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Marika Magnusson 2011 Främjande av goda kamratrelationer i förskolan  
             - pedagogers och barns berättelser 
 

 
Abstrakt  
 
I uppsatsen är syftet att ta reda på: Hur pedagoger ska kunna understödja goda 
kamratrelationer och vad barnen anser vara en god kamratrelation. 
Uppsatsen genomförs genom att några pedagoger på två förskolor intervjuas om hur de i sitt 
arbete understödjer goda kamratrelationer, även sju barn intervjuas för få se deras syn på hur 
en bra kamratrelation och även hur sämre relation är enligt barnen. 
Uppsatsens resultat visar att pedagogerna tycker att stödjande av goda kamratrelationer är ett 
viktigt ämne som de menar att de ständigt arbetar med. Barnen anser att, en bra kamrat är 
någon som är snäll och en dålig kamrat är någon som förstör leken eller någon som säger du 
får inte vara med. 
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1. Inledning 

 
Det finns väl inget härligare än när förskolebarn hjälper varandra och är bra kompisar. Har de 
även goda pedagoger1 som tycker att detta arbete är viktigt så brukar det märkas på 
barngruppen. Under min verksamhetsförlagda utbildning såg jag hur barn ibland uteslöt 
varandra eller nonchalerade varandra och då tänkte jag vad kan man göra åt detta? 
Jag gjorde då en kompisövning med de äldsta barnen (5-6-åringarna) och fick positiv respons 
av pedagogerna, och då tänkte jag att det här måste gå att vidareutveckla.  
 
Jag vill med min uppsats ta reda på vad som görs för att främja social utveckling och goda 
kamratrelationer och se ifall man med frågor om kamratrelationer, kan få barnen att tänka på 
hur man skall vara goda kamrater. Alltså få barnen att få upp ögonen för vikten av att vi 
behandlar varandra väl och med respekt. Jag hoppas att mina frågor och att jag tar upp ämnet i 
mitt arbete kan bidra till att fler ser detta som ett viktigt ämne och att vidare forskning kring 
ämnet kan bedrivas. Ett mål i mitt arbete är därför att synliggöra vad som görs, för att främja 
förskolebarns sociala utveckling och goda kamratrelationer. 
 
I målen för förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att förskolan skall sträva efter att varje 
barn…/ 
 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,…/ (Utbildningsdepartementet 1998  s. 12-13). 

 
Förskolans läroplan beskriver vikten av att pedagoger arbetar med att utveckla och lära barnen 
förstå vikten utav hur vi människor, stora som små, behandlar varandra. Då pedagogerna skall 
arbeta med detta aktivt och då detta känns som ett relevant ämne så ville jag undersöka hur de 
arbetar med detta. Men jag vill också undersöka vad barnen själva menar är goda kamrater 
och kamratrelationer. 

                                                
1 I följande text kommer jag att kalla det vuxna som arbetar i förskolan för pedagoger, det är alltså både 
förskollärare och barnskötare som hädanefter kommer att benämnas som pedagoger. 
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2. Bakgrund  

Bakgrunden i denna uppsats är uppbyggd på två rubriker: social utveckling, relationer och 
kommunikation i förskolan samt kamratstödjande verktyg. 
 

2.1 Social utveckling, relationer och kommunikation i förskolan 

Askland (2003) menar att det bästa med att gå på förskolan, tycker de flesta barn, är det 
faktum att där finns det någon att leka med och vara tillsammans med. För sexåringarna är det 
viktigt att relationen är byggd på intimitet och lojalitet på ett mycket tydligare sätt än för 
treåringarna. Mindre barns vänskap bygger mest på att de leker på ett och samma ställe som 
t.ex. att alla är i sandlådan men de leker inte med varandra utan bredvid varandra enligt 
Askland. 
 
Vygotskij (1978) i Bråten (1998) menar att barnet i samarbete med kamrater eller med vuxna 
kan prestera mer än det klarar på egen hand. Och det som det lyckas klara med hjälp idag lär 
det sig att klara på egen hand så småningom. Detta medför att barnet kan komma längre i sin 
egna personliga utveckling. Brodin (1997) är inne på samma tankebana. Hon menar att ibland 
kan barnet behöva hjälp att klara något, som att t ex någon vuxen visar hur man gör egen fart 
på gungan när de vuxna inte har tid att gunga på.   
 
Förskollärarna har en viktig roll att försöka vara med och se vad som sker vid konflikter och 
att försöka hjälpa de mindre barnen att få kunskap om hur man kan lösa konflikter. Ljungberg 
(2002) anser även att barnen brukar lösa konflikterna annorlunda än hur vi vuxna tänkt. 
Barnens olika strategier i fallande ordning efter vad som var vanligast är; att be om förnyad 
kontakt (inbjuda till fortsatt lek), att säga förlåt och ge beröring krama eller hålla handen t ex.  
Det tredje vanligaste (inte så vanligt) var att ge kompisen en eftertraktad leksak eller en 
symbolisk fördel som t ex få den bästa lekrollen. De två sista sätten var ungefär lika vanliga 
och dessa bestod utav att antigen försöka skämta bort konflikten eller att en tredje part la sig i 
konflikten och försökte lösa den. De som fungerar minsta bra utav dessa konfliktlösningar är 
enligt Ljungberg (2002) att bara säga förlåt och när en tredje part lägger sig i. 
 
Juul (2009) påstår att man som vuxen (pedagog) måste ta på sig ansvaret för relationen till 
barn. Han anser om man har problem med att förstå barns annorlunda sätt att angripa ett 
problem så får det ju inte stanna vid att den vuxne anser att det är ett problem utan då måste 
den vuxne säga till sig själv – hur kan jag lösa den här meningsskiljaktigheten som jag har 
med det här barnet? Den vuxne måste ta ansvar för relationen menar Juul.  När man arbetar 
med en grupp barn kan det vara viktigt att man i gruppen har gemensamma mål och normer 
och att man kan kommunicera i gruppen menar Malten (1992). Både Juul och Malten 
poängterar vikten av att vi vuxna tar ansvar för våra relationer med barnen och för att få 
barnen att fungera bra i grupp så måste alla barn känna till de gemensamma reglerna på 
förskolan. 
 
