resultat. 

 

Slutsats  

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns 

kamratrelationer i förskolan. Resultatet bygger på förskollärares kunskaper och 

erfarenheter inom området. Resultatet som växte fram visar att förskollärare använder 

olika arbetssätt. Förskollärarens och barnens olika kompetenser kan vara ett stöd i 

arbetet med att skapa kamratrelationer. Det framkommer även att kamratrelationer kan 

leda till erfarenheter och upplevelser som påverkar barnens lärande och utveckling. 

Relationen mellan förskollärare och barn har visats utifrån resultatet ha betydelse för 

barns skapande av kamratrelationer och vidare till lärande och utveckling. Förskollärare 

bör därmed arbeta för att skapa sunda relationer till barnen. I resultatet framkommer 

även att förskollärare bör vara medvetna om sitt förhållningsätt till varje enskilt barn. 

Detta för att förskollärare omedvetet kan tillskriva barn olika kompetenser och därmed 

ge barn olika förutsättningar för sociala relationer och vidare till lärande och utveckling. 

 

Förskollärarna uttryckte i intervjuerna och i enkäten att de arbetar för att främja barns 

kamratrelationer i förskolan. Den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

belyser att förskolläraren ska ge barn möjlighet att skapa trygga samt bestående 

kamratrelationer. Kommande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) påpekar 

vikten av sociala samspel för att barn ska lära och utvecklas. Förskollärarna uttrycker 

sociala samspelets betydelse för barns lärande och att detta är något som kan kopplas till 
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vår valda teori, den sociokulturella teorin. Utifrån den sociokulturella teorin är socialt 

samspel lärande och utveckling, vilket kommer fram i resultatet, då kamratrelationer 

kan påverka barns lärande och utveckling. Kamratrelationer kan leda till att barn kan få 

upplevelser och erfarenheter som kan påverka deras lärande och utveckling. Resultatet 

visas att de tio intervjuade förskollärarna är överens om att förskollärare bör arbeta för 

att främja barns kamratrelationer i förskolan och att det är viktigt för barns lärande och 

utveckling. I enkäten finns det dock svar som visar att förskollärare nödvändigtvis inte 

behöver arbeta för att främja barns kamratrelationer. Det upplever vi kan vara 

bekymmersamt då forskning och litteratur pekar på att kamratrelationer kan stödja barn 

i deras utveckling och livslånga lärande. 

 

Vi hoppas att denna studie bidrar med information om vad kamratrelationer kan ha för 

betydelse för barn samt hur förskollärare kan arbeta med dessa och vad de bör beakta i 

den dagliga verksamheten. Om förskollärarna arbetar för att främja barns 

kamratrelationer kan de utifrån vårt resultat och forskning påverka barnet, under 

förskoletiden och i deras framtida lärande och utveckling.  

 

Vidare forskning 

Utifrån vad som visats i denna studie skulle det upplevas intressant att studera om barns 

ålder kan påverka kamratrelationer. Undersöka om barns kamratrelationer kan vara 

olika beroende på ålder, exempelvis om de yngsta barnen ha kamratrelationer samt om 

de har utbyte av relationerna. Genom att utföra barnobservationer i en förskolegrupp 

kan det ge ett fylligare material samt ett annat perspektiv, barnperspektiv.  
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Bilaga 1 

Informationsblankett 

 

Information och samtyckesblankett till anställda  

 

Vi heter Sofie Schönrock och Kristin Turesson och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

 

 

Under perioden vecka…. och framåt planerar vi för intervjuer på er förskola. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka barns kamratrelationer. För att närma oss 

detta kommer vi att genomföra intervjuer med förskollärare. Innan intervjuerna 

kommer förskollärarna att få förbereda sig genom en webbenkät som handlar om 

kamratrelationer. Denna enkät kommer att skickas ut via mail. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i text) i det 

slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

det. När examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets 

databas DIVA. 

 

 

Medverkan i undersökningen, är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudupptagning samt anteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi 

står till förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Vi är tacksam för svar senast under vecka…...  

 

Med vänlig hälsning 

 

  

E-post: E-post: 

Tel: Tel:  

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Anni Hammarberg 

E-post: 

Tel: 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

 

Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen, är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudupptagning och anteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi 

står till förfogande för att svara på frågor under hela vår/min tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

Datum:…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….....................  

Underskrift   

 

 

…………………………………………     

Namnförtydligande    
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Bilaga 3 

Information om enkät samt enkätfrågor 

 

Tack för att du deltar i vårt examensarbete genom att besvara denna enkät. Enkäten 

kommer att användas som ett intro inför kommande intervju och i examensarbetet. 

Detta för att väcka tankar hos dig som förskollärare kring barns kamratrelationer.  

 

Du har rätt att avbryta deltagandet när som helst. Denna enkät är anonym så att ingen 

kan koppla svaren till dig som deltagare (Vetenskapsrådet, 2017). I information och 

samtyckesblanketten som mejlats till dig finns mer detaljerad information om vårt 

examensarbete. 

 

Enkäten kommer att ta cirka fem minuter att fylla i. 

 

Tack,  

Sofie och Kristin  

 

1. Är det möjligt för barn att skapa kamratrelationer i barngruppen på förskolor? 

- Ja 

- Nej 

- Egen tanke 

2. Är kamratrelationer viktiga i förskolan? 

- Ja 

- Nej 

- Egen tanke 

3. Påverkar kamratrelationer barns utveckling och lärande? 

- Ja 

- Nej 

- Egen tanke  

4. Har förskolläraren någon betydelse för barns skapande av kamratrelationer? 

- Ja 

- Nej 

- Egen tanke 

5. Bör förskolläraren arbeta för att främja barns kamratrelationer? 

- Ja 

- Nej 

- Egen tanke  

6. Hur kan förskolläraren arbeta för att främja barns kamratrelationer? (Nämn cirka 

tre förslag) 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

• Utbildning, examensår: 

• Ålder: 

• Verksamma år inom yrket: 

• Vilka åldrar på barn har du arbetat med som förskollärare? 

 

1. Hur viktigt anser du det är att barn har kamratrelationer i förskolan? Varför? 

- Har du sett olika sorters kamratrelationer? Vilka? 

- Vilka kamratrelationer är viktiga för barnen? Varför? 

- Vilka egenskaper hos barn anser du är viktiga för att skapa 

kamratrelationer?  

 

2. Vilken påverkan anser du att förskollärare har på barns kamratrelationer?  

- Hur mycket kan man påverka barnen utan att det blir för mycket 

påtryckningar? 

- Anser du att förskollärar-barn relationer påverkar barns skapande av 

kamratrelationer? 

 

3. Hur arbetar du/ni för att uppmärksamma kamratrelationer i gruppen? 

 

4. Hur arbetar du/ni på avdelningen för att stötta barnen i deras relationer med 

andra barn? 

 

5. Vad har förskolans organisation för inverkan på barnens kamratrelationer? 

Rutiner, aktiviteter m.m. 

- Motivera 

 

6. Känner du som förskollärare att du har tillräckligt med kompetens för att stötta 

barnens kamratrelationer?  

- Vilka kompetenser upplever du som förskollärare är viktiga att ha för 

att kunna främja barns kamratrelationer? 

- Hur uppdaterar ni er inom området med forskning 


