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Förord 
Vi vill tacka de förskollärare som deltog i intervjuerna till vårt examensarbete. Utan er 

hade det inte varit möjligt att genomföra detta. En eloge till vår handledare Anneli som 

har varit en klippa och väglett oss med ovärderliga synpunkter under arbetets gång. 

Denna resa har varit lärorik och intressant att genomföra. Vi anser att goda relationer 

bör vara en del av alla barns liv och vi hoppas att vi kan bidra med kunskaper inom 

detta område så att alla barn får känna sig viktiga för någon.  

 

Erica Bengtz och Frida Wall  

Gävle, december 2015  



 

 

Bengtz, E. & Wall, F. (2015). ”Att få vara viktig för någon annan betyder allt” – En 

intervjustudie om förskollärares uppdragsuppfattning och förhållningssätt till barns 

relationsskapande. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för 

utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 
 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett förskollärarperspektiv bidra med 

kunskaper om hur de uppfattar att deras arbete kan bidra till barns sociala utveckling. 

För att undersöka frågan har vi tagit del av 10 förskollärares resonemang kring deras 

relationsfrämjande arbete på förskolan samt hur de beskriver de relationer som kan 

gynna hela barnets utveckling. 

 

I studiens resultat framgår det att förskollärarna vill främja relationer som bygger på 

ömsesidigt samspel, empati och som kan möjliggöra att barnen vidareutvecklas både 

socialt och kognitivt. Relationer som är maktbaserade och som inte bygger på 

ömsesidigt samspel är relationer som förskollärarna vill arbeta för att de ska utvecklas 

till positiva relationer som gynnar barnens sociala utveckling. Förskollärarna beskriver 

att deras förhållningssätt gentemot barns sociala förmågor är viktigt för hur relationerna 

formas på förskolan. Förskollärarna menar att hur de bemöter barnens sociala yttranden 

inom de vardagliga situationerna är en del av deras förhållningssätt. Inom olika projekt, 

aktiviteter och lek menar förskollärarna att de arbetar för att utveckla barnens sociala 

förmågor gällande att skapa kamratrelationer. 

 

Nyckelord: Barn, förskola, förskollärare, kamratkultur, relationer, social utveckling, 

uppdragsuppfattning. 
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Inledning 
 

Barn är sociala individer redan vid födseln och under sin barndom utvecklar de sociala 

egenskaper och förståelse för rådande normer för att kunna ingå i sociala gemenskaper. 

I förskolan spenderar många barn stora delar av sin barndom och i verksamheten får de 

möjlighet till att utvecklas socialt tillsammans med många barn och vuxna. Förskolan 

ska dels förutsättas vara en social och kulturell mötesplats för barnen samt att deras 

sociala och kognitiva egenskaper ska utvecklas (Skolverket, 2010). Detta innebär att 

förskolan och förskollärarna är betydelsefulla i att utifrån sina värderingar, normer och 

förhållningssätt stimulera barns relationsskapande. Genom att bygga relationer 

tillsammans med barn, förskollärare, barnskötare samt övriga vuxna som vistas på 

förskolan kan förskolan bidra till att ge barnen förståelse för olika människors kulturella 

och sociala skillnader, vilket är en förståelse som är en grundläggande social kompetens 

barnen bör behärska för att kunna ingå i sociala gemenskaper. I detta examensarbete 

kommer vi förhålla oss till den svenska samt åländska läroplanen. Inom dessa 

styrdokument som beskriver förskolan som verksamhet finns det bestämmelser för vilka 

mål och riktlinjer förskollärarna skall arbeta för att uppnå och främja gällande barns 

socialisation i verksamheten. I studien kommer såväl svenska och åländska förskollärare 

intervjuas för att ge oss förståelse för hur barns sociala kompetenser kan utvecklas i 

förskolan. Med anledning av att vi bor och kommer att arbeta i olika länder är det 

relevant för oss att göra en undersökning av både Sverige och Åland. 

 

Förskollärare har det övergripande ansvaret för att arbeta aktivt med målen och 

riktlinjerna i förskolans läroplan. Gällande kamratkultur och relationer har 

förskollärarna skyldighet att tillsammans med arbetslaget arbeta för att barngruppen och 

varje enskilt barn skall ges goda möjligheter att känna sig trygga i den barngrupp de är 

delaktiga i samt att barnen ges förutsättningar för att skapa varaktiga relationer till barn 

och vuxna i förskolans verksamhet (Skolverket, 2010; Ålands landskapsregering, 2013). 

 

Att ingå i kamratkulturer och få delta i sociala sammanhang är något som vi uppfattar 

som en viktig del i en människas liv, men att skapa relationer och ingå i kamratkulturer 

kan vara komplext. Med detta menar vi att såväl relationer och kamratkulturer inte 

endast behöver vara positiva och gynnsamma upplevelser för barnen. Barn är unika 

individer som alla behöver olika stöd och behov av hjälpmedel för att utveckla sociala 

kompetenser och även att bygga varaktiga och positiva relationer. Därmed anser vi att 

det finns anledning att i detta examensarbete studera förskollärares uppfattningar om sitt 

uppdrag i förhållande till barns relationsprocesser i förskolan. Vi avser att fördjupa oss i 

ämnet genom att ta del av förskollärares resonemang kring deras delaktighet i barns 

relationsskapande och gemenskaper i kamratkulturer samt vilka strategier de har för att 

främja barns relationsskapande. I relation till förskolans läroplaner och forskning kring 

det berörda ämnet kommer vi belysa förskollärares resonemang om deras påverkan 

kring barns relationsskapande i situationer där de har möjlighet att påverka detta.  
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Förskolans och förskollärares uppdrag i barns relationsarbete 

enligt styrdokumenten 
 

Förskollärarna som intervjuats inför denna studie befinner sig arbetande både i Sverige 

och på Åland. Detta betyder att de svenska och de åländska förskollärarna har olika 

läroplaner att förhålla sig till i utformningen av de olika verksamheterna. På Åland heter 

detta styrdokument Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet 

Åland (Ålands landskapsregering, 2013). För att underlätta i texten har vi har valt att 

benämna dokumentet för den åländska läroplanen. Nedan sammanfattas hur både den 

svenska och den åländska läroplanen beskriver förskolans och förskollärarnas uppdrag i 

att främja barns relationsskapande. Även om de båda läroplanerna inte specifikt talar 

om kamratkulturer eller relationer, används uttrycket ”social” vilket vi tolkar som 

kopplat till kamratkulturer och barns relationsprocesser. Vi belyser delar i de olika 

styrdokumenten där vi beskriver vad som står skrivet samt hur vi tolkar dessa mål i 

förhållande till kamratkulturer och relationsskapande av såväl barn och förskollärare.  

 

Det går att finna flertalet likheter mellan de båda dokumenten, vilka redogör att 

förskollärarnas uppdrag innefattar att bemöta barns sociala kompetenser både 

individuellt samt inom gruppsammanhang. Styrdokumenten beskriver att leken är 

socialt betingad och att förskollärarna bör utmana innehållet i leken så att barnen kan 

utveckla sociala förmågor som kan leda till att barnen ingår i gemenskaper. Skillnaderna 

mellan läroplanerna är inte tydliga inom ämnet. Dock kan vi tolka att styrdokumenten 

skiljer sig åt gällande hur uppdragen fördelas mellan personalen. I den svenska 

läroplanen finns det tydliga skillnader i hur ansvaret och uppdragen är uppdelat mellan 

förskolan, förskolechefen, förskollärarna och arbetslaget. I den åländska läroplanen är 

ansvaret fördelat mellan förskolans personal men uppdragen är inte lika specifikt 

uppdelade som i den svenska läroplanen. Vi kommer inte att uppmärksamma 

läroplanernas olikhet ytterligare då det inte är studiens syfte. Det svenska och åländska 

styrdokumentet kommer att ligga till grund i studien och vi kommer att intervjua 

förskollärare från dessa länder för att stärka kunskaperna om hur de resonerar kring 

barns relationsskapande och deras betydelse för barns sociala utveckling.  

Den svenska läroplanen 

I den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det skrivet att förskolan 

har ett uppdrag i att utveckla barnen till sociala individer. Förskolan ska arbeta för och 

främja barns utvecklande i social handlingsberedskap. Begreppet social 

handlingsberedskap innebär att barn ska utveckla såväl kognitiva och sociala förmågor 

för att utveckla samspel och skapa relationer tillsammans med andra barn och vuxna 

som vistas i förskolan och i barnets omgivningar. Det ingår även att barnen kan läsa av 

sociala handlingar inom olika sammanhang. Att skapa förståelse för normer i lek och 

hur barnet kan förhålla sig till och läsa av andra barn och vuxna i olika situationer ingår 

i utvecklingen av sociala handlingsstrategier.  
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Läroplanen belyser även att förskolan är en mötesplats där barn och vuxna med olika 

kulturella och sociala bakgrunder skall träffas. Förskolan som mötesplats ska vara 

tillåtande för alla kulturella och sociala bakgrunder. Eftersom förskolan blir alltmer 

internationaliserad där olika kulturella och sociala bakgrunder ingår är det även en del 

av förskolans uppdrag att få barnen att vara delaktiga i andras kulturer och skapa 

förståelse för olika sociala och kulturella perspektiv. Förskollärare ska även få barn att 

utveckla sina förmågor att förstå och leva sig in i andras livssituationer (a.a). I och med 

att barnen får utveckla olika sociala och kulturella perspektiv kan det leda till att barns 

kamratkulturer och relationer med olika sociala och kulturella bakgrunder leder till 

ömsesidig förståelse. Dessa kunskaper kan vara med och bidra till att motverka 

relationer och kamratkulturer där mobbning, utanförskap och trakasserier är en del av 

deras jargong.  

 

I förskolans uppdrag ingår det att barnen ska känna att förskolan är socialt utvecklande 

för dem. Miljön i förskolan ska inbjuda till kommunikation och sociala initiativtaganden 

(a.a). Därmed ska miljön och barns kommunikativa och sociala aktiviteter leda till att 

barnen utvecklar sociala och kommunikativa egenskaper och kunskaper. När miljön 

stimulerar barn i deras initiativtagande till att kommunicera och ta social kontakt 

tillsammans med andra barn och vuxna på förskolan kan det vara en början till att 

utveckla relationer, en kamratkultur eller att förstärka den gemensamma kamratkulturen 

i barngruppen.  

 

Läroplanen belyser även förskolans uppdrag gällande att använda socialt samspel som 

ett tillvägagångssätt för att främja barns lärande och utveckling inom olika 

ämnesområden (a.a). Lek och samspel är en metod för barn att lära och utveckla sina 

kunskaper. Därmed är förskollärarnas pedagogiska arbetsmetoder grundläggande för 

hur barn kan kombinera sociala och kommunikativa egenskaper för att utveckla barnens 

lärande så långt som möjligt. Förskolan har även det yttersta ansvaret för att varje 

individuellt barn ska få stöd och stimulans i sin sociala utveckling (Skolverket, 2010). 

Med det menas att barn ska få stöd och hjälp att utveckla sociala egenskaper för att få så 

bra förutsättningar som är möjligt till att kunna ingå i varaktiga relationer och även att 

kunna förhålla sig till olika sociala situationer.  

Den åländska läroplanen 

I den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering, 2013) beskrivs förskollärares 

uppdrag i att skapa en verksamhet där barn kan utvecklas både socialt och emotionellt. 

Förmågan att samspela tillsammans med andra människor är en social kompetens som 

tydligt betonas i dokumentet. Förskollärare ansvarar för att barnens sociala kompetenser 

utvecklas i den riktningen att barnen känner sig bekväma i att uttrycka sig på olika sätt 

inom gruppsammanhang (a.a). En stor betydelse för barnens emotionella utveckling är 

att kunna förmedla och försvara sin egen identitet inför gruppen. Enligt läroplanen ingår 

det också i en förskollärares uppdrag att vägleda barnen i att kunna hantera sina känslor 

och förstå innebörden av dem, samt att visa hänsyn för andras känslor. Att förstå värdet 

av sin egen identitet och både sina egna och andras känslor är av stor betydelse för ett 
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barn när det gäller att skapa varaktiga relationer till andra människor. Detta kan ge 

upphov till relationer som byggs på en ömsesidig förståelse, inom vilka samtliga parter 

kan få sina röster hörda, känna tillhörighet till en eller flera individer och därmed 

tillsammans med dem inneha en möjlighet till vidare social utveckling.  

 

Läroplanen lyfter fram lekens betydelse som en central del i verksamheten och det står 

även skrivet att leken ska fungera som förskollärares främsta pedagogiska arbetsmetod 

(a.a). Det tillhör en förskollärares uppdrag att utmana och stimulera barns 

lekmöjligheter så att leken blir att fungera som den huvudsakliga arena där barn kan 

utvecklas socialt, fysiskt och emotionellt. Som styrdokumentet tidigare varit inne på, så 

hör det till en förskollärares uppgift att utmana barnen i att utveckla förståelse för sin 

egen identitet och att visa hänsyn till andras identiteter. Enligt läroplanen utvecklar 

leken dessa kompetenser, och det står skrivet att det är i leken som barnet utvecklar sin 

sociala och empatiska förmåga samt att det är i leken som barnet upptäcker sig själv, 

sina förmågor och intressen (Ålands landskapsregering, 2013). Vad som då 

framkommer i läroplanen gällande barns relationer och kamratkulturer är att 

förskollärare har en viktig uppgift i att skapa möjligheter för att barns relationsskapande 

ska äga rum och vidareutvecklas. Inom leken kan barn utforska den sociala världen och 

lära sig samspela tillsammans på ett sätt där varandras olikheter accepteras. Goda 

lekmöjligheter skapar många sociala tillfällen för barnen, inom vilka de kan utveckla sin 

förmåga i att ta social kontakt på ett naturligt sätt. Den sociala stimulans som leken 

erbjuder, främjar uppkomsten av kamratkulturer eller utvecklar en redan pågående 

kamratkultur.  

 

Läroplanen belyser även betydelsen av att utforma både inomhus- och utomhusmiljön 

så att den berikar barns lekmöjligheter. Barnen ska även befinna sig i en språkligt 

stimulerande miljö där de uppmuntras till att utveckla sina kommunikationskunskaper 

(a.a). Kombinationen av goda lekmiljöer och den språkliga stimulansen gynnar den 

sociala kontakten och därmed utvecklingen av de olika kamratkulturerna.  
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Forskningsöversikt 
 

Nedan presenteras forskning kring barns relationsskapande. Vad relationer och 

kamratkulturer betyder för barnen i förskolan och hur de utvecklas inom de sociala 

omgivningarna kommer också belysas. Avsnittet berör även ett didaktiskt perspektiv 

samt fokuserar på forskning kring förskollärares uppdragsuppfattning gällande att stödja 

och främja barns relationsskapande. Litteratur och avhandlingar kopplat till ämnet 

hämtades från böcker och texter vi tagit del av i tidigare kurser och som vi ansåg var 

relevanta för att genomföra studien. Forskningen kompletterades med ytterligare 

studentlitteratur samt vetenskapliga artiklar, vilka söktes via högskolan i Gävles 

databaser Eric och Discovery.  

 

Didaktikens betydelse för lärande och utveckling 
 

Westlund (2011) lyfter fram förskollärares agerande och avsikter med att skapa en 

verksamhet för barn som den huvudsakliga delen i ett didaktiskt perspektiv. Wahlström 

(2015) förtydligar Westlunds påstående och menar vidare att didaktik fokuserar på hur 

innehållet i en undervisning tar form och hur man kan skapa en undervisning som 

tillhandahåller alla barns olika behov och förutsättningar till utveckling och lärande. För 

att utforma en sådan utbildning menar Wahlström att det handlar om att inneha en 

didaktisk medvetenhet, något som innebär att reflektera över didaktiska frågor och låta 

reflektionerna ligga till grund i skapandet av undervisningen. De två tyska didaktikerna 

Werner Jank och Hilbert Meyer redogör för de grundläggande didaktiska 

frågeställningarna. Jank och Meyer (1997) menar att didaktiken bör reflekteras över i 

förhållande till följande frågor; vem är det som skall lära sig, vad skall läras och när 

skall det ske, tillsammans med vem och var ska lärandet äga rum, hur skall lärandet ske, 

genom vad skall man lära sig samt varför och för vad skall man lära sig. Jank och 

Meyer (1997) likt Wahlström (2015) menar att de insikter och reflektioner som 

frambringas utifrån de grundläggande didaktiska frågeställningarna ska ligga till grund 

för utformningen av en undervisning som stimulerar varje barns individuella lärande 

och utveckling.  

 

Wahlström (2015) menar att didaktik bör förstås utifrån två olika perspektiv, en 

avgränsad ämnesdidaktik och en bredare allmändidaktik. De båda didaktiska 

inriktningarna står för olika betydelse men är ömsesidigt beroende av varandra. 