Corsaro (1985) menar att när ett barn upptäcker att det finns andra barn att leka och vara med 
så börjar den viktiga inlärningen om social utveckling verkligen ta fart. Tidigare har 
föräldrarna eller andra vårdnadshavare varit huvudpersonerna i barnets liv. 
Det lär sig att man måste vara på ett visst sätt för att bli accepterad av de andra barnen och 
ibland även få se att man kanske inte alltid får vara med. (Min översättning från s 121). 
Pedagoger har således en viktig roll i att observera hur barn behandlar varandra. 
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Säljö (2010) citerar Vygotskijs tankar ifrån dennes kände ”Genetiska lag om kulturell 
utveckling”: 
 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger: först på den sociala nivån, och senare 
på den individuella nivån; först mellan människor (interpsykologiskt), och sedan inom barnet 
(intrapsykologiskt). /…/ Alla högre funktioner har sitt ursprung i verkliga relationer mellan människor. (s. 
189). 

 

Löfdahl (2007) tar upp ett exempel med vanligt förekommande förskolelek kallad En bonde i 

vår by. När leken lektes noterades att barn först valde sina kamrater sen valdes barn med hög 
status utifrån kamraternas gemensamma rangordning på övriga barn, vilket snabbt gav en bild 
av vilka barn som ansågs ha låg status och därför inte valdes. Det var till och med så illa så att 
äldre barn vägrade gå in i ringen när yngre barn valde dem. När de yngre barnen valde något 
äldre barn som det ville ha med in i ringen så vägrade de äldre barnen gå in i ringen och de 
yngre barnen fick välja någon annan. Ljungberg (2002) i Wrangsjö har studerat hur barn i 
förskoleåldern löser sina konflikter. De kom fram till att barnen ofta var väldigt duktiga på att 
lösa sina konflikter utan vuxnas inblandning, dock spelade åldern en viktig roll 5-6 åringarna 
löste 75 % av sina konflikter själva till skillnad från 3-åringarna som bara löste 10-30 % av 
sina konflikter.  
 
Lillemyr (2002) anser att barn som saknar grundläggande sociala färdigheter eller av någon 
annan anledning inte får var med i leken, kommer att få svårt att kunna delta i leken. De får 
även problem med att förstå saker ur de andra barnens perspektiv och därmed också svårt att 
förstå andras åsikter. Vedeler (2009) anser att socialt kompetenta barn är tålmodiga det vet att 
man inte alltid kan hoppa in i gemenskapen i en pågående lek utan ibland så måste man vänta 
ut och se vad som sker i leken innan man kan få vara med, dessa barn ger heller inte upp 
tanken om att få vara med för att någon säger att de inte kan vara med. För det kan ju ändra 
sig och ges tillfälle att få vara med om en stund. Vidare skriver hon att barn som inte är 
populära i barngruppen undviker lekar med de övriga barnen då de tidigare inte fått vara med. 
Vilket gör att dessa barn hamnar i en ond cirkel av utanförskap. Jonsdottir (2007) anser att 
barn som har goda vänner utvecklar god emotionell, kognitiv och social förståelse till skillnad 
från barn som inte har lika goda relationer till sina kamrater. 
 
Johnson och Johnson (1994) i Williams har kommit fram till följande viktiga komponenter för 
att barn på ett jämlikt sätt skall kunna lära av varandra.  
 
Första: 
Social kompetens – barnen bör lära sig hur man på ett bra sätt umgås med varandra. 
 
Andra: 
Ett positivt beroende – barnen skall få känna att man i gruppen är beroende av varandra för att 
lyckas, alla behövs om man som grupp ska lyckas med olika saker. 
 
Tredje: 
Fysisk närhet – viktigt att barnen som grupp får lära sig att sätta mål och att tillsammans i små 
grupper arbeta för att nå dessa.  
 
Lillemyr (2002,1998) hänvisar till sig själv, Varierte former for lek og learing: Et 

veiledningshefte (1998). Lillemyr poängterar att när pedagogerna går in i barnens lek med 
grundtanken om att på olika sätt föra leken framåt så är detta utav godo. Han ger som exempel 
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på gånger när detta kan vara fruktbart, när det är för att stärka ett visst barn i gruppen att få en 
accepterad roll i gruppen. Eller genom att hjälpa till att styra upp leken om någon har tagit på 
sig en roll som lekledare med missgynnande effekter för det övriga barnen. Även i Vedeler 
(1996) med hänvisning till Antonovsky så skrivs det om vikten av att hjälpa barnen att känna 
att tillvaron i förskola är begriplig, hanterbar och meningsfull. Och detta skall genomföras 
genom att vi arbetar i stora och små grupper, stöttar barn i deras vänskap genom att låta barn 
som gillar varandra lösa uppgifter tillsammans och stötta det enskilda barnet, så att det kan 
växa genom att de får göra sådant som de kan och gillar att göra.  
 
Juul (2009) anser att pedagoger måste vara professionella i arbetet med barn, till exempel så 
måste pedagogerna hjälpa barn som inte trivs. Genom att ge dem det alla människor är i 
behov av när det inte mår bra, nämligen att bli sedda, hörda och givetvis tagna på allvar. Om 
uteslutning är problemet så har Olweus följande tankar om lösning på ett sådant problem; 
Olweus (1987) tar upp att rollspel om uteslutning som tar upp verkliga eller tänkbara 
handlingar får barnen att tänka till om vad som är rätt eller fel. Det måste ju självklart vara 
realistiskt det som spelas upp om barnen skall kunna ta till sig det som spelas upp. Här talar 
Olweus om skolbarn men i förskolan kan det nog vara bättre att pedagogerna spelar upp de 
olika händelserna för barnen och sedan får barnen komma med sina lösningar på problemet.  
 

 

De som arbetar som pedagoger måste ha en aktiv roll i att observera och stötta barnens 
kamratrelationer. I förskolans läroplan står bl.a följande att läsa:  
 

Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. 
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och 
omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt.  (Utbildningsdepartementet 1998 s 25 ). 

 
Säljö (2010) hänvisar till Vygotskijs tankar och en viktig synpunkt i hans forskning är den, att 
språket har en mycket stor betydelse för att vi skall kunna kommunicera med våra 
medmänniskor och även ha en förståelse för varandras gemensamma upplevelse om 
omvärlden. Vi behöver både språket så som talspråk, bilder och kroppsspråk för att kunna 
förstå och kunna lära utav varandra. Även Brodin (1997) skriver att pedagogerna bör ha en 
god förmåga att kunna möta barnen på olika sätt via språklig kontakt, via blicken eller via 
fysisk kontakt. Pedagogen måste ha en förmåga att kunna läsa av hur man kan nå och hjälpa 
just det här barnet, menar Brodin. Ett bra sätt att stödja förskolebarn är att föreslå för ett nytt 
barn som inte vet vad det ska göra att kanske du och Lisa kan leka tillsammans? anser 
Vedeler (2009).  
 

