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Indledning 

Venskaber har vist sig at være et omdiskuteret emne, især om hvorvidt de 

mindre børn indgår i nære relationer, eller kun har overfladiske 

kammeratskaber. Derfor fandt vi det interessant at undersøge dette emne 

blandt de fem til seksårige da børn i denne alder ligger på et udviklingsstadie, 

hvor der findes meget blandede forskningsresultater. Børnene har en 

personlighed og har opnået en følelse af selvstændighed og kravene til dem 

bliver større. De skal gøres klar til skolegang, og gå fra leg til læring.  

Hvor meget betyder de venskaber som børn i fem - seksårs alderen laver, og 

hvilket udbytte for børnene af det. Er der noget udbytte ved at have en ven, 

eller er udbyttet så ubetydeligt at børnene ikke har behov for dannelsen af 

nære relationer.   

 

Problemformulering 

Vi finder det interessant som det første at undersøge børn i præskolealderens 

opfattelse, af hvad en ven er. Heri vil vi beskrive børnenes forhold til 

fællesskabet i leg og snak samt præsentere de mere fysiologiske tegn på 

venskab. Herefter vil vi beskrive om hvorvidt børnene danner nære relationer 

eller de blot har overfladiske venskaber. kort vil opgaven også indeholde en 

beskrivelse af børns opfattelse af popularitet hvor vi vil undersøge om 

hvorvidt dette fænomen findes så tidligt i børns liv. Slutteligt vil vi se på børn 

egen opfattelse af vigtigheden af venskaber, samt hvilket udbytte de mener 

at få af denne relation. Disse emner vil først bliver beskrevet teoretisk, 

hvorefter vi vel uddybe emnerne med vores empiri, som er lavet ud fra 

interview med børnehavebørn. 
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Metodebeskrivelse 

Med vores valg af emne, børnehavebørns syn på venskaber, udelukkede vi fra 

starten spørgeskema- og observationsmetoderne. Observation ville ikke give 

os den dybere mening i hvad børn mente om venskaber, og spørgeskema er 

de i en alder af fem til seks år for små til. Så vores valg faldt på interview. Vi 

valgte at have tre interviews med to børn i hver, bestående af både piger og 

drenge.   

Vores fremgangsmåde var semistrukturerede interviews (Kvale, 1997). Vi 

havde noteret nogle emner vi skulle ind på og havde til hvert af disse 

konkrete spørgsmål. Vi havde forsøgt at udforme spørgsmålene i et sprog 

børnene kunne forstå. Vi holdte os ikke slavisk til interviewguiden men brugte 

den som en ledetråd for at være sikre på at vi fik dækket alle emnerne. Vi 

havde opdelt interviewrollerne således at der var en hovedinterviewer og en 

støtteinterviewer. Sidstnævnte kom med behjælpelige spørgsmål for at 

bevare et flow i interviewet og hun nedskrev også kropssprog og havde styr 

på det tekniske. Dermed havde hovedintervieweren frihed til at koncentrere 

sig om interviewet og børnene blev ikke forvirrede af to voksnes krydsforhør.   

Vi fulgte Tillers ideer om at børnene er eksperterne og vi fremstår som 

uvidende inden for emnet. Dette giver børnene selvtillid til at svare oprigtigt 

på spørgsmålene, og ikke svare hvad de tror de voksne gerne vil høre. Det 

viser overfor børnene at de voksne har en interesse i, hvad de har at sige. 

(Tiller, )  

Da alle interviewene var transskriberet, gennemgik vi dem og opdelte dem i 

forskellige sektioner alt efter indenfor hvilket emne der blev stillet spørgsmål. 

Metoden minder om, men er dog ikke identisk med Hedegaards fra bogen 

”Beskrivelse af småbørn” 1990. (Hedegaard, 1990) 

 

Etiske overvejelser 
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Da vi valgte fem til seks årige børnehavebørn til vores opgave skulle vi have 

forældrenes samtykke. Vi forklarede i et brev, hvor vi kom fra og hvad 

interviewene skulle bruges til, herunder også at vores lærer og en cencor ville 

læse opgaven men at alle medvirkende ville blive anonymiseret.  Vi 

forklarede børnene i interviewintroen om tavshedspligt og deres 

selvbestemmelse. Og vi afsluttede introen med at spørge dem om vi gerne 

måtte stille dem nogle spørgsmål. 