Wahlström menar att allmändidaktik fokuserar på en mer övergripande teori om 

utbildning, vilken ska utformas enligt vad det innebär att vara en viss individ inom ett 

visst sammanhang. Allmändidaktiken beaktar människans existentiella betydelse, till 

skillnad från ämnesdidaktiken som koncentrerar sig på hur barn kan erövra en viss 

kunskap och visar på en undervisning med ett mer begränsat mål-medel-förhållningssätt 

(Wahlström, 2015). För att uppnå en verksamhet där samtliga barn kan utvecklas så 

talar Jonsson (2011) om betydelsen av en lärare som är medveten om barns tidigare 

erfarenheter och kunskaper och har dessa insikter till grund när de didaktiska frågorna 

ställs. Att forma undervisningen utifrån medvetenheten om barns tidigare kunskaper 
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samt reflektionerna som frambringas av de didaktiska frågorna så kan barnen erbjudas 

möjligheter som kan utveckla dem enligt deras individuella förmågor. När man talar om 

didaktik i förhållande till barns relationsskapande så är det meningen att dessa frågor 

ska ge svar på hur kamratrelationer kan främjas. Westlund (2011) lyfter även fram 

betydelsen av att barn ges möjlighet att utöva inflytande över sitt lärande och sin 

situation som en relationsfrämjande strategi.  

 

Barns relationsskapande 

Kamratkultur – en ram innehållande regler, rutiner och socialt lärande 

Kamratkulturer kan ha varierande betydelse för olika barn och de kan även variera både 

i storlek samt långvarighet, men den huvudsakliga och viktiga aspekt samtliga forskare i 

följande avsnitt är överens om är att det är inom kamratkulturens arena som barn kan 

utveckla sociala och kognitiva kompetenser. Sociologen Corsaro (2003) använder 

begreppet kamratkultur för att beskriva barns relationsprocesser. Barns 

relationsskapande leder till kamratkulturer som präglas av normer, rutiner och 

handlingar, inom vilka barnen interagerar och ständigt utvecklar innehållet i den 

kamratkultur barnen är delaktiga i (Corsaro, 2003). Begreppets innebörd förklaras 

ytterligare av Williams (2001), som menar att barn är tvungna att förhandla om 

innehållet i kamratkulturer för att erhålla en plats i den. Kamratkulturer uppstår i 

förskolans värld när små barn vistas tillsammans under långa tidsperioder, vilket i 

förskolan kan handla om flera år tillsammans med flera förskolkamrater (Löfdahl, 

2007). Inom kamratkulturer utövar barn agens, vilket innefattar att barn medverkar i 

sociala konstruktioner i sin omvärld och är aktiva i sin egen utveckling och sin egen 

barndom. På grund av denna aspekt är barns interagerande en central del inom barns 

kamratkulturer. Corsaro (2012) liksom Löfdahl (2007) lyfter fram att leken är den 

vanligaste och den tydligaste aktiviteten inom barns kamratkulturer, där barn inom olika 

leksammanhang på ett gemensamt sätt utvecklar många egenskaper och kognitiva 

kunskaper. Inom kamratkulturerna när barnen interagerar och leker sker en social 

kunskapsutveckling som Corsaro (1992, 2012) benämner tolkande reproduktion. 

Corsaro definierar begreppets innebörd, vilket syftar på att barn hämtar information från 

omvärlden in i sociala sammanhang och i sina lekar där de utför tolkningar av något de 

ännu inte förstått fullt ut. Detta leder till att barn tillsammans bygger på sina 

erfarenheter och kan göra händelser och kunskaper mer förståeliga för sig själva.  

 

Vad som hittills framkommit är att det sociala lärandet är en betydelsefull aspekt när 

man talar om kamratkulturer. Williams (2001) styrker detta, då hon genom en studie om 

förskolebarns roll i förhållande till olika lärarstyrda rutiner påvisar att barns lärande 

främst sker inom egna sociala sammanhang som de tillsammans konstruerar. Barn 

skapar egna regel- och rutinmässiga sociala sammanhang, så kallade kamratkulturer, 

inom vilka barn provar på de många färdigheter som de kommer i kontakt med inom 

förskolans gemensamma kontext. Williams fann i sin studie att de rutinlagda 

aktiviteterna som förskollärarna ansvarar över på förskolan leder barnen in på många 

olika lärospår, men för att det ska bli befästa kunskaper hos barnen måste de på ett 
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gemensamt sätt undersöka och praktisera detta inom sina unika kamratkulturer, något 

som bekräftar Corsaros teori om tolkande reproduktion. Lash (2008) menar på liknande 

vis som Williams att barn hämtar information från förskolans gemensamma rutiner för 

att sedan omkonstruera och gemensamt praktisera detta, varpå egna rutiner och 

förhållningssätt skapas inom barnens kamratkulturer. Lash har i en studie undersökt hur 

barn som går i en förskoleklass skapar sina kamratkulturer med fokus på hur de 

upplever och beter sig i förhållande till förskolläraren och de olika miljöer de befinner 

sig i. Förutom att studien bekräftar Williams teori om hur barnen förhåller sig till de 

rutinlagda aktiviteterna så fann Lash en ytterligare aspekt på området. Lash menar att 

barns kamratkulturer stärks genom att barn utövar ett motstånd gentemot förskollärares 

uppsatta rutiner i en mycket högre grad än hur Williams beskriver barnens 

förhållningssätt gentemot förskollärarna och rutinerna. Lash beskriver barns 

motståndstagande som ett sätt att bryta sig loss och att frigöra sin rätt att göra egna 

individuella val. Hur barnen visar motstånd gentemot förskollärarna och rutinerna på 

förskolan sker dock ofta i skymundan. Detta eftersom barn förstår den maktbalans som 

existerar inom en förskoleverksamhet, men då barnen för in motståndstagandet in i 

kamratkulturerna så stärks deras existens i den och de ramar som omsluter 

kamratkulturen (Lash, 2008).  

Att tillhöra en kamratkultur – uteslutningar inom lek 

Leken anses ofta vara ett positivt inslag i barns vardag och även i deras kamratkulturer, 

men dock kan det förbises att lek även handlar om makt, status, kontroll, positioner i 

gruppen och ibland orimliga förhandlingar sinsemellan barnen. Det kan leda till att barn 

i förskolan både blir inkluderade till att delta i relationer och kamratkulturer men även 

att barn blir exkluderade i kamratkulturer och inte har samma villkor i gruppen samt i 

leken som de andra barnen har (Löfdahl, 2007). Även Corsaro (2003) belyser barns 

tendens att utesluta andra barn för att markera och skydda ett pågående relationsarbete. 

Corsaro menar att barn värnar om sin plats i kamratkulturen och om ett barn känner 

konkurrens från ett annat barn används ofta det verbala språket som det tydligaste 

uteslutningsverktyget, men även andra strategier av mer diskret karaktär som t.ex. 

avvisande kroppsspråk förekommer. Uteslutningar är ett naturligt tillstånd i barns 

sociala samspel och relationsskapande och det finns oftast ingen bakomliggande tanke 

för barnen att utesluta ett visst barn, utan det handlar i de flesta fall om att värna om och 

beskydda en pågående relation (Bliding, 2004). Enligt en studie utförd av Jonsdottir 

(2007) där hon tillfrågat 353 barn angående deras upplevelser av tillhörighet, 

samhörighet och utanförskap så var det 15 barn som stod för att känna utanförskap i den 

barngrupp de tillhörde. Att uppleva motstånd i att erhålla en plats i en kamratkultur kan 

i många fall upplevas som betungande för barn, men som författarna beskriver så är det 

ett normalt och ofrånkomligt tillstånd i barns sociala utveckling och det ger barnen 

många lärdomar som de kan dra nytta av vid ett senare tillfälle. Sommer (2005) menar 

att upplevelser av att inte få vara med i gemenskapen är en viktig lärdom inom barns 

sociala utveckling då det leder till en motivation för barn att lära sig vilka strategier det 

krävs för att kunna ansluta till en pågående lek eller andra sociala sammanhang. När ett 

barn utesluter ett annat stärks dennes plats i kamratkulturen, men vad som också stärker 
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en hel kamratkultur är barnen inom den upplever rivalitet till andra pågående 

kamratkulturer (Lash, 2008). Här handlar det om att de barn som tillhör en kamratkultur 

tillsammans försvarar dennes existens. På detta vis stärks ramarna som omger den 

aktuella kamratkulturen och deltagarnas plats inom den, varpå kamratkulturen kan 

vidareutvecklas.  

Barns egenskaper och förhållningssätt  

Som forskarna konstaterat är betydelsen av att både få ingå i en gemenskap men också 

till viss del uppleva uteslutning nödvändigt för barns relationsskapande och sociala 

utveckling. Vilket klimat som råder inom en kamratkultur hänger ihop med hur 

kamratkulturens deltagare handlar utifrån sina individuella förhållningssätt, vilka är 

formade utifrån deras tidigare lärdomar och erfarenheter. Barns positioner i lek har de 

hämtat från de upplevelser de erfarit av normerna som finns i samhället, exempelvis 

normen om att ålder har betydelse för vilken makt vi har och även könspositionering där 

en pojke tenderar värderas ha en högre status i en kamratkultur än en flicka (Löfdahl, 

2007). Barn som går i förskolan är i full gång att utveckla ett individuellt 

förhållningssätt gentemot människor och detta sker till största del inom barns 

kamratkulturer (Öhman, 2009). Insikter om andras agerande ger också insikter om sitt 

eget handlande då det egna förhållningssättet ofta ställs i kontrast till andras. Öhman 

menar därför att förskolan är en plats där barn i hög grad utforskar och skapar 

föreställningar både om sig själv och om andra. Dessa föreställningar ligger till grund 

för skapandet av en unik kamratkultur, inom vilken barnen samspelar, utvecklar 

förståelse för hur man bör uppträda samt bygger relationer. Inom kamratkulturen samlar 

barnen även på sig erfarenheter som ständigt utvecklar det individuella 

förhållningssättet.  

 

Hur barns sociala egenskaper uppfattas och beskrivs av förskollärare avgör hur deras 

möjligheter till relationsfrämjande situationer ser ut i förskolan. Jonsdottir (2007) har 

undersökt detta och fokuserar på hur förskollärare beskriver barns egenskaper och 

färdigheter beroende på vilka vänskapsrelationer de ingick i. Studien visade utmärkande 

skillnader i hur de beskrev barnens egenskaper och färdigheter. De barn som ingick i 

vänskapsrelationer uppfattades bl.a. som kompetenta, glädjespridare, vara nyfikna, ha 

goda lekkunskaper, självständiga och kommunikativa i en mycket högre grad än de barn 

som inte ingick i någon vänskapsrelation. Egenskaperna som användes för att beskriva 

barnens kompetenser uppfattades också som nödvändiga egenskaper för att skapa 

relationer. Det är därmed viktigt för barns sociala utveckling att de i förskolan får 

möjlighet att utveckla goda sociala egenskaper. Sommer (2005) talar om 

samvarokompetens, vilket definieras som en nödvändig förmåga ett barn måste utveckla 

för att kunna skapa hållbara relationer. Samvarokompetens innebär en förståelse för 

betydelsen av att ta hänsyn till andra människors perspektiv och viljor samtidigt som 

man för fram sina individuella avseenden. Sommer förtydligar begreppet ytterligare 

genom att mena att man bör kunna skapa en god balans mellan ett ”socialt gehör” och 

en förmåga att synas som individ för att kunna skapa goda relationer till andra 

människor. En väl utvecklad samvarokompetens hos ett barn är något som syns tydligt 
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inom leksammanhang. Ett barn som behärskar denna kunskap har lätt för att känna in de 

olika viljorna som uttrycks bland deltagarna i leken samtidigt som barnet kan berika 

leken med egna och anpassade initiativ. De barn som byggt upp en samvarokompetens 

tenderar ofta att uppfattas som populära bland de andra barnen och hos arbetslaget, och 

de barn som inte utvecklat denna förmåga till lika hög grad riskerar att få nekat tillträde 

till leken (Sommer, 2005).  

 

Förskollärares uppdrag i ett relationsfrämjande arbete 

Att tolka barn och skapa en verksamhet för barn – ett förhållningssätt 

När det gäller barns sociala utveckling och relationsskapande spelar förskollärarna och 

det övriga arbetslaget en betydande roll inom ett relationsfrämjande arbete, men att 

barnen tillåts vara aktiva aktörer inom relationsskapandet är av avgörande aspekt. Både 

inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000 & Smidt, 2011) och det 

interaktionistiska perspektivet (Corsaro, 2003 & Trost och Levin, 2010) betonas barns 

interagerande tillsammans med andra som den huvudsakliga strategin för att erhålla 

sociala kompetenser och annan kunskap om omvärlden.  

 

Något som är relevant att belysa gällande förskollärares uppdrag inom ett 

relationsfrämjande arbete är det som Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2011) talar om gällande barnperspektiv och barns perspektiv. Begreppens definitioner 

är snarlika varandra men utgör ändå en avgörande skillnad. Båda begreppen har som 

mål att ge verktyg åt de vuxna som ansvarar för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för barns utveckling. Barnperspektiv handlar om när vuxna skapar förståelse om barns 

situationer genom att förhålla sig till vetenskaplig kunskap om barn, beskrivna mål 

utifrån olika styrdokument samt egna observationer och uppfattningar om barn 

(Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Tolkningarna som görs inom ett 

barnperspektiv sker utifrån vuxenvärldens intentioner om att skapa den verksamhet som 

de enligt sin kunskap och sitt förhållningssätt värderar vara lämpligast för barn. 

Författarna menar att barns perspektiv handlar om att låta barns egna upplevelser om 

den situation de befinner sig i att komma till tals. Att inta barns perspektiv kan endast 

ske när vuxna går ner på barnens nivå och utför tolkningarna genom barnens ögon. 

Informationen som uppkommer genom intagandet av de båda perspektiven bör vävas 

samman så att barn kan känna sig delaktiga i en verksamhet som tillhandahåller 

samtliga barns intressen, behov och förutsättningar till den utveckling och lärande som 

vuxna menar att barn behöver erhålla (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011).  

 

Då barnperspektiv och barns perspektiv handlar om att förskollärare tolkar barn och står 

för deras talan är den individuella barnsynen en viktig aspekt inom sammanhanget. 

Öhman (2009) talar om att samtliga vuxna som verkar inom förskolans verksamhet har 

individuella förhållningssätt. Författaren menar att individuella tolkningsscheman 

uppstår inom varje människa i takt med att de skapar förståelse för omvärlden och 

genom att interagera med andra människor. Öhman menar vidare att människors 
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erfarenheter skapar individuella förhållningssätt gentemot livet och andra människor, 

något som ständigt är under utveckling eftersom människor oavbrutet utökar och 

utvecklar sina erfarenheter. Det Öhman menar blir betydelsefullt i detta sammanhang 

eftersom alla som verkar inom förskolans verksamhet har olika erfarenheter och därmed 

kan barnsynen som praktiseras inom verksamheten variera. Då det ingår i en 

förskollärares uppdrag att de mål och värderingar som uttrycks inom förskolans olika 

styrdokument praktiseras av samtliga anställda i verksamheten, så menar Öhman att de 

anställda bör granska sin egen barnsyn med kritisk utgångspunkt så att den stämmer 

överens med styrdokumentens barnsyn. När en förskollärare intar ett barns perspektiv 

och utför tolkningar av barn är det viktigt att förskollärarens barnsyn stämmer överens 

med värderingarna som uttrycks inom styrdokumenten. Det är först när en fördjupad 

medvetenhet över sin individuella barnsyn utövas som det blir möjligt att närma sig 

barns perspektiv fullt ut (Öhman, 2009). 

Förskollärarens ledarroll 

Inom den svenska läroplanen (Skolverket, 2010) och den åländska läroplanen (Ålands 

landskapsregering, 2013) står det skrivet att förskollärares uppdrag innebär att skapa en 

miljö där utvecklingen av barns relationer stimuleras samt utvecklas. Utifrån Frelins 

(2012) forskning angående lärares uppdragsuppfattning uppkommer begreppet 

undervisningsgemenskap, vilket är något de lärare som ingick i studien beskriver att de 

arbetar för att uppnå inom sin undervisning. Undervisningsgemenskap innebär att 

samtliga barns relationer i en barngrupp är av sådan hög kvalité att relationerna kan 

gynna barns lärande och utveckling. Frelin (2012) beskriver att detta är ett ideal som 

sällan består längre än korta stunder, men lärarna i studien beskriver att de utformar sitt 

relationsfrämjande arbete för att sträva mot en undervisningsgemenskap. Jonsdottir 

(2007) undersöker i sin avhandling vilka möjligheter barn får angående att skapa 

relationer till andra barn i förskolan. Genom att studera vilka mönster det råder bland 

barns relationer både vad gäller deras gemenskap och utanförskap kan författaren 

reflektera kring förskollärares uppdrag gällande att skapa en gynnsam miljö som främjar 

barns relationsskapande. I sin studie upptäckte Jonsdottir att det fanns barn som 

hamnade utanför gemenskapen och istället stod för ett utanförskap, varpå författaren 

problematiserar förskollärares uppdrag gällande att skapa en miljö där samtliga barn får 

stöd i att utveckla relationer. En kamratkultur kan upplevas innehålla ett hårt klimat för 

vissa barn. Löfdahl (2007) menar att en kamratkultur som exkluderar barn så att de 

riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap sker vanligtvis när någon anställd på 

förskolan inte är delaktiga i vad barnen gör mot varandra, varpå Löfdahl belyser 

betydelsen av ett närvarande arbetslag som kan motverka kamratkulturer som är 

baserade på makt och exkludering. Jonsdottir (2007) anser att barns relationsskapande 

kan främjas eller förhindras beroende på hur arbetslaget väljer att förhålla sig gentemot 

barns sociala kompetenser.  