Brodin (1997) anser att vuxna har en viktig roll i att avläsa vad de olika barnen behöver.  
De måste ha fysisk och psykisk närvaro, kunna urskilja när de ska gå i mellan och när det inte 
behövs. De olika förskolebarnen behöver olika saker, vissa behöver lugnas, andra stödjas och 
vissa kan behöva hjälp att behålla koncentrationen. Brodin (2002) hävdar att man måste ta 
hela barngruppens sätt att vara på i åtanke när man arbetar i förskolan. Speciellt viktigt är det 
ifall gruppen bara hittar på en massa otillåtna saker att göra hela tiden. Då måste miljön som 
barnen vistas i omgående ses över, miljön ska ju skapa leklust och inte förstöra den. Miljön 
ska ju inspirera inte fallera. Vidare så anser Brodin (2002) vikten av att pedagogerna ser de 
olika barnens respektive styrkor, de barn som ständigt får höra att de det gör är fel, kan ju 
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tappa tron till sig själv och i värsta fall anse se sig bara vara kapabel till att agera på ett 
felaktigt sätt. Även Olweus (1987) poängterar att de är viktigt att man inte glömmer bort att 
berömma barnen emellanåt och speciellt de barn som inte brukar få så mycket beröm. Dessa 
barn behöver verkligen få höra när de gör något bra för att lättare kunna ta till sig när de gjort 
något mindre bra. Om de har grundtryggheten i att de också duger, så stärker de ju dessa barn 
som sannerligen behöver det, enligt Olweus. 
 
I riktlinjerna i läroplan för förskolan står det: 
 

Alla som arbetar i förskolan skall…/ stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.(Utbildningsdepartementet 1998 s. 29). 

 
Säljö (2010) har analyserat Deweys tankar och kommit fram till följande: 
 

Det främsta redskapet för att göra barn delaktiga i mer abstrakta kunskaper och färdigheter i samhället är 
språket. Det är genom kommunikation med andra som våra erfarenheter kan utvidgas bortom det vi själva 
varit med om, och det är med språkets hjälp som vi kan förstå och analysera världen. (s 179). 
Pedagogerna måste ha en god kommunikativ förmåga då det ska förklara nya abstrakta kunskaper för 
barnen.  

 
Williams (2006) skriver om samlärande och om hur förskolebarn lär utav varandra, genom 
kamratskap men hon poängterar även vikten av att lärarna är aktiva genom att visa barnen 
mångfalden av olika idéer som de olika barnen har. På så sätt lär barnen av varandra och lär 
sig se det olika kamraternas styrkor och lär sig förstå att det alla kan lära sig saker av 
varandra. 

2.2 Kamratstödjande verktyg  

Kamratstödjande verktyg har jag valt att kalla detta avsnitt som behandlar 
handledningslitteratur som används på förskolan och även på skolan. 
DRACON (är kortform för drama och konfliktlösning) i skolan är en handledningsbok om 
konflikthantering (Grunbaum & Lepp 2005). I boken dras paralleller till djurvärlden om olika 
konfliktstilar. Handledningen riktar sig till elever på högstadie- och gymnasiet. 
Det är fullt rimligt att anta att enkelheten med djurvärlden kan användas även i förskolan med 
de äldsta barnen. Djuren och deras konfliktstilar beskrivs på följande sätt: 
Lejonet: vill alltid vinna och ha rätt, till skillnad från,  
Sköldpaddan: som blir rädd vid konfliktsituationen och drar sig undan och gömmer sig. 
Kamelen: låter andras behov gå först och får därför aldrig fram sin egen vilja, till skillnad 
ifrån 
Räven: som söker kompromisslösningar men det kan medföra att ingen blir riktigt nöjd 
egentligen. Den smartaste i gänget är däremot, 
Ugglan: som söker också kompromisslösningar också men tänker och diskuterar tills alla fått 
lite av sin vilja igenom så alla tycker att det vann på lösningen som gjordes.  
 
Grane (2005/2008) har skrivit en bok till förskolan om hur man ska vara som kompisar som 
då också visar hur de inte skall vara mot varandra. Den är alltså både en kapitelbok och ett 
kamratstödjande verktyg. Sagan som berättas handlar om ekorren Snick och igelkotten Snack. 
De är bästa kompisar och bor i Kungaskogen. Det kommer på att ska bygga en koja, och 
under koj bygget får det nya kompisar. Först får inte Bitis den lilla kaninflickan vara med.  
Men då får vännerna lära sig den gyllene regeln av älg Älgvis som lyder: var mot andra så 
som du vill bli behandlad själv. Boken tar också upp att det är viktigt att vara rädd om 
naturen.  
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I sagoboken får barnen berättat för sig om djuren i Kungaskogen och om deras lekar och 
utanförskap. Boken är skriven så att barnen kan känna igen sig i det som händer.  
 
En annan bok som tar upp samma tema är Tilda med is och sol. Tilda är en bråkig tjej som 
hamnar i konflikter när hon blir avundsjuk på den nya tjejen Lina. Och genom att hon får ett 
känslohalsband av sin mormor som ändrar färg efter hur man mår. Så kommer Tilda på att det 
känns bäst att vara en snäll tjej, och blir sen kompis med Lina istället för ovän.  
 
2.3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Social utveckling och främjande av goda kamratrelationer lyfts fram som viktigt i förskolans 
arbete med barnen. Därför vill jag veta hur förskolepedagoger uppfattar att de arbetar med 
social utveckling och främjande av goda kamratrelationer i förskolan. Av betydelse blir i det 
sammanhanget också att försöka förstå hur barnen i förskolan själva ser på kamrater och 
kamratrelationer. Därmed formuleras följande syfte och frågeställningar. 
 
Syftet med den här uppsatsen är tvådelat. Det första syftet är att undersöka hur man på några 
förskolor beskriver att man arbetar med social utveckling och att främja goda 
kamratrelationer. Det andra är att uppmärksamma hur barnen på förskolan själva tänker om 
kamrater och kamratrelationer. 
Utifrån syftet tar uppsatsen utgångspunkt från tre frågeställningar. 
  