 

2. Teori omkring børnehavebørns venskaber. 

 

2.1. Generelt om børns opfattelse af venskab. 

Mindre børn kan ofte ikke give en detaljeret beskrivelse af, hvad et venskab er, samt hvorfor 

de værdsætter det. Dette gælder også for børn, som ellers er meget udviklede både verbalt 

og kognitivt. Når børnene skal forklare om forholdet til deres venner, er det generelle 

argument, at ”vi leger sammen, så derfor er vi venner” (Dunn, 1993). Udtalelser som denne 

har skabt grobund for mange diskussioner om, hvorvidt børn foretager bevidste valg af 

bestemte venner, eller om de simpelthen blot leger med andre børn, der er i nærheden.  

Ud fra børnenes udtalelse kan man med en vis sikkerhed konkludere, at leg er en stor del af 

deres liv. Som Cole siger: “Play occupies a conspicuous role not only in young children’s 

physical development but also in their cognitive and social development” (Cole, 2008, s. 318). 

Han beskriver, hvordan børn især via sociodramatiske lege (dvs. en form for komediespil, 

hvor to eller flere børn agerer forskellige roller f.eks. far, mor og børn), optager megen ny 

læring om bl.a. sociale roller. Det, der er kendetegnende ved disse former for lege, er, at det 

er en fællesaktivitet blandt flere børn. Det kræver således meget samarbejde blandt børnene 

at få etableret og vedligeholdt en bestemt leg (Roffey et al., 1994).    

 

Ud fra forskellige undersøgelser er mange teoretikere kommet frem til, at børn i høj grad i de 

tidlige år betragter en ven som værende en person, som man laver noget sammen med. 
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Roffey et al. beskriver, hvordan nogle teoretikere er af den mening, at det er mere korrekt at 

benytte begrebet ”legekammerat” frem for ”ven” i denne alder, selvom der ofte blandt 

børnene findes en foretrukken legekammerat. Dette understøttes i teorier, der mener, at når 

børn er omkring fem år gamle, opfattes en ven stort set som en person, der hjælper dig og 

opfylder dine umiddelbare behov – dette behov kan være alt fra selskab, til at vennen henter 

noget for dig. Derfor ses det ofte, at to børn pludselig ikke er venner mere, når den ene ikke 

lige får det, som han vil have det. Men fjendskabet varer oftest ikke lang tid, og man kan 

sædvanligvis se de samme to børn lege sammen igen kort tid efter deres skænderi (Roffey et 

al., 1994).  

I denne alder mener Roffey et al., at børn begynder at få en opfattelse af gensidighed, hvor de 

lærer, at ”hvis du hjælper mig, så hjælper jeg dig”. Dette er i starten ofte begrænset til 

materielle ting fx at låne en blyant, men det er den første spæde start på et dybere og mere 

intimt forhold mellem børnene. På denne måde vil definitionen på et venskab senere i 

puberteten ændre sig fra den umiddelbare funktion fx nærhed (”hun er min nabo”) og 

umiddelbar behovstilfredsstillelse (”han gider lege med mig nu” og ”hun lader mig låne sit 

hårspænde”) til at være tilknyttet mere personlige kvaliteter fx ”en jeg kan stole på, og som 

altid er der for mig” (ibid). 