 

Öhman (2009) menar att en förskollärares barnsyn och grundläggande värderingar 

kommuniceras genom deras interaktion med barnen. Hur en förskollärare praktiserar sin 

ledarroll kan varieras och det är något som Emilson redogör för i sin avhandling. 
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Utifrån Habermas (1995, refererat i Emilson, 2008) begrepp kommunikativt och 

strategiskt handlande beskrivs lärares kommunikationshandlingar utifrån två olika 

ledartyper. Författaren menar att inom ett kommunikativt handlande fungerar relationen 

mellan lärare och barn som en subjekt-subjekt relation, med fokus på att genom sociala 

handlingar uppnå ömsesidig förståelse lärare och barn emellan. Det kommunikativa 

handlandet är lite av en motsats till det strategiska handlandet, där relationen mellan 

lärare och barn istället är en subjekt-objekt relation. Inom det strategiska handlandet är 

barnet objekten där läraren är subjektet och som genom sociala handlingar fokuserar på 

att leda barnen mot ett specifikt mål. För att tolka de olika kommunikationshandlingarna 

använder sig Emilson av Bernsteins (2000, refererat i Emilson, 2008) begrepp stark 

respektive svag klassifikation och inramning som stödverktyg för hur lärare utövar sin 

makt och kontroll i de olika kommunikationshandlingarna. Emilson menar att 

klassifikation handlar om typen av aktivitet eller situation, där en stark klassifikation har 

tydligt uppsatta ramar inom vilka barnens inflytande är låg jämfört med en svag 

klassifikation där barnen i mycket högre grad kan utöva inflytande över innehållet. 

Inramning handlar om vem som styr kommunikationen, varpå en stark inramning 

innebär en kontrollerande lärare och vid en svag inramning bjuds barnen in till en 

kommunikation (Emilson, 2008). Klassifikation och inramning kan variera i styrka 

inom det kommunikativa handlandet samt det strategiska handlandet. Emilsons 

beskrivna kommunikationsformer står båda för att skapa bästa möjliga verksamhet för 

barn och en förskollärare kan variera mellan dessa två ledartyper beroende på mål och 

situation. Vad som är viktigt gällande klassifikation och inramning är att det är deras 

styrka som styr graden av barns inflytande och delaktighet inom det kommunikativa och 

strategiska handlandet. Som Öhman (2009) tidigare varit inne på, så är en förskollärares 

medvetenhet om sin individuella barnsyn en nödvändighet för att kunna stå för ett 

förhållningssätt där barn uppfattas som kompetenta och även erbjuds en verksamhet 

inom vilken de kan utvecklas enligt styrdokumentens mål. Öhmans teori stämmer väl in 

på Emilsons förklaringar angående de olika ledartyperna, då det krävs förskollärare som 

reflekterar över i vilken grad och inom vilka situationer de praktiserar definitionerna för 

klassifikation och inramning.  

Uppdragsuppfattning och förhållningssätt kopplat till styrdokument 

Som diskussionen tidigare varit inne på så hör det till en förskollärares uppdrag att 

reflektera och kritiskt granska sin barnsyn och sitt förhållningssätt i förhållande till de 

styrdokument som förskolan lutar sig mot. Till förskolläraruppdraget tillhör det att de 

värderingar som står skrivet i förskolans läroplan genomsyrar verksamheten samt att de 

beskrivda målen uppnås. Sheridan, Sandberg och Williams (2011) belyser att förskolan 

bör vara en plats som bidrar till barns livslånga lärande inom olika ämnesområden, dock 

är förskolans arbete bredare än så. Författarna menar att det finns ett intresse utifrån ett 

kunskaps- och samhällsperspektiv att studera förskolans roll i förhållande till barns 

utveckling utifrån läroplanens intentioner. För att främja barns utveckling i förhållande 

till förskolans styrdokument är förskollärarnas kompetenser avgörande för förskolans 

kvalité. Därmed är det relevant att studera förskollärares kompetenser och hur de 
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faktiskt används då det har en avgörande betydelse. I studien använder sig författarna av 

tre dimensioner för att presentera resultatet: 

 

Den första dimensionen: Kunnande om vad och varför i förhållande till barns relationer 

och lekkompetenser. Här menar förskollärarna att det är viktigt att ha teoretiska 

kunskaper om barns lek och hur de utvecklas i leken. Förskollärarna menade att det 

även var viktigt att ha kunskap om hur man kan förhålla sig till barns lek parallellt med 

ämnesinriktade områden, så att de kan integreras med varandra. I studien lyfter 

förskollärare aspekten att barn utvecklar sitt lärande i samspelet tillsammans med andra. 

Iakttagande, imitering och kommunikation är några sätt som barnen samspelar med 

varandra på och som bidrar till deras lärande och utveckling. Förskollärarna i Sheridan, 

Sandberg och Williams studie (2011) menar att förskolans läroplan har varit en 

bidragande faktor till deras kunskaper om vad som ska utvärderas och dokumenteras i 

verksamheten.  

 

Den andra dimensionen: Kunnande om förskollärares arbetssätt gällande att leda 

barnen, kollegor och verksamheten i förskolan. Här menar förskollärarna att det krävs 

organisatoriska kompetenser för att tillgodose barnen med uppgifter och material som 

ska inbjuda till samspel mellan barn. Den organisatoriska kompetensen är viktig för att 

utveckla barns lek då det innebär att förskollärarna kan utveckla stimulerande lekmiljöer 

för barnen som inbjuder till samspel och lek. I studien framkommer det även att 

förskollärare förhåller sig till demokratiskt ledarskap där de är delaktiga i barns lek i 

verksamheten. Ett av förskollärarnas syften med arbetet är att främja barnen som goda 

samhällsmedborgare som kan ta ansvar och bemöta sina medmänniskor med respekt.  

 

Den tredje dimensionen: Interaktiva och relationella kompetenser. Här menar 

förskollärarna att förskolan tillgodoser barns möjligheter till att utveckla sociala 

kunskaper som kommunikativa strategier eller samspelsregler genom den miljö som 

förskollärarna tillhandhåller barnen. Studien visar att vissa förskollärare anser att barns 

sociala kompetenser är något viktigt att främja och utveckla i förskolan medan andra 

förskollärare menar att de sociala och ämnesinriktade områdena ska värderas på samma 

sätt och ska användas tillsammans för att utvecklas såväl kognitivt och socialt 

(Sheridan, Sandberg & Williams, 2011)  

 

I en annan studie av författarna Sheridan, Williams och Sandberg (2014) undersöks vad 

svenska förskollärare anser är relevant för barn att lära sig i förskolan i förhållande till 

förskolans läroplan. Studien baserade sig på ett interaktionistiskt perspektiv, varpå 30 

förskollärare fick besvara frågor som var baserade på vad som ansågs relevant för 

barnen att lära sig och förskollärarnas arbetsmetoder för att främja barnens utveckling. I 

studien framkom det att en del av förskollärarna värderade barns sociala kunskaper 

högt. För dessa förskollärare var det även viktigt att stärka individerna för att få bra 

förutsättningar för att skapa relationer och hantera diverse sociala situationer. 

Förskollärarna ansåg att det dagliga arbetet som att stärka barns självkänsla och stödja 

barn i konflikthantering var betydelsefullt för att stärka barnen i deras sociala 
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utveckling. Dessa kunskaper menade en grupp förskollärare vara de viktigaste att främja 

i verksamheten då sociala egenskaper krävs i samhället för att bli en del av det. Den 

andra gruppen förskollärare menade likt förskolans läroplan att barns sociala utveckling 

är lika betydelsefull som kunskaper inom ämnesområden. Dessa förskollärare menar att 

dessa kunskaper och utveckling som främjas i förskolan inte ska skiljas åt i arbetet i 

verksamheten. De sociala och ämnesinriktade lärandet anser de är parallella med 

varandra och ska användas för att komplettera varandra i lärandesituationer i förskolan. 

Det interaktionistiska lärandet menade förskollärarna var viktiga i barnens sätt att 

utveckla såväl socialt och kognitivt lärande i förskolan (Sheridan, Williams & 

Sandberg, 2014). 

 

Barns sociala kompetenser och relationsskapande värderas högt enligt de tillfrågade 

förskollärarna i de båda studierna utifrån Sheridan, Williams och Sandberg (2011 & 

2014). Inom studierna framträder barns samspel som något relationsfrämjande och 

något som bidrar till lärande. Studierna lyfter även fram förskollärares kompetenser i 

förhållande till förskolans läroplan som avgörande för barns goda samspel och det 

sociala lärandet inom barns relationsskapande. Även utifrån Frelins (2012) forskning 

om lärares uppdragsuppfattning påvisas att lärare från förskolan till gymnasiet arbetar 

medvetet med relationer i sina verksamheter. Att arbeta med relationer förklaras som ett 

medvetet val av många lärare, vilket är likt lärarnas uppfattning som deltog i Sheridan, 

Sandberg och Williams (2014) studie. I Frelins studie arbetar lärarna med relationer 

parallellt med olika ämnesområden. Frelin (2012) menar att det är den relationella 

dimensionen av lärarprofessionalitet som är grunden till ett kvalificerat relationsarbete 

som främjar goda relationer i förskolan och skolan. Lärares relationsarbete är ett arbete 

som sker kontinuerligt i verksamheterna som lärarna organiserar från förskolan och 

vidare genom hela barnens skolgång. Det pågående relationsarbetet är en viktig del i 

barnens möjlighet till utbildning (Frelin, 2012).  

 

I Frelins (2012) studie menar lärarna att goda relationer är viktiga för elever och lärare 

som vistas i förskolan och skolan, dock menar lärarna att relationer är komplexa i 

kamratkulturerna och kan både hjälpa och stjälpa barnen i deras kunskapsutveckling. 

Därmed är lärarnas relationsarbete viktigt för att främja relationer som hjälper barnen i 

undervisningen och att motverka de motsatta relationerna som förekommer i 

verksamheterna. En strategi lärarna hade i Frelins studie var att främja goda relationer 

genom att arrangera gemensamma positiva upplevelser, något som kunde ske i 

undervisningssyften där andra lärandemål var relaterade till situationen eller endast i 

syfte att skapa en positiv stund som var relationsbyggande. Dessa situationer var ofta 

ämnade till att ha roligt och att skratta tillsammans, vilket lärarna uppfattade skapade en 

god stämning för gruppen och den enskilda individen under längre perioder. Trygga 

relationer menade även lärarna i Frelins studie var en viktig grund för att skapa en 

positiv utbildningsmiljö för barnen i förskolan och skolan vilket barn även söker i sina 

kompisrelationer. Det gjorde lärare genom att ordna olika gruppkonstellationer som de 

ansåg hade en positiv effekt av att skapa en trygg och positiv effekt. Ett annat syfte i 

lärares relationsarbete var att skapa jämlika relationer som skapar en förståelse och 
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respekt för varandras olikheter. Frelin menar att lärares uppdragsuppfattning är 

avgörande för hur de ser på relationer och deras arbetsmetoder kring arbetet i den 

verksamhet lärarna bedriver. Uppdragsuppfattningarna kan även vara föränderliga och 

variera för de verksamma lärarna (Frelin, 2012).  

 

Sammanfattning  
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att barns relationer och sociala förmågor 

utvecklas redan i en låg ålder. Barn söker kontakt med andra barn för att ingå i 

gemenskaper och att bearbeta sig själv, omvärlden och för att utveckla sociala samt 

kognitiva förmågor. Barn skapar kamratkulturer genom att interagera och förhandla om 

de regler och rutiner som präglar innehållet i kamratkulturen. Genom dessa 

förhandlingar skapas barns individuella förhållningssätt och deras jaguppfattning 

utvecklas. Att barn utesluter varandra beskrivs som vanligt förekommande inom barns 

gemenskaper och är en viktig aspekt inom barns relationsskapande. Uteslutningar kan 

utveckla de sociala förmågor som krävs för att ingå i relationer eftersom upplevelser av 

att inte ingå i gemenskaper kan fungera som motiverande för att erhålla specifika 

sociala kompetenser. Forskarna menar att social kompetensutveckling är en ständigt 

pågående process och det är därmed betydelsefullt för barn att uppleva motgångar så att 

de kan dra lärdom av dessa upplevelser. Inom barns kamratkulturer sker ett socialt 

kunskapsutbyte, något som forskarna menar stärker de ramar som omger 

kamratkulturen och även barnens individuella deltagande i kamratkulturen. 

Förskollärarna har ett stort ansvar för att tillgodose varje individuellt barns sociala 

behov och utveckling. Deras roll är betydelsefullt inom det relationsfrämjande arbetet 

som de förhåller sig till i förskolan. Forskarna belyser att det är viktigt att förskollärarna 

intar både ett barnperspektiv och barns perspektiv för att synliggöra det individuella 

barnets behov men även för att anpassa undervisningen i förskolan till barnen. Ett 

sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv synliggörs inom förskolans verksamhet 

på flera vis. Som tidigare forskning visat är socialt lärande och relationsskapande 

beroende av varandra och därför blir dessa perspektiv grundstenar inom ämnet. Vi har 

därmed valt att använda perspektiven som våra tolkningsverktyg i studien. 
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Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet och det interaktionistiska 

perspektivet, vilka kommer att fungera som teoretisk grund inom denna studie. Vi 

kunde inte utesluta dessa perspektiv från varandra i studien då vi ansåg att de är 

relevanta för hur barnen socialiseras samt skapar relationer i förskolan. Som 

framkommit utifrån forskningsöversikten kan barns sociala lärande leda till att 

kamratkulturer och relationer mellan barnen uppstår. Förskollärarna måste vara 

medvetna om hur barnen agerar tillsammans med andra barn i den miljö och situation 

de befinner sig i. Även att barn lär och utvecklar sociala och kognitiva kunskaper av 

varandra i förskoleverksamheten. I studien fann vi det intressant att tolka resultatet med 

dessa perspektiv då förskollärarna innehar kunskaper om hur barnen utvecklar sina 

sociala förmågor. Läroplansteorier kommer även presenteras för att förtydliga 

förskollärarnas uppdrag. 

Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) är grundaren till det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2000) är den främsta, svenska företrädaren för perspektivet och 

menar att det syftar på att människor föds som socialt kompetenta och använder sin 

sociala kompetens för att konstruera kunskap genom att samspela med andra människor. 

Författaren menar att allt utbyte som sker inom sociala sammanhang skapar erfarenheter 

som sedan leder till att vi erhåller kunskaper om vår omvärld. Smidt (2011) lyfter fram 

mediering som centralt inom detta perspektiv, vilket är ett samlingsord för människors 

olika kommunikationsformer med syfte att representera eller förmedla tankar och 

förståelser av världen. Exempel på sådana kommunikationsformer är t.ex. språk, tecken 

och symboler, det vill säga olika förmedlingsredskap som människan utformat och 

dessa kan även kallas för kulturella redskap (Smidt, 2011). 

Interaktionistiskt perspektiv 

Corsaro tolkar det interaktionistiska perspektivet och har utfört flertalet studier med 

perspektivet som utgångspunkt. Corsaro (2003) menar att det interaktionistiska 

perspektivet, likt det sociokulturella, handlar om att barn frambringar kunskap genom 

att interagera inom sociala sammanhang. Inom perspektivet betonas barnens aktiva och 

självständiga roll i att utforma egna strategier som kan få dem att vinna tillträde till t.ex. 

lek eller andra sammanhang tillsammans med andra barn och vuxna. Interaktion i 

förhållande till den omkringliggande miljön betonas också inom det interaktionistiska 

perspektivet (Corsaro, 2003). För att belysa en skillnad mellan de båda perspektiven 

gällande barns sociala kompetenser så görs en koppling till Trost och Levin (2010) som 

menar att när barn interagerar inom det interaktionistiska perspektivet så skapas 

erfarenheter som är nödvändiga för att bli en socialt kompetent individ, istället för att 

den sociala kompetensen ses som medfödd inom det sociokulturella perspektivet.  
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Läroplansteori 

Wahlström (2015) menar att de värderingar som ska genomsyra en förskoleverksamhet 

samt de mål som beskrivs gällande barns utveckling i förskolans läroplan är ett resultat 

av vad som anses vara viktiga kunskaper inom ett visst samhälle under en specifik 

tidpunkt. Wahlström avser att läroplanen är ett statligt styrdokument vars innehåll 

ideligen förändras för att på bästa möjliga sätt tillmötesgå samtliga krafter som styr i 

samhället. Vad som räknas som värdefull kunskap är ständigt under diskussion och i 

takt med att normera i samhället utvecklas så leder det till att människors 

eftersträvansvärda kunskaper förändras. Detta betyder att värderingarna och målen som 

beskrivs i förskolans läroplan även de uppdateras så att de stämmer överens med vad 

som råder i samhället, varpå barnen kan utvecklas efter vad som anses nödvändigt och 

därefter integreras i samhället (Wahlström, 2015). 

Wahlström (2015) menar att en viktig aspekt inom läroplansteori handlar om att de val 

och antaganden som leder till ständiga förändringar gällande beskrivningen av 

läroplanens valda kunskaper ska synliggöras. Författaren menar att varje läroplan är ett 

resultat av vad som sker i ett samhälle under en viss tidpunkt. Detta leder till att nya 

åtaganden och uppfattningar av vilka kunskaper som bör utvecklas uppstår då en aktuell 

läroplan även fungerar som ett facit över vad som saknas inom barns utveckling för att 

de på bästa sätt kan integreras i ett rådande samhälle. Wahlström (2015) vill poängtera 

att detta är en ständigt pågående process och att det inte handlar om att omformulera en 

ny läroplan med tanke om en nystart, utan det handlar om att bygga vidare på det urval 

av kunskaper som tidigare gjorts. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
 

Att vara en socialt kompetent individ har fått en stor innebörd i dagens samhälle. 