Hur beskriver några förskolepedagoger att de gör i sitt dagliga arbete för att stärka barnens 
förmåga att samspela på ett bra sett? 
På vilket sätt anser förskolepedagogerna att de kan stärka barnens kamratrelationer? 
Vad är viktiga kamrategenskaper enligt barnen själva och hur kan barnens bild belysa 
pedagogernas bild? 
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3. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervju som forskningsmetod då jag fann den 
mest lämplig att besvara syfte med uppsatsen: Hur arbetar pedagogerna på det två utvalda 
förskolorna med att stärka kamratrelationerna i det dagliga arbetet och vad är viktiga 
kamrategenskaper enligt barnen själva?  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ studie är det vanligt att intervjuerna den primära källan till insamlandet av 
kvalitativ data (Merriam 1994). Det är också den metod jag har använt mig av. 
Jag valde att göra intervjuer med förskolepedagoger, för att jag ville höra vad verksamma 
pedagoger hade för syn på, om och hur pedagoger kan främja goda kamratrelationer. (se 
bilaga1). Härefter kommer jag att benämna de intervjuade pedagogerna och barnen2, 
informanter (Stukat 2005). Intervjumetoden som jag använt mig av är halvstrukturerade 
intervjufrågor. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att frågorna inte är helt styrda och 
då blir också svaren mer fria än vid helt strukturerade intervjufrågor. En annan fördel är att få 
tag på informanter som är villiga och har tid att ställa upp på att bli intervjuade. Jag ställde 
intervjufrågorna direkt till informanterna och måste samtidigt skriva ner svaren på en gång. 
Efter intervjuerna frågade jag informanterna om jag uppfattat dem rätt genom att läsa upp 
deras svar. Jag hade tänkt använda mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna, men då 
bandspelaren jag lånade visade sig vara trasig fick jag istället skriva ner svaren. Jag hade tänkt 
spela in svaren för att bättre kunna koncentrera mig på vad pedagogerna svarade, men då 
bandspelaren inte fungerade och med den knappa tid som stod till förfogande, fick det bli så 
att jag skrev ner svaren. Flera av det intervjuade pedagogerna tyckte att det var skönt att inte 
bli inspelade. Så jag kanske fick mer öppna svar på grund av att bandspelaren inte fungerade. 
Och i så fall var det ju ingen förlust. Intervjuerna tog 10-30 minuter. 
 Barnens svar om deras kamrater noterades redan ute på gården i ett anteckningsblock och 
deras svar om kamratskap skrevs upp på en dator när jag och barnet i fråga sammanställt detta 
så samtalade och skrev vi även ner barnets tankar om kamratskap. Barnen tillfrågades om det 
hade blivit korrekt citerade och samstämde innan nästa steg som var att skriva ut texten och 
bilden på barnet för att sedan sätta upp barnets papper på anslagstavlan. 
 

3.2 Urval  

Jag har genomfört sju intervjuer på två förskolor i södra Norrland. Det är en fördel att 
genomföra intervjuerna där informanterna arbetar och där det känner sig trygga menar Stukat 
(2005).  Jag valde att göra ett målinriktat urval (Merriam 1994) vilket innebär att mitt urval 
gjordes med utgångspunkten i att få insikt och förståelse om hur man arbetade på två 
förskolor där avdelningarna hade äldre barn i barngruppen.  
 
På den ena förskolan finns två avdelningar, en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning. 
Jag har valt att intervjua informanterna på storbarnsavdelningen. På den avdelningen går barn 
i 3-5 års ålder. På den aktuella avdelningen arbetar fem kvinnor, fyra förskollärare och en 
barnskötare. Jag har valt att kalla den förskolan; förskola A. På den andra förskolan som jag 
var på och intervjuade informanterna så fanns det tre avdelningar, en småbarnsavdelning, en 

                                                
2 För att kunna skilja på det vuxna och barnen då bägge är informanter så skriver jag det vuxna som informanter 
och barnen som barnen , fast de båda kategorierna är egentligen är informanter. 
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mellanavdelning och storbarnsavdelning. På storbarnsavdelningen går 4-5 åringar och 
informanterna som arbetar där består av tre förskollärare, två kvinnliga och en manlig. Den 
här förskolan kallar jag hädanefter förskola B.  
 
Jag intervjuade informanter på de båda olika förskolorna om deras arbetssätt i deras 
barngrupp Jag valde dessa två avdelningar med tanke på bägge avdelningarna har 
ålderintegrerade grupper med äldre barn. Detta val gjorde jag med tanke på att mindre barn 
oftast inte leker med kompisar i samma utsträckning utan oftast så leker mindre barn en och 
en bredvid varandra och inte med varandra (Askland 2003). Valet av barn gjordes på ett 
målinriktat sätt. Jag valde de äldsta barnen på förskolan där jag har vikarierat mest, för att 
barnen skulle känna sig så bekväma som möjligt med situationen och med mina frågor. 

3.3 Genomförande 

Informanterna intervjuades på deras respektive förskolor så att det skulle känna sig trygga. 
Jag satt ner i ett eget rum med informanten och ställde mina frågor och följdfrågor under 
intervjun så skrev jag ner informanternas svar. Efter och under intervjuerna frågade jag den 
intervjuade om de tyckte att jag fått med det de ville ha sagt genom att läsa upp vad jag skrivit 
ner på mitt papper och det var ingen som invände mot det nedskrivna. Det jag ville få fram 
var alltså hur informanterna arbetade för att stärka barnen i barngruppen så det lär sig hantera 
konflikter.  
 
Med förskolebarnen så började jag med att samtala med barnen genom att fråga dem enskilt 
ute på gården vad de tyckte de olika jämnåriga kompisarna var bra på, - Vad tycker du Felix 
är bra på? Sen så tog jag kort på Felix någonstans på förskolan där han själv ville bli 
fotograferad. Sen satt jag och Felix vid en dator och skrev ner allt som kamraterna sagt han 
var bra på. Det kunde t ex vara Felix är bra på att cykla sa Melvin. 
Barnen fick skriva själva, med min handledning. Jag bokstaverade och visade när det 
behövdes vilken tangent det skulle trycka på. (de flesta barnen kunde skriva sitt eget namn). 
Sen när det skrivit ner det så fråga jag dem fyra följdfrågor om kamratskap som vi sedan 
också skrev ner (Se bilaga 2). Efter det så skrev vi ut det positiva beskrivningarna om barnet 
och bilden på dem och satte upp det på förskolans anslagstavla.  
 

3.4 Etik 

De etiska riktlinjer som anges av vetenskapsrådet (http://www.vr.se/) och av Stukat (2005) 
har följts. Jag som författare har avidentifierat förskolornas ort och namn. Jag har också 
skyddat de intervjuades identitet genom att namnge informanterna med ett kodnamn.  
 