 

Leg er formodentlig den største del af børns liv med vennerne, men det har også vist sig at 

være afgørende for børn at have en god kommunikation, når der skal bestemmes, hvorvidt 

der udvikles et venskab eller ej. Der er dog vist i flere undersøgelser, at der er stor forskel på, 

hvor meget de yngste venner snakker sammen, og der er ligeledes stor variation i, hvor dybe 

disse samtaler er. (Dunn, 1993). Det er også vist, at sladder er et vigtigt element i mindre 

børns venskab, da det styrker solidariteten og følelsen af at høre til en gruppe. Sladder 

begynder så tidligt som i tre-fire års alderen, hvor børnene er kritiske overfor hinanden, og 

vennerne taler ofte om sig selv som et vi, f.eks. ”Vi kan ikke lide Mads, han er dum” (ibid).  

 

Det er dog ikke kun leg og umiddelbar tilfredsstillelse, der definerer børnehavebørns 

venskaber. Venskab hos fem- og seksårige børn er nemlig ofte karakteriseret ved dyb 

hengivenhed overfor den anden samt glæden ved at være sammen med netop denne person. 

Det har vist sig, at børns adfærd er forskellig, alt efter om de befinder sig sammen med deres 
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venner eller med børn, som de ingen relation har til. Fx er deres konfliktadfærd anderledes, 

da man har observeret, at børnene hellere vil søge forlig med venner end med fremmede 

børn. Det er kendetegnende for børnehavevenner, at de støtter hinanden meget. 

Undersøgelser viser, at de er mere moralske og tilgivende overfor deres venner, end de er 

overfor fremmede børn og endda overfor deres egne søskende (ibid). 

 

Konformitet i et venskab.   

Roffey et al. omtaler en forskning, hvori det er vist, at børn identificerer sig med deres 

venner, og at de retter sig ind efter dem. Jo tættere et venskab er, desto mere ens er 

børnenes værdier og synspunkter om hvad, der er rigtigt og forkert. De prøver på denne 

måde at understøtte hinandens personlighed ved at have et fælles syn og en fælles adfærd 

(Roffey et al., 1994).  

Det er sandsynligt, at personligheden hos begge børn i et vennepar har betydning for deres 

relation. Det ses ofte, at børnene har samme temperament, og der er sædvanligvis større 

overensstemmelse mellem vennernes personlighed end mellem det enkelte barns og dets 

søskende. Dette skyldes, at barnet selv kan vælge sine venner, og at det ofte søger en person 

med samme sindelag som sig selv. På trods af, at venner ofte har samme temperament, ses 

det tit, at der er forskellige roller i venskabet. I nogle kammeratskaber ses det, at det ene 

barn er mere dominerende end det andet, mens børnene i andre kan have en mere 

jævnbyrdig relation (Dunn, 1993).  

 

 

Tætte venskaber mellem børn. 

Ifølge Dunn mente tidligere forskere at børn i fem - seksårsalderen ikke 

baserede deres venskaber på intimitet, men  at de mere var flygtige 

venskaber med børn der befandt sig inden for rækkevidde. Grunden til at 

venskaber kun forblev flygtige var, at børnene ikke er i stand til at danne sig 

langvarige venskaber. Denne evne opnår de først senere. Dette synspunkt 

mener Dunn er blevet modificeret da børn under seks år har udviklet en 
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følsomhed overfor jævnaldrende, og sagtens er i stand til at vedholde lange 

venskaber på over to år. Det er ikke altid børnene, der selv vælger, om et 

venskab skal ophøre, da fysisk nærhed spiller en rolle. Børnene er afhængige 

af transport til deres venner, derfor har forældrene også en afgørende rolle i 

om venskaberne består i længere tid hvis barnet fx flytter. (Dunn,1993) 

Det har også en afgørende rolle hvordan børnenes institutionen er opbygget, 

om det er nemt for barnet at finde sig en ven som føler gensidig nærhed. Hvis 

udvalget af børn i en børnehave er begrænset kan det udgøre et problem for 

barnet at kunne finde sig en passende ven, og derfor kan barnets venskaber 

godt ses som overfladiske. I en børnehave er børnene underlagt de voksnes 

præmisser og hvis barnet har fundet en nærhed med at andet barn fra en 

anden stue, kan deres venskab have en besværlighedsfaktor som kan 

begrænse udviklingen. Alt efter hvordan institutionen er opbygget og hvor 

fleksible pædagogerne er kan venskaber på tværs af stuerne lade sig gøre. 