Eftersom människor socialiseras redan från födseln är det betydelsefullt att undersöka 

vilket stöd barn får för att utveckla sina sociala kompetenser och relationsskapande i 

förskolan. Det tillhör en förskollärares ansvar att de mål som beskrivs i förskolans 

läroplan gällande barns sociala utveckling uppnås. Utifrån detta är det relevant att 

undersöka och bidra med kunskap om hur ett urval av förskollärare resonerar kring sin 

uppdragsuppfattning i förhållande till barns relationsskapande. 

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka typer av relationer säger sig ett urval av förskollärare att vilja främja och vilka 

strategier för att stimulera dessa relationer beskrivs inom det relationsfrämjande arbetet? 

 

2. Hur beskriver ett urval av förskollärare sin betydelse och delaktighet i ett 

relationsfrämjande arbete? 

 

3. Vilken förankring får resonemangen utifrån föregående frågor i förskolans läroplan? 
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Metod 
 

I avsnittet kommer vi att redogöra för vårt val av metod i studien, urvalet som vi 

avgränsade studien med, tillvägagångssättet för hur intervjuerna genomfördes, hur det 

insamlade materialet behandlats och bearbetats samt de etiska ställningstaganden som vi 

förhållit oss till under studiens gång.  

 

Metodval 
 

I studien undersöks förskollärares resonemang kring barns kamratkulturer och 

relationsarbetet som pågår i förskolans verksamhet. Vi beslöt oss i ett tidigt stadium för 

att förhålla studien till Dimenäs (2007) beskrivning av en metod där författarna har som 

mål att fördjupa sig på ett specifikt område. Vårt val grundade sig i att vi ville få 

fördjupad kunskap om förskollärares resonemang och upplevelser i förhållande till vårt 

avgränsade syfte. Då vi fann stöd av att genomföra vår valda metod av Dimenäs valde 

vi att utgå från att specificera oss på ett område som vi hade ambition att undersöka. 

Efter att vi formulerat syftet blev det förskollärarnas perspektiv som vi valde att 

avgränsa studien med. Valet grundade sig på att vi ville göra en studie där 

förskollärarnas perspektiv skulle synliggöras. Enkäter ansåg vi skulle ge ett för 

bristfälligt svar som kunde riskera att ge en låg svarsfrekvens och vi uteslöt även en 

kombinerad intervju och observationsmetod för den begränsning som studien hade. Vår 

valda metod fokuserar på att lägga en stor vikt på vad respondenterna har att berätta och 

deras upplevelser kring de frågor som intervjun berör (Bryman, 2008). När vi 

efterforskade kring intervjumetoder kom vi fram till att vi skulle använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Valet baserade sig på att vi ville att alla respondenter 

skulle få besvara samma frågor, dock var det fritt för respondenterna att tolka frågorna 

utifrån sina egna synsätt. Även om vi utgick från samma huvudfrågor så anpassades 

frågorna efter individen. Vi kunde utveckla svar genom att ställa frågor utifrån vad 

respondenten hade sagt och använde sedan underfrågor samt följdfrågor när vi ville 

bredda respondentens resonemang. Bryman (2008) menar att forskaren vill närma sig 

respondenternas verklighet och ha naturliga övergångar i samtalet under intervjun. Detta 

möjliggjorde vi i intervjuerna då respondenterna fick svara med stor frihet om sina egna 

uppfattningar kring ämnet. 

 

Urval och genomförande 
 

Vi valde att inleda materialinsamlingen med åtta intervjuer för att få en variation av 

perspektiv på förskollärarnas relationsuppdrag. Av geografiska skäl valde vi att dela upp 

intervjuerna och genomförde dem därför enskilt, vilket Denscombe (2009) menar är en 

fördel för respondenterna då det inte är lika givet att respondenterna upplever att 

samtalet är baserat på maktskillnader och kontroll, samt att det är lättsammare att 

arrangera intervjuer som enbart involverar två personer. 
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Repstad (2007) förtydligar skillnaden mellan informanter och respondenter. 

Respondenter är människor som intervjuas som ger information om de egna 

uppfattningarna och åsikterna kring det berörande ämnet. En informantintervju ger 

information om de verkliga förhållandena inom ett forskningsområde. En informant kan 

beskrivas vara en observatör vilket kan ge upplysning om andras föreställningar och 

åsikter inom ämnet. Vi anser att de intervjuer vi gör kommer att inkludera både 

respondent- och informantintervjuer. I examensarbetet har vi valt att använda oss av 

respondenter som ett samlingsnamn av såväl respondenter och informanter.  

 

Av de åtta respondenterna som vi började med att intervjua skulle fyra av dem ske i en 

ort i mellersta Sverige och fyra intervjuer skulle äga rum på Åland. För att få 

information om det fanns intresse för förskollärare att delta i studien kontaktade vi ett 

flertal biträdande förskolechefer på Åland och en stad i mellersta Sverige. De biträdande 

förskolecheferna kontaktades via mail där de sedan kunde förmedla sitt intresse för 

deltagande. Med anledning av att det är frivilligt för förskolor och förskollärare att delta 

i datainsamlingen av examensarbeten ansåg vi att man vid en mailkontakt löper mindre 

risk för förskolechefer och förskollärare att acceptera en intervju trots att de inte vill av 

olika skäl. Genom att maila förskolechefen kunde de välja att antingen avböja eller 

bjuda in oss till att ta kontakt med förskollärare som de gav förslag på. I mailet som vi 

skickade till de biträdande förskolecheferna bifogade vi informationsbrevet (bilaga 1) 

där information om studien och tidsperspektiv gavs. När vi sedan fick förslag på 

förskollärare som skulle kunna tänkas delta så kontaktade vi även förskollärarna via 

mail med ett bifogat informationsbrev (bilaga 1). I informationsbrevet fick de praktisk 

och grundläggande information om studien och intervjun. Förskollärarna upplystes även 

om att vi strävade efter att försvåra deras identiteter så att de så långt som möjligt inte 

skulle riskeras att komma ut. Respondenterna fick även information om vilka som 

skulle kunna komma att ta del av ljudinspelningarna och det utskrivna materialet. 

Förskollärarna fick även skicka tillbaka en bekräftelse om de ville delta i en intervju 

eller inte. Efter att de förskollärare som ville delta bekräftat detta kontaktade 

intervjuaren dem enskilt på förskolans telefon och bestämde en lämplig tid som vi 

kunde komma för att intervjua dem. 

 

Vi genomförde fyra intervjuer vardera, vilket lämnade oss med totalt åtta förskollärare 

från Sverige och Åland. Vi valde att utöka antalet informanter till sammanlagt 10 

förskollärare. Detta grundade sig på att vi ansåg att vi inte kunde avgöra om vi hade 

uppnått mättnad i vårt material vilket fick oss att arrangera två ytterligare intervjuer, en 

från Åland och en från Sverige. Efter vi genomfört 10 intervjuer ansåg vi att vi uppnått 

mättnad i det empiriska materialet (jfr Bryman & Bell, 2011) som menar att om svaren 

mellan respondenterna är likvärdiga med varandra kan materialet anses som mättat. 

Urvalet av respondenter i studien presenteras i följande tabell. 
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Tabell 1. 

Urval av respondenter 

 

Namn, 

alias 

Ålder Förskollärarexamen 

år (samtliga från 

Sverige) 

Antal år i 

yrket 

Vilket land/ Självstyre 

informanten är bosatt i  

Sandra 35-40  2000-2005 13 Sverige 

Anita 55-60 1975-1980  36  Sverige 

Anna 45-50 1985-1990 10  Sverige 

Elsa 60-65 1975-1980 35 Sverige 

Karl 35-40 2000-2005 10  Sverige 

Karin 40-45 1995-2000 20 Åland 

Diana 30-35 2005-2010 9 Åland 

Louise 40-45 1995-2000 14 Åland 

Pia 35-40 2000-2005 9 Åland 

Veronika 50-55 1985-1990 27 Åland 

 

 

Beskrivning av intervjuer 
 

Efter att syftet hade formuleras konstruerade och utvecklade vi fram 25 intervjufrågor 

som vi ansåg var hållbara för att besvara frågeställningarna i examensarbetet. Vi valde 

att formulera intervjufrågorna så att de inte skulle bli för långa, enligt Brinkmann och 

Kvale (2009) är det en fördel för att samtalet ska få bra förutsättningar. Det var en 

anledning till att vi valde att ha fler intervjufrågor då varje fråga skulle vara konkret. 

Vissa frågor hade även underfrågor som kunde vara till stöd för oss som intervjuade 

ifall vi ville ha ett mer utvecklat svar men även för respondenterna för att kunna 

fördjupa sina svar. 

 

När processen av intervjufrågorna var färdigställda utförde vi tre pilotintervjuer för att 

vi skulle bli uppmärksamma på hur intervjufrågorna kunde tolkas och hur samtalet 

kunde tänkas fortgå under intervjun. Pilotintervjuer anses viktiga då det finns möjlighet 

att utveckla intervjufrågorna som kan vara oklara eller misstolkas av respondenterna 

under intervjuerna (Bryman, 2008). Under pilotintervjuerna visade det sig att 

intervjufrågorna kompletterade varandra och vi kunde få specifika men tillräckligt breda 

svar som skulle kunna svara på vårt syfte. Vi fann även att följdfrågorna till studiens 

huvudfrågor var betydelsefulla för att i vissa fall få mer utvecklade svar. 

Pilotintervjuerna tog mellan 25 – 29 minuter. I några fall av intervjuerna fick vi komma 

med ytterligare underfrågor för att få fram ett mer utförligt svar av respondenterna. Med 

de följdfrågor som uppkom kunde svaret utformas ytterligare och vi fick svar som 

kunde besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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När en respondent önskade att få ta del av intervjufrågorna i förväg diskuterade vi 

frågan. Vi övervägde fördelar och nackdelar med att delge intervjufrågorna till 

förskollärarna i förväg. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns fördelar och 

nackdelar med att lämna ut information till respondenterna innan intervjun. 

Problematiken grundar sig på att forskaren ska finna en balans mellan hur mycket 

information som ska delges och vilken information som ska utelämnas. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det finns en risk att de spontana resonemangen kring ämnet 

kan bortkomma om respondenterna får för mycket information innan intervjun. Utifrån 

diskussionen valde vi att prova att skicka ut intervjufrågorna till respondenterna någon 

dag innan intervjun skedde. Under våra första intervjuer uppmärksammade vi att 

respondenterna svarade på frågorna spontant då de uttryckte hur de arbetade och delade 

med sig av händelser som gav fördjupade svar till frågorna. Följdfrågorna som ställdes 

gav även respondenterna ytterligare spontana svar. Därmed valde vi att skicka ut 

intervjufrågorna till samtliga respondenter så att deras förutsättningar skulle vara 

likvärdiga. Vi var dock medvetna om att respondenternas svar kunde påverkas på grund 

av att de tagit del av intervjufrågorna innan intervjun, vilket vi hade i åtanke när vi 

bearbetade och analyserade materialet. När vi analyserade materialet kunde en 

jämförelse ske mellan intervjuerna. Det vi kunde konstatera var att svaren i stort inte 

skilde sig allt för mycket mellan varandra. Därmed kunde vi tolka att respondenternas 

svar inte hade påverkats i en alltför hög grad av att de tagit del av intervjufrågorna i 

förväg. Respondenterna fick välja tid och plats där intervjun skulle genomföras. Detta 

ansåg vi var till fördel för respondenten då personen valde en tid och plats som var 

individuellt anpassad och som de kunde känna sig trygg i. Vi resonerade att det kunde 

bidra med ett lättsammare samtal då respondenterna valde att genomföra intervjuerna på 

sina arbetsplatser. Respondenterna valde en lugn och avskild plats på den förskola som 

de arbetade på, ett samtalsrum eller en stängd avdelning var förekommande platser för 

intervjuerna. Detta bidrog till att vi fick ett bra ljudupptag som inte hade störande effekt 

för varken intervjuvaren eller respondenten.  

 

Innan intervjun hade respondenterna fått ett informationsbrev (bilaga 1) tilldelat där de 

blivit informerade om vilka rättigheter de hade när de deltog i studien samt vilka 

skyldigheter vi hade till dem och det insamlade materialet. Respondenterna fick även 

information om vilket syfte deras deltagande skulle fylla. Innan vi påbörjade intervjun 

frågade vi respondenterna om de hade tagit del av informationen i informationsbrevet. 

Vi frågade om det var något som respondenten funderade över angående 

informationsbrevet eller intervjun. Därefter informerade vi respondenten angående 

anonymitet och konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). Vi berättade att 

vi skulle sträva för att främja respondentens anonymitet genom att bevara det insamlade 

med försiktighet under och efter studien samt att även använda fingerade namn av 

respondenterna. Respondenterna informerades även om att det endast var vi, vår 

handledare och kursens examinator som kunde komma att ta del av ljudmaterialet samt 

utskrifterna av intervjuerna som respondenterna var anonyma i. Intervjuarna 

informerade även om respondentens rättigheter att avbryta intervjun. Förskollärarna fick 

även möjlighet att ta upp frågor angående frågeställningarna innan vi påbörjade 



 

22 

 

intervjun, vilket Brinkmann och Kvale (2009) anvisar att det är en fördel att normalisera 

intervjun då nervositet kan släppas och respondenternas frågor har möjlighet att 

besvaras. Som verktyg valde vi att använda oss av våra mobiltelefoner för 

ljudinspelningen. Vi hade laddat ner applikationer på mobiltelefonerna som var till för 

ljudinspelning. Applikationerna testades innan intervjuerna så att det inte skulle uppstå 

några problem under intervjuerna. Intervjufrågorna som vi använde oss av i studien 

finns i en bilaga (bilaga 2). Intervjuerna av respondenterna varade mellan 22-43 

minuter.  

 

Bearbetning och analys 
 

Vi valde att dela upp utskrifterna av intervjuerna utifrån de respondenter som vi själva 

hade intervjuat. Vi ansåg att det var en relevant indelning att göra då vi upplevde att 

tiden var begränsad för att båda skulle ha möjlighet att ta del av alla intervjuer och 

efterföljande utskriftsarbete. Intervjuerna skedde succesivt inom en tidsrymd av ungefär 

tre veckor. I takt med att intervjuerna skedde lyssnade vi igenom materialet för att få en 

uppfattning om materialet som intervjun bidrog till och sedan började även utskrifterna 

av materialet från den muntliga ljudinspelningen till. Utskrifterna kunde användas för 

analys enligt det syftet som studien hade. För att försäkra oss om att vi fått med allt 

material från ljudinspelningarna till utskriftsarbetet lyssnade vi igenom materialet 

ytterligare en gång samtidigt som vi observerade att allt var korrekt i texten. Vi delgav 

även varandra ljudmaterialen och utskrifterna. Vi samanställde sedan resultatet från 

intervjuerna i kategorier för att synliggöra likheter och skillnader i resultatet. 

 

Resultatet analyserades utifrån studiens valda perspektiv, det interaktionistiska och 

sociokulturella perspektivet. Vi kunde reflektera över förskollärarnas resonemang i 

koppling till den kunskap vi erhållit genom att fördjupa oss om hur barns utveckling och 

sociala sammanhang hänger ihop, vilket det interaktionistiska och sociokulturella 

perspektivet står för. Att allt lärande sker socialt är därmed den utgångspunkt vid haft 

vid studiens analys. Eftersom vårt syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar om 

barns relationsskapande och deras roll i ett relationsfrämjande arbete så har vi fokuserat 

på när förskollärarna beskriver situationer där socialt samspel och social utveckling ägt 

rum.  

 

Vi använde en metod där vi färgmarkerade citat från respondenterna i olika färgkoder 

för att samla in material till frågeställningarna. Genom att markera stycken med 

färgkoder kunde vi utläsa vad respondenterna hade svarat på frågeställningarna vilket vi 

ansåg var en hanterlig metod att använda oss av. Vi diskuterade även i processen för att 

tydliggöra att vi uppfattade resultaten likvärdigt vilket ledde till att vi kompletterade 

varandra i att kvalificera resultatet i studien. I citaten som förekommer i resultatet valde 

vi att använda samma fingerade namn i studien som i tabellen under urval. 
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Resultat 
 

Denna empiriska studie har gett svar på vilka relationer ett urval av förskollärare säger 

sig vilja främja, vilka strategier de använder sig av för att utveckla dessa samt hur 

förskollärarna beskriver sin egen betydelse och delaktighet i det relationsfrämjande 

arbetet. När vi uppfattat att kärnan i samtliga förskollärares resonemang 

överensstämmer med varandra, även om reflektionerna varierar i omfattning, så 

presenteras deras påståenden som att förskollärarna är samstämmiga. När 

förskollärarnas resonemang skiljer sig åt benämns deras avsikter antingen som att det är 

en eller flera förskollärare som yttrar sig. Svaren presenteras i följande fyra kategorier; 

relationerna som förskollärarna vill främja, förskollärarnas relationsfrämjande 

strategier, förskollärarrollen i ett relationsfrämjande arbete samt förskollärarnas 

uppfattning om sitt relationsuppdrag kopplat till förskolans läroplan. 