Informationskravet som innebär att det som ingår i uppsatsen vet om uppsatsens syfte och att 
det deltar frivilligt och kan avbryta sin medverkan när det vill. Jag har även utgått ifrån 
konfidentialitetskravet som säger att de med verkande ska garanteras anonymitet, inga 
personer eller platser skall gå att identifiera, då konfidentialitetskravet säger att man ska 
skydda det intervjuades identitet så har jag därför valt att inte ta med några bilder i uppsatsen. 
Bilderna finns bara uppsatta på barnens förskola. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 
materialet endast kommer att användas i forskningsändamål.   
 
Då jag även intervjuat förskolebarn så har jag sänt föräldrarna ett missivbrev som 
förmedlades utav pedagogerna på förskolan. De utskickade missiven finns att se i bilaga 3. 
Jag fick lov att intervjua all de sju barnen som jag tänkt intervjua, inte alla föräldrar var 
positiva till att jag ville fotografera deras barn, men då fotografierna inte kan nyttjas i arbetet 
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pga. konfidentialitetskravet så blev detta inget problem. Alla föräldrar tillåter att barnen 
fotograferas på förskolan, då korten stannar där vilket de också gjorde. 
 
 

3.5 Databearbetning  

Jag har sammanställt och citerat informanternas svar. Ifrån sammanställning utifrån samtalen 
av barnen så har jag lagt störst vikt vid vad det svarade på det fyra sista frågorna då det känns 
mest relevant för den här uppsatsen se bilaga 2 huvudfrågorna. Jag har tillsammans med de 
intervjuade informanterna gått igenom deras svar enligt min nerskrivna uppfattning av 
densamma och det hade inget att invända på det. Till stor del har jag tolkat informanternas 
svar och gjort utsagor på svaren. 
 

3.6 Validitet  

När jag läste upp informanternas svar så menade de att svaren stämde överens med vad de 
sagt så anser jag att svaren har hög validitet. Även när jag frågade barnen så skrev jag genast 
ner ordagrant vad det svarade så även deras svar bör ha hög validitet. 
 

3.7 Reliabilitet  

Reliabilitet på resultatet blir lågt eftersom informanterna/barnen intervjuades enbart skriftligt, 
då bandspelaren inte fungerade. Och det faktum att respondenten var ensam och intervjuade 
gör ju att det blir en ensidig tolkning vid analysarbetet av svaren. Jag tog det ändå lugnt och 
metodiskt när jag skrev ner svaren, plus att jag efteråt läste upp svaren för informanterna 
vilket borde bidra till att deras svar än dock borde kunna ses som trovärdiga. 
 
 

4. Resultat  

Nedan presenteras resultatet utgående från en ambition att belysa syftet som var att ta reda på 
hur de arbetar på några förskolor med att stärka barnen i deras kamratrelationer som en viktig 
del i arbetet av deras sociala utveckling för att kunna samspela väl med deras kamrater. 
Analysarbetet har givit följande kategorier: dagliga aktiviteter, samling, smågruppsaktiviteter, 
bordsvärdar, forumteater, frilek och goda förebilder. 
 
De intervjuade pedagogerna består av förskollärarna Hanna, Wilma, Cecilia och Anna som är 
barnskötare. De arbetar på förskolan med två avdelningar med de äldre barnen i åldrarna 3 – 5 
år. Intervjuade blev även förskollärarna Helena, Märit och Tommy de arbetar på förskolan 
med tre avdelningar med de äldsta barnen 4-5 åringarna.  
 
 

4.1 Dagliga aktiviteter  

Alla sju förskolepedagoger anser att samlingen eller gemensamma aktiviteter, så som, dagliga 
aktiviteter, samling, smågruppsaktiviteter, bordsvärdar, forumteater, frilek och goda 
förebilder är viktiga för att stärka barngruppens samhörighetskänsla. De fyra 
förskolepedagogerna som arbetar på förskola A tycker alla det är viktigt att alla barn blir 
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nämnda varje dag även de som är sjuka eller lediga. Alla pedagoger tycker att det är viktigt att 
ibland arbeta i stora grupper och ibland i mindre smågrupper. 
 

4.2 Samling 

När pedagogerna beskriver att de har samling uttalar de sig bl.a. om fruktsamling, såsom en 
pedagog nedan från förskola A: på fruktsamling så är vi ju tillsammans alla barn och vuxna. 

  

På fruktsamling ser pedagogerna alltid efter vilka barn som är där och vilka som är sjuka eller 
lediga. För att alla barn ska nämnas även de som är hemma, för de hör ju också till gruppen. 
På samlingarna så räknar de hur många flickor och pojkar som är där. Och ibland som nu på 
hösten när de har nya barn så sjunger de namnsången.  
 
På förskola B: Vi sitter som en hästsko på samlingen så att alla ska kunna se varandra. Vi 
pedagoger bestämmer hur barnen skall sitta på samlingen så inget barn skall bli sittandes 
själv. Det kan t ex vara så att vi ber barnen sätt sig varannan flicka och pojke. 
 

 

4.3 Smågruppsaktiviteter 

Ett annat sätt att stärka barngruppens samhörighetskänsla är smågruppsaktiviteter. Barnen är 
indelade i grupper, Fåglarna, Småkrypen och Fiskarna. I Fåglarna går barn som skall börja i 
skolan nästa år, i Småkrypen går barn som är 4 år i år. Och de minsta på avdelningen 
treåringarna går i Fiskarna. I dessa små grupper så känner barnen samhörighet till varandra.  
 
De beskriver i förskola A att de har grupperna för att pedagogerna skall kunna se barnen på ett 
bra sätt och för att på så sätt skapa bra relationer mellan barnen. På förskola B så tycker det att 
det är viktigt att tänka på vilka barn som får vara med varandra när det arbetar i styrda 
grupper. Det är olika från grupp till grupp hur mycket arbete som krävs för att arbeta med 
samhörighetskänslan. I dessa grupper arbetar pedagogerna med hur man är mot varandra. 
Förut så arbetade de med en bok som heter Tilda is och sol, i tre smågrupper. Boken tar upp 
olika händelser och känslor som Tilda har inför sina kompisar och sina ovänner. Sedan 
pratade de med barn om vänskap, kärlek och svartsjuka t ex.  
 
Märit på förskola B berättar: Vi tränar också på att lära barnen att det handlar om att ge och ta man kan inte bara 
ge eller ta. Vi leker också lekar alla tillsammans. En annan sak som vi gör är det att vi arbetar ibland i stor grupp 
och ibland i små grupper. 
 