Derved er børnenes venskaber igen underlagt de voksnes præmisser. Det er 

også en fordel at blande aldersgrupperne så børn har mulighed for at skabe 

sig venskaber i mere end en aldersgruppe. Nogle børn skaber sig måske 

tættere venskaber med ældre eller yngre børn alt efter barnets behov. Det 

kan  være en udvikling for både store og små børn at have venskaber på 

tværs af alder, så det er ikke kun de små børn som for et udbytte af 

venskabet. (Sigsgaard, 2001)   

Forskellig forskning viser at piger har større behov for at have intime 

venskaber, hvorimod drenge har større og mere overfladiske vennekredse. 

Om det er fordi drengene halter efter pigerne i dannelsen af intime venskaber 

eller om piger bare har et større behov for intimitet i et venskab, er ifølge 

Dunn ikke bevist endnu. (Dunn,1993)    

Popularitet blandt børnehavebørn 

Roffey et al. udtaler sig om popularitet blandt skolebørn heriblandt hvordan 

den populære ikke nødvendigvis har det bedre end den ikke populære. Det 

altafgørende for om barnet har en tilstrækkelig udviklende skolegang er om 
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barnet har en eller to nære venner. De perifere venner er ikke af betydning. 

Så selvom man ikke er populær, men stadig besidder en eller to nære 

venskaber så er det tilstrækkeligt, da det er disse der udvikler barnet og ikke 

de mange løse venskaber. Roffey et al. udtaler sig dog kun om skolebørn og 

her findes fænomenet, derfor fandt vi det interessant at se om børn i alderen 

fem - seks år havde en forståelse for popularitet. Om de ved hjælp af en 

korrekt tilgang ville identificere popularitet, eller om de ville være uforstående 

overfor fænomenet. (Roffey et al., 1994) 

 2.3. Børns udbytte af et venskab.  

For at have kendskab til børns gavn fra deres venskaber er man nødt til at forstå, at 

børnehavebørns liv udspiller sig i to sociale verdener. I den første styrer de voksne, og 

forholdet mellem barn og voksen er præget af en grundlæggende ulighed – barnet er 

afhængig af den voksnes vejledning og hjælp for at overleve og lære, og således står barnet i 

en forholdsvis magtesløs position i forhold til de dominerende voksne. Modsat i den anden 

verden blandt vennerne er fællesskabet i fokus, og alle børnene er mere eller mindre 

jævnbyrdige, hvilket styrker selvfølelsen hos den enkelte. I denne anden verden har børnene 

mulighed for at lære en række vigtige egenskaber (Roffey et al., 1994).   

En af de vigtigste oplevelser, som børn får med deres venner, er, at deres syn på verden og 

egen plads heri muligvis ikke er helt sandfærdig. Ved leg med jævnaldrende venner får 

barnet set verden fra et andet perspektiv. Således vil fx et overforkælet barn, højst 

sandsynligt ikke møde lige så stor velvillighed fra sine venner, og det vil dermed få et mere 

realistisk billede af verden. Omvendt vil et mere underkuet barn kunne få et socialt skub i 

den rigtige retning, og dermed få bedre selvværd og selvtillid ved at være sammen med sine 

venner (ibid). 

En anden vigtig læring, som børnene optager blandt deres jævnaldrende, er elementer 

såsom konfliktløsning og moral samt om acceptabel og uacceptabel opførsel. Blandt 

vennerne lærer børnene således de sociale regler i samfundet, så man senere i skolen har 

lært, hvordan man skal begå sig blandt nye venner. Dette fører over til en tredje gavnlig 

udvikling, som børn får med deres venner, da de lærer forskellige indgangsvinkler til leg, fx 

”Vil du med ud at spille bold?”. På denne måde lærer børnene sociale færdigheder såsom at 
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skiftes, at starte en leg og at inddrage andre i den. Alt i alt tyder meget på, at børnene lærer 

mange sociale færdigheder fra deres venner (Dunn, 1993). 