 

Relationerna som förskollärarna vill främja 
 

Att beskriva samspelet i barns lek är vanligt förekommande bland förskollärarnas svar 

när de definierar hur önskvärda relationer ser ut hos barnen och vilka relationer som inte 

anses vara det. De relationer som förskollärarna vill främja visar på en lek där det sker 

en gemensam delaktighet och ett ömsesidigt utbyte bland barnen samt att samspelet i 

leken utvecklar barnen i någon gynnsam mening. De relationer som förskollärarna vill 

motverka visar på det motsatta, nämligen en ofrivillig, ojämn maktfördelning i leken. 

Här betonas den ojämna maktfördelning i rolleken extra mycket då flera av 

förskollärarna är överens om att en rollek, där rollerna sällan eller aldrig varieras, är 

hämmande för barnens sociala utveckling. 

 

”Negativa relationer, det är ju när maktbalansen är ojämn mellan personerna. Man 

kan ju kanske fortfarande ha ett samspel men inte på bådas lika villkor.” - Diana 

 

Det är flera av förskollärarna som säger sig vilja främja nya relationer. Det anses vara 

positivt eftersom barn utvecklas inom sociala sammanhang och då de kan ingå i flera 

bekantskaper så ges de flera tillfällen att utveckla sina sociala egenskaper. Med nya 

relationer menas att barn som vanligtvis inte brukar visa några tecken på att vilja ingå i 

en relation plötsligt börjar visa intresse för varandra, något som även det ofta yttrar sig i 

leken. Samtliga förskollärare lyfter på olika sätt fram hänsynstagande och empati som 

goda sociala egenskaper, och det är också dessa kompetenser som förskollärarna vill att 

barnen ska utöva och även vidareutveckla för att skapa en relation där ömsesidigt 

samspel ligger till grund. 

 

”Det är mycket att lyssna på kompisen, att ta hänsyn, när kompisen säger stopp eller 

sluta så måste man lyssna att man inte fortsätter då. Att man lär sig ta hänsyn till 

varandra och lyssnar på varandra, det är sådana egenskaper som är viktiga.” - Karin 
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 Att barn kan acceptera varandras olikheter anses betydelsefullt hos förskollärarna och 

det är något som arbetas aktivt med inom värdegrundsarbetet.  

 

Förskollärarnas relationsfrämjande strategier 
 

Bland förskollärarnas svar beskrivs olika observationsmetoder och en medveten närvaro 

som de huvudsakliga och avgörande strategierna för att kunna främja barns relationer. 

Förskollärarna menar att detta ger dem värdefull förståelse och kunskap om hur 

relationerna ser ut och de kan därefter använda sig av informationen för att på olika sätt 

utforma relationsfrämjande strategier med målet att stimulera och utveckla barnens 

relationer enligt önskvärt sätt. 

Observation, dokumentation och reflektion 

Förskollärarna menar att det är viktigt att så ofta som möjligt observera barnens 

relationer och även dokumentera vad som sker inom dem. En kontinuerlig 

dokumentation ger en mer nyanserad bild av innehållet i relationerna än om 

dokumentationsarbetet enbart sker sporadiskt. Flera av förskollärarna menar att det kan 

finnas dold information om relationerna som lätt kan passera ens medvetande om man 

inte låter dokumentationsarbetet ta tillräckligt stor plats i det dagliga arbetet, vilket kan 

riskera att något barns roll i en relation uppfattas felaktigt. 

 

”Det gäller ju att observera och försöka att vara med hela tiden för att det är ju inte 

jämt som man tror att det är och man kan se det hela, många barn som leker, det här 

ser bra ut när de leker. Men när man börjar observera noga att det är någon som 

bara flyter runt och inte riktigt kommer in.” - Karl 

 

Att utföra enskilda intervjuer om hur barnen upplever sina relationer benämns också 

som ett sätt för förskollärarna att skapa förståelse för barnens relationer. Informationen 

som framkommer utifrån samtalen som sker inom intervjuerna kan komplettera 

dokumentationsarbetet och ge en ytterligare förståelse för kamratkulturerna som 

existerar på förskolan. Förskollärarna belyser även betydelsen av att reflektera över sina 

individuella upplevelser av barns relationer tillsammans med det övriga arbetslaget. 

Flera av förskollärarna menar att det alltid kan finnas något som en enskild individ inte 

uppfattar, varpå det är viktigt att använda sig av den styrka det innebär att ingå i ett 

arbetslag. Flera upplevelser ger ett bredare diskussionsunderlag, vilket leder till att 

barnens olika relationer kan utvecklas enligt en mer sanningsenlig bild än om endast en 

förskollärares upplevelser av relationerna skulle ligga till grund för det 

relationsfrämjande arbetet.  

 

”Och sen pratar man med sina arbetskamrater också, för man kanske har sett lite 

olika saker egentligen. Det är ju mycket det, diskussioner i arbetslaget också. Vad 

har du tänkt, och vad har du sett och sedan delge det med varandra.” - Pia 
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Närvaro och delaktighet 

Förskollärarna lyfter fram deras närvaro och eget deltagande på barnens nivå och i deras 

aktiviteter som ytterligare strategier för att skapa förståelse för barnens relationer. 

Förskollärarna beskriver denna metod som ett värdefullt komplement till 

dokumentationsarbetet som i större utsträckning sker från ett utifrånperspektiv. Den 

förståelsen som skapas i samband med förskollärarnas närvaro och delaktighet sker 

utifrån barnens perspektiv och bör vävas samman med informationen som uppkommer 

av observationsarbetet för att skapa bästa möjliga relationsfrämjande verksamhet för 

barnen.  

 

Förskollärarna beskriver barns lek som den arena där de till största del kan skapa 

uppfattningar om barns samspel och enligt förskollärarna är det är också vid lek som 

barns relationer i huvudsak tar form samt både utvecklas och förändras. Förskollärarna 

menar att deras eget deltagande i barnens lek är en värdefull strategi som kan ge dem en 

inblick i hur lekens roller fördelas mellan barnen och de kan därmed skapa förståelse för 

hur maktfördelningen ser ut mellan barnen. Att lyssna på hur barnen talar till varandra 

beskrivs som ett sätt för att förstå hur mönstret i en relation ser ut och förskollärarna 

menar att mönstret endast kan upptäckas genom deras fulla närvaro.  

 

”Står jag här borta och tittar då ser det ut som att de leker, men de kanske håller på 

med något helt annat och jag har ingen aning vad som sägs eller vad som händer. 

Jag måste vara med hela tiden, vara delaktig, vara närvarande. Det är vårt bästa 

instrument att verkligen titta vad som händer.” - Anita 

 

Förskollärarna beskriver sin närvarande roll som viktig vad gäller att låta barnens 

åsikter komma till tals. Att lyssna på barnen beskrivs som en medvetenhet som kräver 

att man intagit barnens perspektiv. Att verkligen lyssna in och gå in på djupet på 

barnens upplevda känslor kan ge en förståelse för varför barnen agerar som de gör i en 

situation. Förskollärarna menar att det är lätthänt att uppfatta vissa situationer som 

oväntade ifall man inte deltagit i en fördjupad förståelse av hur barnen upplever och 

känner inför sina relationer.  

Kunskaperna formar relationsfrämjande strategier  

Den kunskap om barns relationer förskollärarna erhåller genom att utföra 

dokumentationer med efterföljande reflektion och genom att närvara och vara delaktiga 

i det som sker på barnens nivå ger förskollärarna ett underlag som är användbart för att 

veta hur, och på vilket sätt, relationerna behöver utvecklas. Utifrån relationernas olika 

utvecklingsbehov kan förskollärarna genom olika strategier välja att skapa situationer 

som upprätthåller, motverkar eller utmanar relationerna.  

 

När förskollärarna anser sig ha kunskap om relationerna att utgå ifrån kan de därefter 

bemöta barnens relationer inom leken genom olika strategier. Förskollärarna menar att 

de kan ge barnen olika verktyg i lek eller berika den med nya spår så att leken kan 

fortsätta och därmed låta relationerna främjas. Förskollärarna beskriver att det egna 
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deltagandet i barnens lek kan ge dem möjlighet att bemöta något i en relation som de 

antingen vill utmana, utveckla eller motverka direkt när en situation äger rum. Vill en 

förskollärare t.ex. bemöta ett barn som tenderar att bestämma mycket oftare än sina 

kamrater så ger förskollärarens deltaktighet i leken möjlighet att ta tag i en sådan 

situation direkt när det händer, vilket minskar chanserna för den ojämna 

maktfördelningen att bli ett bestående mönster. Det finns helt enkelt ett mål med varför 

en förskollärare väljer att gå in i en lek.  

 

”Det kan även vara en rollek där jag är med och har en roll. Det kan vara ett syfte 

att jag ska bryta ett beteende där jag kan gå in och jobba med rädsla, jag kan vara 

vargen som kommer in och skrämmer eller kaninen som är rädd för någon annan 

som är vargen men att jag har en tanke.” - Anita 

 

En medveten gruppindelning som relationsfrämjande strategi är något som 

förskollärarna är eniga om. Med detta menas t.ex. att förskollärarna bemöter de barn 

som de upplever har potential att utveckla relationer med varandra genom att skapa 

situationer där de kan upptäcka varandra i positiv bemärkelse och därefter bygga en 

relation. Förskollärarna menar att de genom kunskapen om barnens relationer och deras 

sociala egenskaper kan utläsa vilka barn som skulle gynnas av att inleda en relation, 

d.v.s. att förskollärarna kan förutspå att vissa relationer kan möjliggöra en utveckling 

för barnen i någon mening. En medveten gruppindelning är även betydelsefullt för de 

barn som upplever utanförskap eller svårigheter i att skapa relationer. Förskollärarna 

menar att det krävs kontinuerlig övning tillsammans med sina kamrater för att erhålla 

sociala kunskaper. Barn som upplever svårigheter i att skapa relationer eller står för ett 

utanförskap har färre tillfällen att öva upp sina sociala färdigheter med kamrater och 

därför kan det kan vara gynnsamt för dem att genom förskollärarnas medvetna 

gruppindelning hamna i situationer tillsammans med barn som anses vara goda, sociala 

förebilder.  

 

”Ja, just sådant där att man kanske använder mycket aktiviteter där man ska dela in 

och att de ska hitta ett par eller en kompis. Det kan man ju ha. Och sen när man 

planerar, kanske att man delar upp dem i grupper så funderar man lite sådär utifrån 

hur de är, vilka som skulle passa ihop och är det så att man hittar några barn som 

inte riktigt har hittat någon kompis ännu så kan man sätta dem i samma grupp till 

exempel så att de ska hitta varandra.” - Louise 

 

Förskollärarna menar att de kan använda sig av flera olika strategier för att motverka 

negativa mönster som kan prägla relationerna i barngruppen. Det kan finnas barn som 

ständigt intar högsta positionen i en hierarkisk maktfördelning, barn kan ha fastnat i ett 

utanförskap eller så kan barn hamna i en negativ roll där de är delaktiga i leken men inte 

inkluderade då de enbart leker bredvid de andra barnen. Beroende på vad förskollärarna 

anser känns aktuellt att beröra i barngruppen så kan de välja att dramatisera olika 

episoder genom rollspel. Ofta handlar det om att uppmärksamma barnen på vad som 

anses vara negativ i en relation eller att beröra en pågående konflikt. 
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”Per och Lisa lekte och så gjorde hon så och så gjorde han så. Och så brukar vi 

ibland säga bryt, och fråga ”men hur skulle man kunna ha gjort istället? Kan någon 

komma in och hjälpa?” - Pia 

 

Att bjuda in barnen till diskussion vid ett rollspel eller andra situationer och låta deras 

åsikter mötas är betydelsefullt enligt förskollärarna. Detta eftersom barnen då får ta del 

av andras erfarenheter av relationer och känsloupplevelser som kan komma att utveckla 

deras egna förhållningssätt gentemot kamraterna på förskolan och även utveckla sina 

sociala färdigheter. Det blir således ett gemensamt lärande och förskollärarna menar 

även att det kan verka gruppstärkande då det blir en form av samarbetsövning. Att 

samtala med barnen kan ske spontant inom vardagliga situationer eller inom planerade 

aktiviteter och det kan ske både enskilt med ett barn i taget eller i större grupp. Innehåll 

och mål varieras i samtalen. Ibland diskuteras något med målet att motverka en negativ 

relation eller så kan samtalen beröra ämnen som förskollärarna anser kan fungera 

förebyggande eller relationsfrämjande. Flera av förskollärarna beskriver 

värdegrundsfrågor som något som ofta diskuteras med barnen, där förskollärarna 

tillsammans med barnen t.ex. kan reflektera över hur de tycker att en bra kompis ska 

vara eller hur olika känslor kan kännas.  

 

En relationsfrämjande strategi som förskollärarna beskriver är att lyfta upp barnens 

positiva sidor inför de andra barnen i gruppen. Det kan t.ex. handla om att synliggöra 

när barnet utför en vänlig gest gentemot en kamrat eller när de föreslår en idé. Detta är 

ett arbete som förskollärarna menar är en del av deras förhållningssätt och förekommer 

kontinuerligt både i vardagliga situationer och i de egna planerade aktiviteterna. Tack 

vare att barnens goda egenskaper och görande lyfts upp och speglas som positivt inför 

de andra barnen i gruppen så menar förskollärarna att det kan gynna nya relationer då 

ett barn helt plötsligt kan uppfattas som intressant i ett annat barns ögon. Att 

uppmärksamma när barnen är hjälpsamma eller empatiska gentemot mot varandra 

skapar en positiv atmosfär som förskollärarna menar kan inspirera flera barn att agera 

på samma sätt. 

 

Förskollärarrollen i ett relationsfrämjande arbete 

Förskollärares projektarbeten och gruppindelningar skapar relationer 

Förskollärarna beskriver att deras arbetsmetoder kan hjälpa barn i att skapa relationer i 

förskolan. Förskollärarna menar att det är vanligt att barn väljer att vara tillsammans 

med en kamrat de känner sig trygg med. Om det blir ett bestående mönster att ett barn 

inte väljer att socialisera sig med andra barn i gruppen kan detta riskera att barnet inte 

utmanas i sitt relationsskapande. Genom att göra gruppindelningar kan barn få 

förutsättningar att finna andra relationer utanför den trygga kompiskretsen. För att 

utmana barnen i deras relationsskapande menar förskollärarna att de kan skapa 

situationer där nya barn kan mötas, vilket kan leda till nya relationer men även att 

barnen utmanas till att utveckla sina sociala förmågor då det plötsligt krävs andra 
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beteenden de eventuellt inte är vana vid. Förskollärarna betonar att barn inte får 

fullfjädrade sociala egenskaper gratis utan det krävs att barn får träna i varierade sociala 

situationer. Därmed belyser förskollärare att det är viktigt att de skapar situationer där 

barnen utmanas i sociala situationer som kan leda till att barnen skapar en såväl 

kortvarig relation där två barn leker eller en relation där barnen utvecklar en 

kamratrelation med varandra. Båda relationerna menar de ger möjlighet till samspel och 

social utveckling.  

 

Många förskollärare förklarar att de arbetar i projekt i förskolan där barnen är delaktiga. 

I projekten arbetar förskollärarna strategiskt med att inkludera alla barn som vistas i 

förskolan. Kunskaperna och erfarenheterna förskollärarna har om barnens relationer och 

sociala förmågor anses som viktiga för dem i hur de arrangerar gruppkonstellationer och 

projekt. Delaktighet och inflytande är någonting som de beskriver att de arbetar med 

pågående för att alla barn ska känna en gemenskap. Det kan även vara så att de planerar 

aktiviteter beroende på vad gruppen behöver utveckla, det kan exempelvis vara 

konflikthantering menar förskollärarna. Vid en sådan aktivitet kan barnen få utmanande 

uppgifter som de tillsammans ska klara och det kan även vara en samarbetsövning för 

att skapa en bättre samanhållning i barngruppen. Flera förskollärare belyser att de 

endast har projektdagar när alla barn har möjlighet att vara på förskolan. Måndagar och 

fredagar är bortvalda eftersom barn till föräldralediga föräldrar är hemma dessa dagar 

och de menar även att bortfall av barn på fredagar är större än övriga dagar på 

förskolan. Förskollärarna har valt att ha projekt under de dagar då det är flest barn på 

förskolan så att alla barn erbjuds samma möjlighet till den aktuella utveckling 

förskollärarna anser att projektet erbjuder. I dessa projekt är gruppindelningen som 

barnen blir indelade i relevant för deras relationsskapande. 

 

”Vi har ju en tanke när vi delar in barnen… Kan vi hitta nya relationer? kan vi 

försöka att hitta nya möten mellan de här barnen?” - Karl 

 

“Jag tror inte att jag försöker att motverka någon relation egentligen utan mer 

kanske situationer där man vet att två barn som man vet alltid, alltid, alltid är med 

varandra och hela tiden är med varandra. De behöver se att det finns andra barn att 

leka med, så ska man göra en gruppaktivitet så delar man på de barnen i den 

aktiviteten för att de ska få chans att träffa andra barn och utvecklas på andra vis. 