4.4 Bordsvärdar 

De leker ju lekar alla tillsammans också för att stärka gruppen. En annan sak som de har är att 
varje dag har två bordsvärdar som dukar var sitt bord före lunch. Då ser man ju vilka barnen 
vill ha bättre samhörighet med, utifrån vilka det väljer till sitt bord. De samtalar ju med 
barnen dagligen om hur man är mot varandra. Anna på förskola tar upp ett exempel: - Hur 

skulle det kännas för dig om dina kompisar gjorde så mot dig? Sådana frågor får barnen att stanna upp 
och fundera över vad de sagt eller gjort. 
 
Även på förskola B så dukar barnen borden men tillsammans med en pedagog, pedagogen ser 
till att barnen väljer kompisar som det kanske inte själva skulle ha valt för att barnen ska se 
alla kompisar på förskolan och dess olika kvalitéer.    
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Även här försöker pedagogerna att få barnen att se att man kan tänka på och göra på olika sätt. 
 

4.5 Forumteater 

De brukar även dramatisera händelser på samlingen som de har sett i barngruppen. Först visar 
de hur händelsen var, sen får barn berätta hur det tycker man skulle ha gjort istället och 
barnen vet alltid hur man borde behandla varandra. Anna på förskola menar: Alla måste inte vara 
med alla alltid, men det är självklart inte tillåtet att alltid utesluta någon. Det är svår balansgång som vi 
pedagoger måste hjälpa barnen med. 
 

4.6 Frilek  

Vid frilek om ett barn inte får vara med så tipsar pedagogerna barnet hur det kan göra för att 
få vara med. Ett barn som tjatar och hela tiden frågar om det får vara med kanske inte får vara 
med just utav den anledningen. Då kan det vara lättare att barnet bara försöker hänga med på 
leken så kanske barnet på så sätt blir tilldelad en roll i leken. Ibland när barnen blir osams så 
lyssnar de bara och ser om de kan lösa problemet själva.  Pedagogerna berättar: Man måste 
vara observant och ligga steget före när man har fysiska barn i gruppen. Och det är viktigt att 
ge positiv feedback när det som har svårt att gå in i en lek väl är med och leker. Vissa barn har 
svårt att se sin egen roll i leken eller att det drivs av avundsjuka. Det har ju även en del vuxna 
svårt för att se sin egen roll i det som sker. Vi pratar med barnen när det uppstår konflikter om 
att man kan leka flera tillsammans t ex. 
 

4.7 Goda förebilder 

Hur kan pedagogerna vara goda förebilder? Så här berättar de själva om hur de arbetar: 
Man kan bygga golvpussel, man kan bygga med kapla stavar eller bygga snögrottor som 
exempel. Man kan börja vara med något barn som är utanför och bygga en koja med det 
barnet för då brukar det komma fler barn som vill vara med och bygga. 
Andra bra saker som man kan göra är gruppövningar, läsa om Snick och Snack, spela upp 
forumteater för barnen om händelser som vi sett i barngruppen och sen får barn berätta hur 
händelsen kunde ha skötts på ett bättre sätt. 
 
Sen är det också viktigt att vara aktiv och som pedagog vara med i leken. Om någon är 
utanför så går vi vuxna in i leken med barnet som var utanför och får på så sätt igång leken. 
Vi vuxna lyssnar av leken och känner av var barnen kan vara med och leka. Och vi kollar 
också av vad som sker i de olika lekarna. Barnen leker med olika kompisar, beroende på vilka 
kompisar som är på förskolan. Men tyvärr så har vissa barn har svårare att ”byta” kompisar 
och då försöker man ju stärka dessa barn extra mycket. Det vara svårt att se vilka barn som av 
de andra ses som lågstatus barn. Det kan ske och synas först när två barn som är nära vänner, 
är så nära vänner att det missar chansen att få fler vänner. Så när den ena av kompisen är sjuk 
eller ledig så vet inte den andra vem den skall vara med. 
 
Med äldre barn måste man arbeta mer med hela gruppen, diskutera med barnen och hjälpa 
dem att medla vid konflikter. Anna säger följande med stark betoning på vad viktigt hon 
tycker detta är: Det handlar mycket om barnens självkänsla. Och självkänsla är inte samma sak som 
självförtroende. Man kanske har bra självförtroende att man är bra på en viss sak men självkänsla kan ändå vara 
låg. När man arbetar med barns självkänsla måste man tänka på att inte fördumma barnen. Man måste istället 
fråga dem varför det gjort som det gjort. Man måste fokusera på att berömma istället för att döma, göra saker 
som barnen gillar. Ge dem utmaningar som det klarar av. Se barnen där de är och vem de är. 
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Även på förskola B anser det att det bär viktigt att stärka barnen. 
När man gör parövningar så måste tänka på vilka man parar ihop. Att man parar ihop ett barn 
som gått ett tag på avdelningen med ett nytt barn är ett sätt. Det är viktigt att redan från start 
vid inskolningen berätta vilka regler de har i olika rum. Vid samling kan man ta tillfället 
tillakt att belysa ”låg” status barnens fördelar så att deras status höjs. 
 

De arbetar med detta genom att vara i smågrupper t ex baka bröd till mellanmålet. Ett annat 
sätt är att barnen får välja vilka man dukar vid sitt bord. Och de vuxna hjälper till genom att 
variera hur barnen sitter vid t ex samlingen. 
De leker lekar i små och stora grupper. Och tänker på att göra saker tillsammans. 
 
Som t ex att de leker lekar, diskuterar och pedagogerna läser böcker om sociala samspel. De 
leker i smågrupper några i dockvrån, några i skogen. 
En pedagog på förskola B tycker att det är ju viktigt att vi pedagoger är förebilder för barnen 
genom att vi ber varandra om hjälp för, barnen lär ju utav att se hur vi vuxna är mot varandra 
och att även vi kan ta hjälp utav varandra. 
 
Detta visar väl, på en medvetenhet att vilja vara en god föreblid. 
 

4.8 Intervjuerna med förskolebarnen 

Nedan beskrivs några exempel på vad förskolebarnen anser vara viktiga kamrategenskaper. 
Vid tolkning av texten från samtal med barnen framkom hur en bra kompis och hur en kompis 
inte skall vara. Jag valde de äldsta barnen på förskolan där jag har vikarierat mest, för att 
barnen skulle känna sig så bekväma som möjligt med situationen och med mina frågor. 
  
En bra kompis 
En bra kompis skall vara snäll. Det är viktigt för barnen att man är snälla med varandra. Agnes 
5år, beskriver det som att: Jag tycker att en bra kompis ska vara snäll och hjälpa mig när jag behöver hjälp. 

 
Barnen vill att man skall vara snäll och hjälpsam mot varandra när man behöver hjälp. 