Men man tar ju ändå inte ifrån dem den relationen de har.” - Sandra 

Förskollärarnas medvetna relationsarbete  

Det finns ett tydligt relationsarbete som förskollärarna reflekterar över vilket påverkar 

deras val av gruppindelningar och projekt. En förskollärare menar att deras val av hur 

de fördelar barn i grupper och hur de utmanar barn till att samarbeta har bidragit med en 

positiv effekt där det framkommit att barn skapat relationer tack vare förutsättningarna 

de fått. I relationsarbetet menar förskollärarna att de har stor betydelse för hur de 

utformar relationsfrämjande situationer samt ger barnen sociala verktyg som kan vara 

till nytta för dem att hantera en konfliktsituation på ett självständigt och önskvärt sätt. 
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”Målet är att ändå få barnen att lösa konflikter på egen hand, vi vill inte gå in och 

säga: 

- Nu gjorde du fel. 

- Sådär får du inte göra. 

Vi vill ju att barnen först och främst ska lära sig att säga: 

- Stopp! Nu vill jag inte, lyssna på mig.  

Och vi vill ju inte kliva in på en gång, men kan de inte det så är det ju vi som ska ge 

dem verktygen till att bygga upp en bra relation.” - Karl 

 

Förskollärarna resonerar att de gör medvetna val i sin verksamhet för att främja att barn 

blir mer självständiga i sina kamratrelationer på förskolan. Ett av deras mål är att ge 

barnen verktyg för att hantera konflikter. Förskollärarnas mål är att barnen ska skapa en 

ömsesidighet och förståelse för varandras åsikter, vilket synliggörs när barnen säger 

ifrån och respekterar varandra i sina relationer. Att observera om barnen hanterar 

konflikterna på egen hand eller behöver stöd från en vuxen menar förskollärarna är 

betydelsefullt för att arbeta vidare ned barnens sociala utveckling och konflikthantering.  

 

Förskollärarna resonerar även att det är viktigt att agera och reflektera med barnen när 

det sker saker som uppstår som inte är acceptabla. Genom samtal och reflektioner kan 

förskollärarna ge barnen stöd i hur de kan agera för att situationen ska bli bättre, det kan 

även hjälpa barn som inte har en stark självkänsla att stå upp för sig själv att bli 

uppbackad av en förskollärare i obekväma situationer. Detta anser förskollärarna är 

viktigt att arbeta med för att förhindra att socialt hämmande mönster formas i barnens 

relationer.  

 

Förskollärarna menar att de fungerar som goda sociala förebilder för barnen eftersom 

deras agerande gentemot kollegor, föräldrar och mot barnen visar på sociala 

förhållningssätt som förskollärarna förmedlar som önskvärda till barnen. Genom att ha 

ett professionellt bemötande mot sina medmänniskor som vistas på förskolan får barnen 

lärdomar om hur de ska vara mot andra. Att förhålla sig professionellt i sitt bemötande 

anser förskollärarna är ett betydelsefullt verktyg då barnen ofta tar efter vad de vuxna 

gör, vilket skapar en god atmosfär där barnen uppmuntras till att värna om varandra.  

 

“Men sen är det ju också hela förhållningssättet som man har som grundsten också, 

hur man bemöter barnen och hur man bemöter sina kollegor och föräldrarna. Att det 

är ju svårt att säga till barnen att de ska vara trevliga och begära det när man själv 

inte gör det. Barn gör ju inte som man säger att de ska göra, utan gör hur man gör. ” 

- Louise 

 

Förskollärarna beskriver att alla barn är olika vilket motsvarar att de alla skapar sina 

unika relationer. De menar att det finns ömsesidiga kamratrelationer, relationer som 

liknar syskonrelationer som beskrivs som hat-kärlek mellan barnen, relationer som 

triggar igång barnen både positivt som negativt och maktrelationer som präglas av 



 

30 

 

kontroll. Hur förskollärarna väljer att arbeta med dessa olika relationer skiljer sig åt. En 

förskollärare menar att det traditionella synsätt som fortfarande kan finnas i förskolan 

angående att två barn som inte passar ihop inte ska sitta bredvid varandra i samlingen 

eller leka tillsammans är något som bör reflekteras över. Förskolläraren menar istället 

att det är en fördel att arbeta med förhållandena för att stärka relationerna mellan 

barnen. Att skapa ett samspel mellan barnen anses som betydelsefullt för i vilken 

riktning relationen formas. Samarbetsövningar är aktiviteter som förskollärarna menar 

är viktiga i barnens relationsskapande. Detta fungerar som ett verktyg som används för 

att främja en bättre gruppdynamik och för att komma närmare varandra i gruppen 

förklarar dem. Genom att göra medvetna val kring hur man kan arbeta för att skapa en 

verksamhet där man väljer att främja relationer istället för att motverka barns relationer 

förutsätts barnen få bättre möjligheter till att ingå i kamratrelationer. Den 

omkringliggande miljön kan användas som ett redskap för att skapa mötesplatser och 

inbjuda till lek vilket förskollärarna menar att förskolan ska sträva efter.  

 

”Man kan planera olika möten, man kan förändra i miljön där det blir olika 

mötesplatser där bara två barn kan jobba ihop.” - Anita 

 

Förskollärarna anser att miljön kan bidra med mycket beroende på hur miljön planeras. 

När miljön är anpassad efter barnen och barngruppens intressen och behov kan miljön 

tillföra mycket för att bidra till en bättre sammanhållning i barngruppen och främja 

relationerna menar förskollärarna. Miljöns påverkan har en stor betydelse för hur barn 

utformar lek och relationer menar förskollärarna. De menar att miljö exempelvis kan 

bidra med samarbete mellan två barn om det är vad förskollärarna vill rikta sitt fokus på 

under en period. Rolleken kan även inspireras ifall barn upplever svårigheter i att 

uppfatta lekkoderna som uttrycks i leken. 

Förskollärarnas medvetna relationsarbete - inom barns lek  

Förskollärarna berör att det tillhör deras uppdrag att ge barnen möjligheter och verktyg 

för att de ska utvecklas socialt. Det finns barn som behöver extra stöd i att delta i lek 

eller att bygga relationer och för dem är det extra viktigt att få stöd i den miljö där 

barnet befinner sig i. Genom att delta och observera i barns lek menar förskollärarna att 

de kan hjälpa till att stötta barnet för att få en positiv roll i barngruppen. Att stärka, 

uppmuntra samt lyfta barnets goda egenskaper inför de andra barnen anser de är 

betydelsefult för att höja statusen för barnet. En metod som förskollärarna berör är att ge 

stöd i lek och relationsskapande vilket hjälper och utvecklar barnen för att skapa 

ömsesidiga relationer och en lek där alla värderas jämbördigt. Leken är en stor del av 

barnens vardag på förskolan där barnen utvecklas socialt och ingår i gemenskaper. 

Barns lek kan utveckla barnen olika då den kan vara maktpositionerad och mer eller 

mindre utvecklande för barnen. Observation och dokumentation är ett viktigt verktyg 

där förskollärare beskriver att de får kunskap om hur en kamratrelation ser ut och hur 

barnen leker tillsammans. Förskollärarna beskriver att det exempelvis inte är lika 

utvecklande att vara hund i en mamma, pappa, barnlek som att inta en roll som mamma 

eller pappa. När förskollärarna ser att dessa tendenser fortgår anser de att det är viktigt 
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att följa upp och stötta barnet i att inta andra positioner. En variation av roller i leken är 

någonting som förskollärarna menar att de vill uppmuntra för att barnen ska få utveckla 

sin sociala förståelse och leksignaler. När ett och samma barn får en roll som inte är 

inkluderande tillsammans med de andra barnen beskriver förskollärarna att det är deras 

uppgift att hjälpa barnet att lyftas i gruppen. Förskollärarna beskriver att deras 

deltagande i barns lek är viktigt då de har möjlighet att kan stötta barnen i att utveckla 

sin rollek, utveckla sina sociala förmågor och även positionera sig i en kamratkultur. 

Syftet med att delta i leken menar förskollärarna dels är för att statusskillnaderna ska 

minska mellan barnen i deras kamratkulturer och ömsesidiga relationer byggas. 

Positiv respons - ett viktigt redskap i relationsarbetet 

Genom att ge barn respons och beröm menar förskollärarna att barnen får en 

uppfattning om vilka sociala förmågor som verksamheten vill främja. När ett barn gör 

någonting snällt, hjälper eller berikar ett annat barn vittnar förskollärarna om att det är 

viktigt att ge barn bekräftelse och respons för att visa det barnet och de andra barnen 

som är runt omkring att det var en god handling. Barn behöver positiv respons för att 

fortsätta att utvecklas så långt som möjligt i sin sociala utveckling. Förskollärarnas 

uppfattningar är att barnen växer mycket i sig själv när de får uppskattning. Känslan av 

att känna att man är bra och gör fina handlingar menar förskollärarna är viktiga för att 

påminna barnen om hur man värnar om sina medmänniskor. När barnen känner att 

förskollärarna uppskattar ett vänligt beteende anser de att det gynnar relationerna. 

Viktigt är också att inte ge barnen negativ respons i en allt för stor utsträckning då 

förskollärarna menar att det finns anledning att värdera vad som är värt att lägga fokus 

på. Ett negativt fokus leder till negativ uppmärksamhet medan ett positivt fokus leder 

till att barnen uppmuntras till att hjälpa och samspela med varandra i barngruppen. För 

att främja barnens samspel och uppmuntra dem till att vara empatiska gentemot 

varandra så menar förskollärarna att det är viktigt att lyfta och uppmärksamma barnen i 

de situationer det sker. Barn behöver positiv respons för att lyftas, vilket förskollärarna 

beskriver som deras uppgift och något som leder till att verksamheten upplevs som 

positiv för samtliga barn i gruppen.  

 

”Det är ju mycket det vi pedagoger måste göra, konstant lyfta fram det fina med just 

det här barnet. Det är jätteviktigt för då kanske man ändrar bilden de andra barnen 

har om det här barnet, och sen stärker man ju också barnets självkänsla.” - Karl  

 

Att ge barn beröm och positiv respons menar förskollärarna är betydelsefullt för barn 

som har en lägre status i gruppen eller som har en negativ stämpel av andra barn i 

gruppen. Förskollärarna anser att mycket kan förändras genom att förskollärarna visar 

att de uppskattar barnet precis som det är. Detta är viktigt för att främja en öppensinnad 

förskola där alla barn tillåts att vara som de är utan att vara mindre omtyckt.  

 



 

32 

 

Förskollärarnas uppfattning om sitt relationsuppdrag kopplat till 

förskolans läroplan 
 

Förskollärarna beskriver i sina intervjuer att förskolan är en plats för gemenskap, social 

utveckling och relationsskapande. Förskollärarna menar att de vill främja och utveckla 

de befintliga relationerna barnen redan har på förskolan. De vill även uppmuntra barn 

till att skapa nya relationer och möten till flera barn samt arbeta för att motverka 

negativa relationer som är baserade på ojämn maktfördelningen mellan barnen. 

Förskollärarna menar att de genom observation, dokumentation och eget deltagande i 

barnens aktiviteter och lek kan ge dem förståelse för hur relationerna ser ut, vilket kan 

ligga till grund för hur de utformar strategier som främjar de positiva relationerna. Det 

resonemang förskollärarna uttrycker om deras syn på relationsskapande i förskolan kan 

kopplas till den svenska och åländska läroplanen. Det finns tydliga samband mellan 

förskollärarnas resonemang och förskolans uppdrag i relation till barns 

relationsskapande, social stimulans och utveckling.  

 

I den svenska läroplanen (Skolverket, 2010) för förskolan framkommer det att 

förskolans uppdrag är att vara en social mötesplats där barnen ska uppleva att de har 

möjlighet att utvecklas såväl socialt som kommunikativt tillsammans med andra barn 

som vistas i verksamheten. Även i den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering, 

2013) beskrivs förskolans uppdrag med målet att skapa förutsättningar för barnens 

sociala och känslomässiga utveckling samt deras kognitiva lärande. Förskollärarna som 

ingick i studien beskriver deras uppdrag i att stödja barnen i deras känslouttryck. 

Värdegrundfrågor uttrycks som samtalsunderlag där förskollärarna tillsammans med 

barnen t.ex. kan diskutera hur olika känslor kan uttryckas och kännas eller vilka sociala 

egenskaper som är önskvärda i en relation. Enligt läroplanerna är förskollärarnas 

uppdrag att stödja barnens gemenskap och relationsskapande där relationerna ska 

präglas av respekt och hänsynstagande inför varandras olikheter och känslor. Barnen 

ska uppmuntras till att utveckla sin förmåga att förmedla känslor och sätta ord på dem. I 

intervjuerna beskriver förskollärarna sin uppdragsuppfattning och menar att de har en 

betydande roll i att iaktta och delta i barnens lek för att på så vis skapa och utveckla 

gynnsamma förutsättningar för alla barns relationsskapande. I barns lek behövs en 

pedagogisk närvaro som kan stödja barnen att utvecklas såväl i sin lek som i sina sociala 

förmågor. Dessa resonemang är relaterade till det beskrivna uppdraget i den svenska och 

åländska läroplanen. Läroplanerna initierar att förskolan ska uppmuntra barnen att 

samspela i lek och aktiviteter. Leken anses som en viktig del i barnens sociala och 

kognitiva utveckling vilket förskollärarna bidrar till när de aktivt arbetar i den miljö 

barnen befinner sig i. 

Lekens betydelse för barns relationsskapande 

Läroplanerna belyser att det tillhör en förskollärares uppdrag att delvis rikta 

dokumentationsarbetet mot hur barn kommunicerar och samspelar. De beskriver vidare 

betydelsen av att dokumentationsarbetet följs upp och utvärderas för att skapa bästa 

möjliga verksamhet där samtliga barn kan utveckla sina sociala kunskaper enligt egna 
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förutsättningar. I intervjuerna menar förskollärarna att de huvudsakligen kommer i 

kontakt med barns samspel och kommunikation genom att observera, dokumentera och 

delta i barnens lek. Detta ger förskollärarna förståelse för hur barnens relationer yttrar 

sig, varpå dessa insikter ger förskollärarna underlag för hur de bör strukturera det 

relationsfrämjande arbetet så att det gynnar samtliga barns relationsskapande och 

sociala utveckling. Det förskollärarna beskriver angående att barns samspel och 

kommunikation i huvudsak yttrar sig i lek kan kopplas till den svenska och åländska 

läroplanen, i vilka det står det skrivet att förskollärarna bör använda leken som en 

pedagogisk arbetsmetod. Leken beskrivs inneha en ovärderlig betydelse för hela barnets 

utveckling och lärande samt deras välmående och därför hör det till förskollärarnas 

uppdrag att beakta leken i deras verksamhetsplanering så att leken får den mest centrala 

betydelsen förskolan. 

 

Förskollärarna använder barns lek som ett tillvägagångssätt för att skapa förståelse för 

hur relationerna i barngruppen ser ut men också för att inom leken bemöta och utveckla 

barnens relationsskapande genom olika strategier. I den svenska läroplanen står det 

skrivet att förskollärarna på ett medvetet sätt ska utforma leken så att den främjar varje 

barns utveckling och lärande. Verksamheten ska för barnen upplevas som trygg och den 

ska både utmana samt locka barns lust till att leka. Gällande barns relationsskapande så 

styrker de båda styrdokumenten att leken utvecklar barns kommunikationsförmåga, 

känslohantering, konflikthantering och förmåga att visa hänsyn inför varandras 

olikheter. Enligt förskollärarna beskrivs dessa samtliga förmågor som sociala 

egenskaper och även för att vara önskvärda i en relation. Det är även dessa kunskaper 

som förskollärarna arbetar för att främja hos barnen, något som görs genom att bemöta 

barnens relationsskapande i leken. Förskollärarna menar i sina intervjuer att när de 

deltar i lek så går de in med en medvetenhet om hur de kan främja goda relationer samt 

ge barnen verktyg för att utveckla sina sociala kunskaper. Förskollärarna menar att de 

även kan ha specifika mål med varför de deltar i leken. Specifika mål kan vara att de 

ingriper vid konflikthantering eller att de stödjer ett barn som upplever svårigheter i att 

skapa relationer. Förskollärarna menar att barns lek kan visa på relationer som visar på 

ojämn maktfördelning, något som ofta blir tydligt i barns rollekar när rollerna sällan 

eller aldrig varieras. Ett barn som tenderar att ofta eller alltid spela den roll som anses 

mindre värd i en lek tas ifrån den breda utveckling den varierande leken i övrigt 

erbjuder barnen. Vid en sådan situation menar förskollärarna att det hör till deras 

uppdrag att utöva sitt inflytande i leken, så att samtliga barn som ingår i leken känner 

sig delaktiga och får lika möjligheter till samma grad av utveckling. Den åländska 

läroplanen belyser att den lek som utstrålar glädje hos barnen och en ömsesidig 

interaktion frambringar uppkomsten av trygga och långvariga relationer.  