 
Hur en kompis inte ska vara 
Barn tycker inte att en kompis skall vara dum, slåss, bråka eller låta bli och hjälpa den som 
behöver hjälp. Melvin 5 år säger: Jag tycker inte att en kompis ska vara dum. 

 

 
Det som gjorde barnen arg var, när någon förstör när de leker, när någon nyps, slåss eller lipas 
och säger att ”du får inte vara med”.  Dumt är också vassa farliga knivar och krig menar 
barnen. 

 

4.9 Sammanfattning och analys 

Alla pedagoger är eniga om att man kan främja goda kamratrelationer mellan barnen. Det gör 
de genom att ha samling, smågruppsaktiviteter, bordsvärdar, forumteater, frilek och goda 
förebilder. Alla pedagoger är också eniga om att de som vuxna är förebilder och att de på ett 
bra sätt måste visa barnen vad för regler som gäller och att man visar varandra respekt. På 
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förskola A så använder de sig ofta av forum teater för att belysa olika konflikter i 
barngruppen. På den andra förskolan, förskola B så pratar de istället med barnen det gäller, 
och ibland så observerar de vuxna bara situation för att se om barnen själva kan lösa 
problemet. På bägge förskolorna har man alltså en öppen diskussion med barnen. Brodin 
(1997) skriver om detta som något som allt fler forskare undersöker hur lärande på ett så bra 
sätt som möjligt kan genomföras. Hon skriver vidare att pedagogerna måste visa barnet att 
man har ett delat engagemang för deras problem och hjälpa dem genom att säga - hur kan vi 
lösa det här? Detta förutsätter ju att barnet är mogen för en sådan diskussion. Olweus (1987) 
anser ju att de är positivt ifall man med korta rollspel belyser konfliktsproblematiken, så att 
barnen på så sätt kan tänka sig in i vad fel det är att t ex. utesluta någon från leken.  
 
Ett syfte i uppsatsen var också att jämföra barnens syn med de vuxnas. Barnen tycker att det 
är fel när kompisarna säger ”du får inte vara med”, vilket bekräftar pedagogernas syn, men de 
vuxna talar också om detta som en balansgång, vilket är mer komplext. I A menar de att är fel 
om barnen alltid försöker utesluta någon från leken. Även på förskola B är man det emot detta 
och tänker därför metvetet på vilka barnen sitter bredvid på samlingen, vid lunchen och vilka 
det arbetar med vid styrda grupper; just för att alla barn skall få vara med varandra och 
förhoppningsvis få en större respekt för varandra. Barnen nämner även att man inte ska bråka 
och vara hjälpsam. Här kan man känna igen talet om respekt från de vuxna ovan om att hjälpa 
till. Det kan vara så att barnens bild är påverkad av de vuxnas, men kanske också att dessa 
saker är som allmänna koder som barnen lärt sig utanför förskolan.   
 
 
På förskola A. 
På förskolan har det tidigare gått ett barn som har varit socialt svag och som från början inte 
hade just några kompisar. Men när pedagogerna har turats om att leka och starta lekar med 
barnet så har de andra barnen sett och förstått det barnets inre kvalitéer. Och på så sett har 
även det barnet kommit in i gruppen på ett bra sätt. Jag tror därför att pedagogerna på den här 
förskolan verkligen brinner för och har det färskt i minnet att en negativ trend kan brytas. 
Barnen som jag intervjuade på förskolan var otroligt duktiga på att säga bra saker om 
varandra. Anna sa när hon läste barnen svar (som även finns uppsatta på förskolan) att barnen 
ser troligen bra sidor hos varandra bättre än vad vi vuxna gör. Då vi vuxna lättare verkar se 
barnens brister tyvärr till la hon.   
 
På förskola B. 
På den här förskolan så märker man att alla pedagoger har ett genuint intresse för att barnen 
ska ingå i en harmonisk och respektfull grupp. Man har arbetat med Tilda is och sol i små 
grupper och prata med barnen om deras känslor och därigenom också relationer till varandra. 
En pedagog tog upp att det var svårt för ett barn och förstå sin delaktighet i gruppen med 
tanke på dess avundsjuka känslor mot de andra barnen. Det hörs som sagt på pedagogernas 
sätt att prata om kamratrelationer att det är en viktig del i förskolevardagen för dem alla. 
 
 

5. Diskussion 

 
Jag anser att intervjusvaren tyder på att de intervjuade pedagogerna tycker att arbetet med att 
främja goda kamratrelationer anses som en viktig del i det dagliga arbetet. Det finns dock lite 
olika metoder om hur det arbetet skall ske. På förskolan med två avdelningar så tar man upp 
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mindre konflikter på två sätt man pratar med de berörda barnen och man använder sig av 
forum teater för att visa barn på hur en situation som har skett på förskolan mellan barnen 
(utan att peka ut någon) och frågar barnen om den upp spelade situationen kunde ha lösts på 
något annat sätt. Och barnen vet alltid hur situationen kan lösas på ett bättre sätt. Och jag tror 
att på dessa två sätt så lär sig barnen till slut riktlinjer om hur man bör behandla varandra. Och 
de barn som inte säger något hör ju vad de andra barnen har för lösning och tar förmodligen 
till sig det då. Vygotskij (1978) poängterar även det att barnen lär sig av varandra och av 
vuxna och att de, de klarar med hjälp idag klarar det snart av själva. Även på den andra 
förskolan så pratar de med barnen när konfliktsituationer uppstår. Men en av pedagogerna tar 
även upp att det kan vara bra att inte alltid gå emellan när konflikter uppstår, utan ibland se i 
fall barnen kan lösa problemet själva. De kan nog vara svårt att veta, när barnen kan lösa 
konflikten själva. Men om man ser att de inte går så får man ju bryta in då istället. Hon tar 
även upp att när det börjar nya barn på avdelning så är det viktigt att man redan från start 
berättar vilka regler som gäller på avdelningen. Även Maltén (1992) tar upp att det är viktigt 
med gemensamma regler för att en grupp ska fungera så bra som möjligt. Om inte alla barn 
känner till reglerna då kan de ju inte heller hålla dem. Ljungberg (2002) tar upp det faktum att 
när en tredje part lägger sig i så är de konflikterna inte lösta på de bästa möjliga sett. Men han 
tar även upp att de har med barnens ålder att göra, de flesta treåringarna klarar inte att lösa de 
flesta konflikterna på egen hand. Men jag tror att de är något som man lär sig att se när man 
arbetar med barnen varje dag vilka som oftast löser sina konflikter själva och vilka som kan 
behöva mer stöd i sådana situationer. 
 
Vissa barn tenderar att hamna utanför, pedagogerna tycker då att man kan börja bygga en koja 
med det barnet för då brukar de andra barnen bli intresserade av vad som pågår och vill också 
vara med. Lillemyr (2002,1998) anser att när en pedagog på detta sätt går in i leken för att 
föra den framåt så är det bara positivt. 
 
När jag intervjuade barnen så framgick det att det som gör barnen mest arg är någon förstör 
när de leker, och just det är väl oskriven regel som finns på alla förskolor/skolor man förstör 
inte för varandra. Och en bra kompis är någon som är snäll och hjälper till om man behöver 
hjälp. De låter kanske som självklara svar men de gör ju inte svaren mindre betydelsefulla. De 
är viktiga frågor för att barnen ska trivas på förskolan. Askland poängterar också att de är 
viktigt för de äldsta barnen att (sexåringarna) att ha nära relation med sina kamrater. Det 
tycker jag framgick när jag intervjuade barnen om vad kompisarna är bra på. Har man ingen 
speciell relation till varandra hur ska man då veta vad kompisarna är bra på? Och barnen hade 
bra svar på vad kamraterna var bra. Man såg hur de funderade innan de svarade, och jag och 
pedagogerna på förskolan vart imponerade av vilka bra svar barnen hade inte bara på den 
frågan utan på alla frågor. Att vara goda kamrater är inte alltid lätt, som jag tidigare har nämnt 
så finns de program för att arbeta med konflikthantering på högstadiet och gymnasiet 
(DRACON) (2005). Därför tror jag att barnen har nytta av allt de lär sig om att lösa konflikter 
och att vara goda kamrater. Då har det förmodligen större kompetens att klara av konflikter 
när det blir äldre om det tränat på det redan från förskoletiden. Pedagoger måste ha Juuls 
resonemang i åtanke, pedagoger är skyldiga barnen att försöka se konflikterna ur deras 
perspektiv. För att det är de vuxna och det är barnen något annat vore oprofessionellt. 
 

5.1 Metoddiskussion  

Uppsatsen gick ut på att undersöka om: Hur främjar pedagoger goda kamratrelationer i 
förskolan. Jag har intervjuat sju pedagoger om deras syn på frågan. Eftersom så få är 
intervjuade så kan inte resultat ses som allmängiltigt, utan det måste ses som just det, det är 
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sju pedagogers syn på ämnet och hur det kan bedrivas. De intervjuade pedagogernas svar 
stämmer bra överens med forskning som gjorts på området. Visst skulle det ha vart roligt att 
intervjua fler pedagoger för att se om man fått fler variationer på svar men jag tyckte att sju 
pedagoger var tillräckligt många med tanke på den knappa tid som stod till förfogande. 
 
Jag skulle kunna ha observerat pedagogerna i deras arbete med hur det främjar goda 
kamratrelationer. Men då tror jag att man bara ha fått se en liten del av hur det arbetar med 
detta. Nu när jag intervjuade pedagogerna så kunde de ju berätta hur de arbetar med det 
kontinuerligt plus att det kunde visa metodböcker som de hade arbetat med tidigare. Hade jag 
bara observerat så hade jag inte fått veta varifrån de hade fått sina arbetssätt ifrån. Så jag anser 
därför att halvstrukturerade intervjuer var det som kändes mest lämpligt för att få svar på mitt 
syfte. 
 
En del av barnen förstod inte frågan hur är en dålig kompis. Det kan ha delvis ha att göra med 
att ett utav barn pratar ett annat modersmål hemma, dels så är frågan kanske dumt ställd. 
Det kanske hade varit bättre att fråga - Hur är man om man inte är bra kompis? Eftersom barn 
förstår frågor på olika sett, så är det svårt att ställa öppna frågor på ett bra sett. Men jag 
omformulerade mig när det krävdes och jag la inga ord i munnen på barnen då jag vill ha 
deras åsikt och inte min. 
 

5.2 Fortsatta studier 

Jag tycker att min uppsats visar på att pedagogerna brinner för det här ämnet. 
Jag tror att de är viktigt att man i forskning kring ämnet inte bara stirrar sig blind på hur man 
gör när konflikter och uteslutning av visa kamrater förekommer utan också funderar på hur 
man kan arbeta för att sådant beteende aldrig ska startas från första början. Det man skulle 
kunna forska vidare på är barnen syn på hur bra kamratrelationer uppstår, om miljön påverkar 
kamratrelationerna och på vilket sätt i så fall, och vad betyder det när nog är snäll. Hur 
påverkar pedagogernas bakgrund deras sätt av att vara bra pedagoger?. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
 
Vad uttrycker några förskolepedagoger att de gör i sitt dagliga arbete för att 
stärka barnens förmåga att samspela på ett bra sett? 
 
 
På vilket sätt upplever? anser? förskolepedagogerna att de kan stärka barnens 
kamratrelationer? 
 
 
 
 
Beroende på hur det olika pedagogerna svarade så ställde jag en eller flera följdfrågor utifrån 
deras svar på ovanstående frågor. 
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 Bilaga 2 
 
 
Vad är Maja bra på? 
 
Huvudfrågorna ser ni här nedanför: 
 
 
Hur är en bra kompis? 
 
 
Hur är en dålig kompis? 
(Den här frågan förstod inte alla barn så då fick jag omformulera mig.) 
 
 
 
Vad gör dig arg/vad tycker du är dumt? 
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Bilaga 3  
Barnets namn 

 
 
Hej 
 
Jag, Marika Magnusson håller på med mitt examensarbete på lärarutbildningen i Gävle. 
Jag tänkte skriva om kamratrelationer i förskolan och undrar därför om jag om jag kan få er 
tillåtelse att intervjua och fotografera ert barn till mitt arbete. Examensarbetet kommer att 
handla om hur pedagoger arbetar för att främja goda kamratrelationer och även om vad 
barnen anser vara viktigt i kamratrelationer. Barnets namn kommer inte att komma med i mitt 
arbete inte heller fotografier de tänkte jag bara att barn skulle få intill svar på intervjufrågorna 
som kommer att sättas upp på förskolan. 
Det vore bra om jag kunde få svar senast den 27 Augusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringa in det alternativ som passar ert önskemål. 
 
 
 
Ja du får intervjua mitt barn  
 
Nej jag vill inte att du intervjuar mitt barn 
 
Ja du får fotografera mitt barn 
 
Nej du får inte fotografera mitt barn 
 
man kan ställa följdfrågor på det som informanterna svarar. Nackdelar är att det kan vara svårt  
 
 
 
 
           