Hur förskollärare kan främja relationer i relation till läroplanernas mål 

I intervjuerna menar förskollärarna att det är viktigt att barn får verktyg och stöd så att 

de har möjlighet att hantera de konflikter som sker i relationerna på förskolan. En viktig 

del i främjandet av de relationer som är baserade på respekt är att hjälpa barnen skapa 

förståelse för varandra när något barn inte vill något eller inte känner sig lyssnad på av 
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sin kamrat. Genom att arbeta aktivt med konflikthantering så menar förskollärarna att 

barnen blir mer självständiga i sin individuella förmåga att hantera konflikter 

tillsammans med sina kamrater. Förskollärarna menar att de arbetar mycket med att gå 

in i barns konfliktsituationer och ge dem stöd i att förstå känslorna som utspelar sig och 

de ger även de involverande barnen utrymme att lyssna, bli lyssnad på och tala om sin 

uppfattning av situationen. Förskollärarnas relationsarbete återspeglar läroplanernas mål 

gällande att få barnen att respektera varandra och ta ansvar och bli självständiga i att 

hantera sina konflikter. Läroplanerna belyser att förskolans strävansmål är att barnen 

ska förstå rättigheter och skyldigheter på förskolan till både barn och vuxna som vistas i 

verksamheten. Barn ska även utveckla sin förmåga att handskas med sina konflikter 

samt att respektera lekens gemensamma regler som skapats, de ska även stå för sina 

handlingar men även ges möjlighet att finna lösningar på de konflikter som uppstår. 

Förskollärarnas resonemang utgör konkretiseringar av läroplanernas mål i hur de 

hanterar och hittar sätt för barnen att hantera konflikter och få förståelse för sina 

medmänniskor på förskolan. Förskollärarna resonerar över hur de arbetar och stöttar 

barnen i hur de kan skapa eller utveckla sina relationer på förskolan. Främst menar 

förskollärarna att barnen behöver en gemenskap och relationer i förskolan för att 

utvecklas såväl socialt och kognitivt, men även för att känna trygghet och att det är 

betydelsefullt att vistas på förskolan. Förskollärarna kopplar sitt relationsarbete för att 

främja nya relationer samt att utveckla bestående relationer i förhållande till förskolans 

läroplan. Det finns tydliga samband mellan hur förskollärarna arbetar mot riktlinjer och 

mål som är kopplade till läroplanerna. Förskollärarna resonerar kring läroplanernas mål. 

I deras relationsarbete belyser förskollärarna att de vill ge barn möjligheter och verktyg 

till att skapa varaktiga relationer i förskolan som de gläds åt och känner trygghet i. 

 

I situationer där barn behöver hjälp för att utveckla sociala färdigheter som i leken, i 

samspelet eller i konversationer menar förskollärarna likt läroplanerna att de ska ge 

barnen stöd och arbeta aktivt för att barnen utvecklas i de sociala situationer som barnet 

finner är svåra att hantera på egen hand. För de barn som har stannat i sin sociala 

utveckling menar förskollärarna att dessa barn kan utmanas i förskolan för att få 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt för den egna individen, vilket förskolan 

även ska sträva efter att alla barn ska göra. I förskolan ska barnen ges olika möjligheter 

att skapa sociala möten och få möjlighet att skapa relationer. Förskollärarna anser att de 

arbetar aktivt i verksamheten med att finna nya gruppkonstellationer i aktiviteter som 

förekommer på förskolan. Genom att dela upp barngruppen i olika aktiviteter menar de 

att nya insikter hos barnen kan komma fram och de utmanas att skapa relationer med de 

barn som är med och deltar i aktiviteterna. Förskollärarna menar att somliga gånger kan 

en relation vara kortvarig i stunden men även en långsiktig relation kan lyftas fram. 

Förskollärarna beskriver även att de kan försöka få med ett nytt barn i en kamratkultur 

och ge barnet stöd att komma in genom att skapa olika aktiviteter tillsammans med 

barnen. I enlighet med läroplanerna beskriver förskollärarna att de aktiviteter som 

skapas ska ge möjlighet till att barnen börjar integrera och utforska relationer 

tillsammans med andra. Aktiviteter kan vara ett stöd för att utforska relationer och 

samspel. Detta leder till en strävan att barnet ska utmanas och förskollärarna ska skapa 
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förutsättningar för att alla barn i förskolan ska utvecklas socialt och få långvariga 

relationer som är meningsfulla för det individuella barnet. 

 

Sammanfattning av resultatet 
 

I resultatet presenteras förskollärarnas resonemang om deras relationsuppdrag i 

förhållande till förskolans läroplan. Förskollärarna är eniga om vilka relationer de vill 

ska växa fram på förskolan. Relationerna som förskollärarna beskriver att de vill främja 

är de ömsesidiga relationerna där barn kan utvecklas av varandra. Förskollärarna menar 

även att de vill arbeta med relationer där barns utveckling begränsas, vilket de anser är 

relationer som inte är ömsesidiga och är baserade på makt och status. För att 

åstadkomma positiva relationer mellan barnen använder förskollärarna olika strategier 

för att omvända negativa relationer till att vara socialt och kognitivt utvecklande för alla 

involverade inom kamratkulturen, vilket även beskrivs som ett grundläggande mål inom 

förskolans läroplaner.  

 

Förskollärarna beskriver att de använder medvetna strategier för att stödja barn i att 

utveckla relationer i kamratkulturen och barns individuella sociala utveckling. Leken 

beskrivs som en viktig observationsarena där förskollärarna erhåller kunskaper om hur 

barnens relationer och deras sociala samspel yttrar sig. Därefter menar förskollärarna att 

deras medverkan i barns lek kan vara en metod för att utveckla, bryta negativa mönster i 

relationer eller främja barnens sociala utveckling. Samarbetsövningar, arbeta med 

gruppindelningar, ge barnen stöd i konflikthantering och att lyfta fram det individuella 

barnet i positiv bemärkelse i barngruppen benämns även som viktiga strategier där 

barnens individuella utveckling och relationer kan stärkas. Förskollärarna anser att de är 

betydelsefulla för barns relationsskapande och de påvisar även att relationsarbetet är en 

ständigt pågående process.  
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Diskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka förskollärarens resonemang om barns 

relationsskapande och hur de utformar relationsfrämjande strategier i deras arbete på 

förskolan. Inledningsvis kommer vi analysera undersökningsmetoden som vi valde att 

förhålla oss till. Reflektioner över de val som bidragit till det befintliga resultatet 

kommer att presenteras. För att närma oss vårt syfte använde vi intervjuer som metod 

för att ta del av ett förskollärarperspektiv kring det valda undersökningsområdet. I 

följande diskussion kommer studiens resultat analyseras i förhållande till presenterad 

forskning och valda teoretiska perspektiv. Diskussionen kommer även belysa didaktiska 

implikationer. 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares resonemang angående barns 

kamratkulturer och deras relationsfrämjande arbete i förskolan. Vi ville erhålla kunskap 

om vilka relationer mellan barn förskollärarna ansåg sig vilja främja och motverka i 

förskolan och även hur förskollärarna såg på sin betydelse för barns relationskapande 

samt delaktighet och hur de ansåg att de utförde arbetet i verksamheten. För att studera 

detta valde vi att avgränsa studien till en intervjumetod. För att komma närmare ett 

förskollärarperspektiv hade det varit en fördel att kombinera intervjuer med 

observationer i verksamheten. Det hade bidragit med ett bredare perspektiv på om 

förskollärarna agerar på det sätt som de hävdar att de gör. Med att enbart genomföra 

intervjuer finns det en risk att förskollärarnas argument inte överensstämmer med vad 

de verkligen gör. Därmed kan det vara en svaghet att endast använda intervjuer som 

metod i studien där ambitionen varit att undersöka hur förskollärare resonerar över vilka 

strategier som används inom ett relationsfrämjande arbete. Vår tolkning är att studien 

hade stärkts om observationer hade förekommit som en kompletterad metod till 

intervjuerna i och med att det inte framkommer om förskollärarnas ord är det 

förhållningssätt och arbetssätt som praktiseras i verksamheterna. 

 

Resultatet av intervjuerna hade även kunnat se annorlunda ut om vi inte hade delgett 

respondenterna intervjufrågorna i förväg. Med tanke på att förskollärarna fick 

intervjufrågorna i förväg har de kunnat överväga vilka svar de ville delge med oss. 

Fördelar och nackdelar övervägdes innan vi lämnade ut intervjufrågorna och vi ansåg att 

studiens tillförlitlighet inte skulle påverkas av detta. Istället bedömde vi att 

respondenternas förberedelse kunde gynna oss då det kunde leda till djupare svar på 

frågorna som var en fördel i vår intervju. Av 10 respondenter hade vi förskollärare från 

åtta olika förskolor och därmed ansåg vi att det löpte en relativt liten risk att kollegorna 

skulle diskutera vilka svar de ville uppnå tillsammans. Vi kan dock inte veta hur 

resultaten möjligen hade påverkats om vi inte hade delgett respondenterna frågorna 

innan intervjun. 
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Vi valde att avgränsa vår studie med att endast ta del av förskollärares resonemang i 

intervjuer. Det hade varit intressant att undersöka både barnskötares och förskollärares 

tankar kring kamratkultur och deras relationsfrämjande arbete i förskolan. Då hade det 

skett ett bredare spann på personal som arbetar i verksamheten och det hade blivit en 

mer sannolik studie då det arbetar både förskollärare och barnskötare på förskolorna. 

Anledningen till att vi valde att avgränsa oss till förskollärare i studien var att vi ville ta 

del av högre utbildad personal då vi ansåg att det finns akademiska och ansvarsmässiga 

skillnader på barnskötare och förskollärare i förskolan. Vi ansåg dock att intervjuer var 

en relevant metod för oss att använda i relation till studiens syfte. I intervjuerna fick vi 

in ett brett innehåll som kunde berika vår studie. Det hade dock varit intressant att 

utveckla studien med att fördjupa den med barnens perspektivtagande om deras 

uppfattning om förskollärarnas relationsarbete.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet har påvisat många likheter mellan förskollärarnas relationsfrämjande arbete 

och målen som beskrivs i förskolans läroplan. Vi har även synliggjort att förskollärarnas 

resonemang till största del är likvärdiga med varandra. En skillnad som blev tydlig 

bland de intervjuade förskollärarnas svar var hur brett de valde att resonera kring dem. 

En del förskollärare svarade på intervjufrågorna genom att föra en mer omfattande 

reflektion, även om vi i övrigt kunde uppfatta att den huvudsakliga kärnan i samtliga 

svar i stort överensstämde med varandra. I studien har vi undersökt förskollärarnas 

resonemang om sitt relationsarbete som de anser möjliggör barns sociala utveckling och 

relationsskapande. Vi kan dock inte med säkerhet styrka om barnen har samma 

upplevelser och uppfattningar om förskollärarnas relationsarbete. 

Sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv i relationsarbetet 

Respondenterna i studien hade alla en uppfattning om att relationer av många 

anledningar är betydelsefullt för varje enskilt barn. Relationer anses som berikande och 

lärofyllt för barnen i deras kognitiva och sociala utveckling. Barn upplever trygghet och 

glädje i sina relationer på förskolan, vilket förskollärarna menar även har betydelse 

inom andra utvecklingsområden. Eftersom förskollärarna beskriver relationer som 

värdefullt för barns olika kunskapsområden och självutveckling gör vi en koppling till 

det sociokulturella och det interaktionistiska perspektivet. Dessa perspektiv beskriver att 

barns kunskaper konstrueras och utvecklas inom sociala sammanhang (Säljö, 2000 & 

Corsaro, 2003). Inom det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2000) att 

kunskaper först uppstår och förmedlas inom det sociala samspelet människor emellan, 

varpå dessa kunskaper sedan kan övergå till att fästa sig i den enskilda individens 

tankesätt och handlingsmönster. Säljö menar att när kunskaper uppstår inom de sociala 

sammanhangen sker det genom människors användning av sociokulturella redskap, 

vilket han delar upp i intellektuella/språkliga redskap och materiella redskap. De 

sociokulturella redskapen är skapade av den aktuella kultur människor ingår i och kan 

likställas med nödvändiga verktyg en människa använder sig av för att förstå, förmedla 

samt erhålla kunskaper inom sociala sammanhang (Säljö, 2000). Även det 
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interaktionistiska perspektivet syftar på att människors kunskaper uppstår genom att 

samspela med allt som finns i människans omkringliggande miljö (Corsaro, 2003). 

Corsaro menar att människor är aktiva i sin lärandeprocess och konstruerar sådana 

kunskaper de är i behov av och erövrar sin kunskap genom att samspela med människor 

och att interagera med omgivningen.  

 

De teoretiska perspektivens betydelse är relevant i studien eftersom förskollärarna 

menar att en vanlig relationsfrämjande strategi de använder sig av för att berika barnens 

relationer är att skapa situationer där de tror att barn kan utveckla nödvändiga sociala 

kompetenser tillsammans. De beskriver att barn kan lära av varandra eftersom de kan ha 

kommit olika långt i sin sociala utveckling samt ha varierande sociala kompetenser. Att 

lärande sker socialt är således något som förskollärarna är eniga om och 

uppmärksammas i flera av deras relationsfrämjande strategier. De värdesätter även att 

samtala i grupp för att barnen ska få möjlighet att gemensamt skapa förståelse för hur de 

t.ex. bör hantera konflikter och förskollärarna menar även att deras eget förhållningssätt 

gentemot andra människor kan förmedla insikter om goda, sociala förmågor till barnen.  

Förskollärares förhållningssätt kopplat till läroplansmålen 

Resultaten visar att förskollärarna har kunskaper om relationers betydelse för barnets 

hela utveckling, dock resonerar de att relationer kan vara såväl berikande och 

hämmande för deras utveckling. Vikten om barns relationer och sociala förmågor är 

beskrivna i läroplanerna (Skolverket, 2010; Ålands landskapsregering, 2013) vilket 

respondenterna förhåller sig till i sitt relationsarbete. Öhman (2009) menar att 

betydelsen av att en förskollärare kritiskt granskar sin barnsyn är avgörande för hur barn 

kan utvecklas eftersom den barnsyn som praktiseras inom en verksamhet bör stämma 

överens med läroplanens grundläggande värderingar där barn beskrivs som kompetenta. 

Öhman belyser även vikten av att förskollärarna granskar sin egen medvetenhet till sitt 

förhållningssätt om sin barnsyn för att skapa kunskap om barns relationer. 

Förskollärarna i examensarbetet belyser hur de genom olika strategier kan arbeta med 

barn som har olika behov av relationer och social utveckling. Respondenternas 

resonemang kan styrkas av Öhman (2009) som belyser att förskollärare bör förhålla sig 

professionellt i sitt relationsarbete i förskolan som är kopplade till läroplanernas mål 

och uppdrag.  

 

Enligt Sheridan, Williams och Sandbergs (2014) studie värderar förskollärare relationer 

och sociala färdigheter som betydelsefullt. En av deras slutsatser visade att förskollärare 

ansåg att sociala färdigheter var viktigare än andra ämnesområden. Inom en annan 

slutsats antydde förskollärarna som ingick i deras studie att det sociala och kognitiva 

lärandet anses som lika betydelsefulla eftersom de inte kan skiljas åt. I föreliggande 

examensarbete blir det tydligt att respondenterna resonerar kring sitt arbete med 

relationer som betydelsefullt för att barnen ska få sociala grunder och skapa relationer, 

vilket de menar är självutvecklande för barnen. Förskollärarna beskriver att de arbetar 

med relationer inom olika ämnesområden, vilket de dels gör i de projekt som 

förskollärarna talar om. Respondenterna menar att relationer är viktiga för att utveckla 
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barns kunskaper och stärka sina relationer och självutveckling. Förskollärarnas 

resonemang i vår studie stärker det förskollärarna ansåg i Sheridan, Williams och 

Sandbergs (2014) studie där de beskrev det som betydelsefullt att integrera 

ämnesområden med ett relationsarbete i förskolan. Relationer som främjar barnets 

utveckling beskriver respondenterna i vår studie som ömsesidiga och utmanande för de 

berörande barnen.  

Barnperspektiv och barns perspektiv i relationsarbetet  

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) menar att en förskollärare bör 

utgå ifrån både ett barnperspektiv och barns perspektiv för att skapa bästa möjliga 

relationsfrämjande verksamhet där samtliga barns relationsskapande och sociala 

utveckling stimuleras. Författarna menar att barnperspektiv handlar om när förskollärare 

använder sin vetenskapliga kunskap och förhåller sig till de beskrivda målen i 

läroplanen samt sina egna observationer om barn när de utformar förskolans 

verksamhet. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide beskriver barns perspektiv, 

vilket betyder att förskollärare närmar sig barnens egna upplevelser om sin individuella 

situation. Författarna menar att de båda perspektiven frambringar information om barns 

förmågor som kan ligga till grund för hur verksamheten kan utformas så att samtliga 

barn kan utvecklas enligt sina individuella förutsättningar. Arbetssättet som 

respondenterna väljer att utforma sitt relationsarbete med är baserade på deras 

tolkningar om barns relationer de erhåller genom att inta barnperspektiv och barns 

perspektiv. I vår empiriska studie kan vi se att förskollärarna intar ett barnperspektiv när 

de observerar barns sociala förmågor inom leken och när de går ner på barnens nivå och 

deltar i deras lek och aktiviteter förhåller de sig till barnens perspektiv. Vi kan se att 

förskollärarna utformar sina relationsfrämjande strategier genom att använda 

kunskaperna om barnens relationer de skapat genom att de intagit både ett 

barnperspektiv och barns perspektiv. 

 

Förskollärarna nämner flera olika arbetsmetoder för att främja kamratrelationer i 

förskolan. De relationsfrämjande strategierna utformas av den didaktiska 

medvetenheten. Kunskaperna om det individuella barnets relationer skapas i samband 

med observationer och närvaro på barnens nivå. Genom att närvara i barnens lek så 

beskriver förskollärarna att de kan få syn på potentiella utvecklingsområden inom 

barnens relationer eller att de skulle gynnas av att utveckla en viss relation eller en 

specifik social kunskap. Didaktiska frågeställningar presenteras av Jank och Meyer 

(1997), vilka lyder som följande; vem är det som skall lära sig, vad skall läras och när 

skall det ske, tillsammans med vem och var ska lärandet äga rum, hur skall lärandet ske, 

genom vad skall man lära sig samt varför och för vad skall man lära sig. Jank och 

Meyer menar att den som ansvarar för barns undervisning ska reflektera över de 

didaktiska frågeställningarna så att bästa möjliga verksamhet där barnen kan utvecklas 

enligt egna förmågor kan utformas. Vi har valt att begränsa oss till det som vi uppfattar 

som de vanligaste fem didaktiska frågorna, vad, hur, varför, när och för vem när vi 

analyserat förskollärarnas relationsfrämjande strategier. 
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Relationsfrämjande strategier för sociala barn som ingår i kamratkulturer 

Förskollärarna beskriver att de vill utmana de relationer som redan är etablerade på 

förskolan. Dessa barn beskrivs som socialt kompetenta, men det kan finnas sociala 

förmågor barnen ännu inte haft möjlighet att utveckla. Att skapa långvariga relationer 

kräver en kunskap som Sommer (2005) benämner för samvarokompetens. Detta 

begrepp syftar på en förmåga att forma sitt agerande utifrån kombinationen av de egna 

åsikterna blandat med andra barns ställningstaganden. Att utveckla samvarokompetens 

kräver många övningstillfällen inom sociala sammanhang och därför menar 

förskollärarna att barn ständigt behöver ingå i situationer där de kan utmana sina sociala 

förmågor. Löfdahl (2007) belyser även att kamratkulturer uppstår när barnen vistas 

längre perioder tillsammans. Detta innebär att barnen behöver få utvecklas socialt och 

träna på att skapa relationer med andra barn på förskolan för att skapa kamratkulturer. 

Förskollärarna beskriver att de tränar barnen att umgås med olika barn i verksamheten 

för att utveckla relationer som ännu inte är långvariga eller främja nya relationer. De 

barn som kommit på god väg i sin sociala utveckling kan bredda sin sociala förståelse 

genom att hamna i situationer som är nya för dem och detta kan även leda till att barnen 

kan ingå i flera relationer än tidigare.  

 

Att utmana barn i leken är en strategi förskollärarna använder sig av. Respondenterna 

beskriver att barnen kan utmanas till att tilldelas roller i leken som de vanligtvis inte 

har. Förskollärarna menar att de även kan ge barnen samarbetsuppgifter som bidrar till 

att barnen får lösa en aktivitet tillsammans. Förskollärarna resonerar att det är 

betydelsefullt för barnen att komma ifrån sin trygga kamratgrupp för att utforska nya 

relationer. När barnen får möjlighet att möta andra barn i aktiviteter på förskolan 

utmanas de i att skapa relationer med de barn som deltar, vilket kan bidra med 

kortvariga och långvariga relationer mellan barnen. Gruppindelningarna som 

förskollärarna delar in barngruppen i sker ofta under projektarbeten men även under det 

dagliga arbetet. Hur barnen delades in i projektgrupper skedde enligt vad förskollärarna 

ansåg skulle främja barnen positivt i deras relationsutveckling. Utifrån förskollärarnas 

strategier får barn möjlighet att hamna i situationer som utvecklar deras sociala 

kunskaper. Jonsson (2011) menar att förskollärare utformar sin undervisning genom att 

reflektera över de didaktiska frågornas betydelse samtidigt som de förhåller sig till sina 

kunskaper om barns tidigare erfarenheter av att ingå i relationer. Genom att göra 

medvetna gruppindelningar menar respondenterna att de har sett att barnens relationer 

blivit djupare och deras förmåga att skapa relationer har utvecklats. Det kan vara 

relationer mellan nya barn som skapats, en kamratkultur som uppstått men även 

befintliga relationer som blivit djupare. Därmed menar respondenterna att det är viktigt 

att använda kunskaperna om relationerna och vad dessa gruppindelningar kan ge för 

individerna. Jonsdottir (2007) menar att barns relationsskapande är avgörande beroende 

på hur förskollärare väljer att förhålla sig till barns sociala kompetenser. Beroende på 

förskollärarnas förhållningssätt kan barns möjlighet till att utveckla relationer förhindras 

eller främjas. Förskollärarna i vår empiriska studie väljer att arbeta med 

gruppindelningar av olika sammansättningar i verksamheten för att berika barns 

relationer och skapa en gemenskap som alla barn kan känna delaktighet i. Förskolans 
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uppdrag enligt den svenska läroplanen (Skolverket, 2010) och den åländska läroplanen 

(Ålands landskapsregering, 2013) är att alla barn ska utmanas så långt som möjligt i 

sina sociala förmågor. Genom att använda gruppkonstellationer som ett verktyg i 

verksamheten menar respondenterna att man möjliggör denna utveckling för barnen. 

 

Förskollärarna beskriver barns relationsskapande som en ständig process, något som allt 

eftersom kräver vidare social kunskap. De resonerar vidare att barn som redan hanterar 

och skapar relationer på ett näst intill självständigt vis även ska ges stöd i sin sociala 

utveckling så att de barnen inte begränsas i sin utveckling vilket förskollärarna menar 

att de arbetar för att motverka. Corsaro (1992, 2012) använder begreppet tolkande 

reproduktion för att beskriva vad som sker inom barns kamratkulturer när de 

tillsammans skapar kunskap. Inom leken undersöker de tillsammans något i omvärlden 

som de ännu inte förstår och breddar sina erfarenheter och kunskaper. Förskollärarna 

anser att leken är viktig för barnen, i leken sker mycket av barnens utveckling vilket de 

delar i sina kamratkulturer. När förskollärare väljer att gå in i barnens lek som en 

arbetsstrategi är det med anledning för att komma närmare barnens uppfattning om sina 

relationer och hur de förhåller sig till dem. Corsaro (2012) och Löfdahl (2007) beskriver 

att leken utvecklar många sociala egenskaper och kognitiva kunskaper hos barnen och 

att det är inom leken som denna utveckling kan synliggöras. Forskningen visar även att 

leken är den vanligaste aktiviteten i barnens kamratkulturer (Corsaro, 2012 & Löfdahl, 

2007). Utifrån det förskollärarna observerat angående barns relationer i leken kan de 

utforma situationer med målet att utveckla barnen socialt efter vad de anser att barnen 

behöver utveckla. 

 

Att hantera konflikter är någonting som förskollärarna i vår studie anser är viktigt att 

barnen behärskar och utvecklar självständighet i. Förskollärarna som ingick i Sheridan, 

Williams och Sandbergs (2014) studie belyste att de ansåg att det var betydelsefullt för 

barnen att få social träning. Konflikthantering var en del i den sociala utvecklingen som 

förskollärarna värderade var viktigt att barnen hanterade i förskolan. Respondenterna 

menar att det är viktigt att barn kan reda ut konflikterna på egen hand även om en vuxen 

finns närvarande. Förskollärarna vill arbeta för att barnen ska hantera konflikter så långt 

som möjligt på egen hand och att det inte ska vara självklart för dem att behöva ha en 

förskollärare till hjälp för att lösa konflikter. Förskolans läroplaner belyser även vikten 

av att barn ska hantera sina konflikter med sina kamrater på förskolan och få möjlighet 

att skapa verktyg för att bli självständiga i konfliktsituationer på förskolan (Skolverket, 

2010; Ålands landskapsregering, 2013). Konflikthantering anser förskollärarna är en bra 

träning för barnen för att skapa förståelse gentemot sina kamraters situationer men även 

för att utveckla kunskaper för problemlösning. 

Relationsfrämjande strategier för de barn som förskollärarna upplever har 

sociala svårigheter 

Förskollärarna resonerar att barn kan ha utvecklat olika förståelser för de sociala 

kompetenser som anses önskvärda i en relation. Barn som ännu inte kommit lika långt i 

sin sociala utveckling som sina jämnåriga kamrater kan ha svårigheter i att ingå i 



 

42 

 

kamratkulturer och kan riskera att hamna i ett utanförskap. Den svenska läroplanen 

(Skolverket, 2010) och den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering, 2013) 

menar att det hör till förskolans uppdrag att samtliga barn får samma möjlighet till att 

utvecklas socialt och ingå i relationer. De relationsfrämjande strategierna som 

förskollärarna använder i de fall där barn behöver utveckla sina sociala kunskaper 

ytterligare är dels att gå in och delta i barns lek. Genom att använda denna arbetsmetod 

kan förskollärarna skapa förståelse för barns relationer och därefter utforma strategier 

som utvecklar deras sociala utveckling samt bryta mönster som är grundade på makt 

och status. Jonsdottir (2007) menar att barns relationer kan hämmas eller gynnas 

beroende på hur förskollärare förhåller sig till det individuella barnets sociala 

kompetenser. Respondenterna menar att de kan stödja barns sociala förmågor för de 

barn som upplever sociala svårigheter. Att använda en medveten gruppindelning menar 

förskollärarna att dessa barn gynnas av att hamna i situationer tillsammans med de barn 

som anses vara sociala och goda förebilder. Denna arbetsmetod kan möjliggöra att 

socialt hämmade barn kan inspireras och bygga relationer tillsammans med de barn som 

ligger före i sin sociala utveckling. Förskollärarna kan även arbeta med medvetna 

verktyg för att få barn att bli inkluderad i lek tillsammans med andra istället för som 

förskollärarna beskriver, barn som flyter runt eller leker bredvid. Löfdahl (2007) 

uppmärksammar förskollärares betydelsefulla roll vad gäller att vara närvarande för att 

upptäcka de situationer där barn riskerar att hamna i utanförskap. Genom att gå in i 

situationer där barn “leker på egen hand” kan svårigheter uppmärksammas och 

förskollärarna har möjlighet att ge stöd och verktyg till dessa barn innan de hamnar i ett 

fack av utanförskap. 

 

Förskollärarna arbetar aktivt för att få barn självständiga så långt som möjligt i de 

konfliktsituationer som uppstår i förskolan. Dock behöver barn olika mycket träning 

och erfarenhet för att hantera dessa konflikter självmant. Barnets ålder påverkar 

förskollärarnas förväntningar på att hantera och reda ut konflikterna. Förskollärarna 

beskriver hur de bemöter barns konflikter och menar att de genom att vara närvarande 

kan ge dem verktyg för att lösa dem. Ofta handlar det om att stödja barnen i deras 

känsloupplevelser och hjälpa dem att sätta ord och förmedla hur de upplever 

konfliktsituationen. I linje med Jonssons (2011) slutsatser tolkar vi förskollärarnas 

handlingar som tecken på en didaktisk medvetenhet eftersom förskollärarna har ett syfte 

att utveckla barns självständighet i konfliktsituationer. Sheridan, Williams och Sandberg 

(2014) menar att konfliktförståelse är en nödvändig kunskap inom den sociala 

utvecklingen. Respondenterna beskriver sitt arbete med konflikthantering som 

betydelsefullt då de anser att det leder till att barnen kan utveckla ömsesidig förståelse 

för varandra. En metod för att problematisera situationer inför barnen beskriver 

förskollärarna kan vara att dramatisera en situation som barnen får ha åsikter om. Det 

kan vara situationer som barnen själva har varit delaktiga i eller någon händelse som 

förskollärarna anser är relevant att lyfta inför gruppen. Detta leder till reflektioner som 

kan vara socialt utvecklande för barnen. Pramling Samuelson, Sommer och Hundeide 

(2011) menar att det är viktigt att förskollärares arbetssätt ska utformas i förhållande till 

barnens perspektiv för att barnen ska få ut så mycket kunskaper som möjligt i 
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aktiviteten. Förskollärarna i studien resonerar att de använder dramatisering som metod 

för att barnen ska få förståelse för konflikter och situationer som uppkommer på 

förskolan. Genom att förskollärarna i studien närmar sig barnens perspektiv får barnen 

möjlighet att reflektera över lämpliga lösningar på konflikten som kan berika barnen 

med värdefulla redskap för att självständigt hantera framtida konfliker.  

 

Framtida forskningsområde 
 

I examensarbetet valde vi att inrikta oss på förskollärarnas perspektiv på barns 

relationsskapande. I ett framtida arbete skulle vi vilja bredda arbetets fokus till att 

inkludera observationer, vilket hade gett en mer nyanserad bild av hur relationsarbetet 

utförs. Det hade varit intressant att fördjupa sig i det faktum att barn har varierande 

sociala kompetenser och därför kan uppleva framgångar eller motgångar i att ingå i 

kamratkulturer. Vad är det som orsakar denna variation på social kunskap? Genom att 

undersöka de bakomliggande orsakerna för både barns utanförskap och gemenskap kan 

den varierande sociala kompetensen utredas. Det hade även varit intressant att ta del av 

barnens perspektiv kring ämnet för att få en bredare förståelse. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Vi heter Frida Wall och Erica Bengtz och studerar vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på högskolan i Gävle. Denna termin skriver vi examensarbete i 

didaktik. Vårt examensarbete är inriktat på kamratkultur och relationsskapande utifrån 

ett förskollärarperspektiv i förskolan. För att samla in material till examensarbetet vill vi 

intervjua förskollärare som arbetar inom förskolans verksamhet. Vi skulle vilja höra era 

resonemang om vad relationer är för er och vad ni tycker att det betyder för barnen. Vi 

är nyfikna på att höra er berätta om hur ni väljer att utveckla barnens relationer. Vilka 

sorts relationer vill ni främja, och vilka vill ni förebygga? Vi upplever att detta område 

är extra viktigt att undersöka för oss blivande förskollärare, och vi uppskattar därför om 

ni är villiga att bidra mer er tid och era kunskaper till vårt examensarbete.  

 

Vi tänker oss att intervjuerna kommer äga rum mellan veckorna 40 och 42. Tiden för 

intervjuerna är beräknade att ta mellan 30-45 minuter och kan ske på förskolan där ni 

arbetar, eller om annat förslag ges.  

 

Under intervjun kommer vi med er tillåtelse använda oss av inspelning med diktafon så 

att vi senare ska kunna bearbeta informationen vi fått av er. Materialet kommer att 

behandlas och bevaras av oss, och då vi strävar efter konfidentialitet så kommer vi 

endast vid behov visa ett begränsat material för vår handledare och examinator för 

examensarbetet. Era egna namn och namnet på er förskola kommer att bytas ut. 

 

Vid eventuella funderingar kring detta går det bra att kontakta oss! 

 

 

 

Hälsningar 

 

Frida Wall    Erica Bengtz 

070-XX XX XX   +358-XX XX XX 

xxxxxxx@xxxxxxx   xxxxxxx@xxxxxxx 

 

 

Handledare för didaktik Högskolan i Gävle 

Anneli Frelin 

xxxxxxx@xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Bilaga 2 : Intervjufrågor 
 

- Hur gammal är du? 

 

- Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 

- När tog du din förskollärarexamen? 

 

- Vad tycker du är positiva relationer mellan barn?  

 

- Vad tycker du är negativa relationer mellan barn? 

 

- Hur skulle man som förskollärare kunna vända en negativ relation till en positiv 

relation? Kan du ge exempel? Finns det andra sätt som du som förskollärare kan ändra 

relationer mellan barn? 

 

- Vilka sociala egenskaper tycker du är viktiga att barnen får med sig i förskolan? Kan 

du ge exempel? 

 

- Tror du att barn som går på förskola har fördel i att utveckla relationer jämfört med 

barn som inte går på förskolan eller annan barnomsorg? I så fall varför? Kan det vara 

tvärtom? 

 

- Hur långvariga tänker du att barns relationer är? 

 

- Kan barns relationer ändras över tid? Kan du ge exempel? 

 

- Vad tror du det betyder för det enskilda barnet att känna gemenskap tillsammans med 

andra barn? Kan du ge exempel? 

 

- Vad tror du att det har för konsekvenser för ett barn att känna utanförskap? 

 

- Vilka sorts relationer mellan barn försöker du uppmuntra? Kan du ge exempel? 

 

- Vilka sorts relationer mellan barn försöker du motverka? Kan du ge exempel? 

 

- Upplever du att det finns barn som är populära i en barngrupp? Om ja, hur skulle du 

beskriva de barnen? 

 

- Tror du att barn har olika förutsättningar för att skapa relationer? Om ja, vad kan det 

bero på? Om nej, vad kan det bero på? 

 

- Vad är lärarledda situationer för dig? Kan du ge exempel? 

 

- Vilken betydelse tror du att du har för barns relationsskapande? På vilket sätt använder 

du dig av det i verksamheten? 

 

- Hur kan du närma dig barns relationer för att få förståelse för dem? Kan du ge 

exempel? 
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- Vilka metoder har du för att hjälpa de barn som har svårt att skapa relationer till andra 

barn? Kan du beskriva något exempel? 

 

- Hur tycker du att man kan stärka relationer i lärarledda situationer? Kan du ge 

exempel? 

 

- Kan man motverka relationer som inte är gynnsamma för barnen, genom att skapa 

aktiviteter? Kan du ge exempel? 

 

- Hur kan du stimulera barns relationsskapande i dina planerade aktiviteter? Kan du ge 

exempel? 

 

- Hur arbetar du för att lyfta fram barnens goda sociala egenskaper i dina lärarledda 

situationer? Kan du ge exempel? 

 