 

Børn mener selv, at et vigtigt element i deres venskab er hjælpen og trygheden ved at være 

med sine venner. Lige præcis hjælp er en meget vigtig faktor i børnehavebørns venskaber, 

da børnene ser hjælp, som et meget tydeligt tegn på venskab. Dunn skriver i sin bog at: ”Selv 

meget små børn kan vise betydelig omtanke og gøre praktiske forsøg på at finde måder, hvorpå 

de kan trøste deres venner” (Dunn, 1993, s. 78). Endvidere mener hun, at børn strækker sig 

langt i deres forsøg på at hjælpe deres venner, og hun giver eksempler på den dybe 

hengivenhed og forståelse, som børn nærer for en vens sorg. Hun beskriver fx en episode, 

hvori et barn et par dage før havde mistet sin bamse, og at barnets ven så forærer sit eget 

tøjdyr som erstatning. Når børn hjælper hinanden drejer det sig således i høj grad også om 

barnets viden om vennen. Barnet trækker på sin hukommelse om hændelsen med den tabte 

bamse samt på sin følelse af empati for den anden, hvori barnet selv forstår, hvordan det 

ville føle i den situation. Barnet handler derefter ud fra, hvad det tror, at vennen ønsker. 

Hjælp hos børn er dermed en aktivitet rettet mod den andens tilstand – et selvstændigt 

initiativ for at hjælpe og trøste den anden (ibid, s 79). Dette stemmer fint overens med Coles 

beskrivelse af prosocial adfærd, hvori også de understreger betydningen af læring af empati 

og sympati som værende essentiel for børnehavebørns sociale fungeren (Cole, 2008).  

Dunn nævner til slut, at venskab også er meget vigtigt for små børn af ganske simple sociale 

grunde. Enhver, der har set et barn gå rundt alene og ulykkelig uden venner, kan med lethed 

se den enorme betydning, som et venskab har for et barn og dets liv (Dunn, 1993). 

 

Analyse 

4. Analyse af børnenes venskaber. 

 

4.1. Generelt om børns opfattelse af venskab.  
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Det var tydeligvis meget svært for vores informanter at give en detaljeret deskription af 

deres venskaber. Men alle seks børn var enige om, at en ven er en person, som ”man leger 

med rigtig tit”, og da vi spurgte lidt mere ind til emnet, kom Katrine også frem til, at en ven 

er: ”En man tit klatrer med”. I overensstemmelse med teorien tyder hendes udtalelse på, at 

børn i denne alder opfatter venskab som værende noget, man fysisk og aktivt laver sammen.  

Den aktive del af et venskab blev yderligere bekræftet ved børnenes forklaringer om, at man 

som venner ofte kommer hjem til hinanden for at lege. Mens Nik og Oskar opremsede deres 

venner, huskede Oskar pludselig en til: ”Jeg er jo også venner med Sebastian, ellers ville han jo 

ikke komme hjem til mig i dag”. Det at besøge hinanden virkede som en form for forstærkelse 

af venskabet for flere af børnene, f.eks. havde Elisa og Katrine i anledning af påskeferien 

tilbragt nogle dage sammen i Katrines sommerhus. Pigernes interview byggede meget på 

denne tur, idet de selv ofte henviste til den for at forklare deres fællesskab. Det var tydeligt, 

at de få dage, som de to børn havde haft sammen, betød meget for dem, og de grinede og 

smilede meget, når de talte om turen.      

 

Vi udspurgte også børnene omkring deres samtaleemner med deres venner, og det lader til, 

at de ikke har nogle bestemte temaer, men at de derimod snakker om alt muligt forskelligt, 

f.eks. hvad de laver derhjemme. Også Frederik bekræftede, at ”Nogle gange snakker vi om det 

ene og det andet”, men også dybere emner kunne blive diskuteret, idet Maria siger, at de kan 

snakke om: ”Sådan nogle gode ting (…) om at være venner”. Det lader dog mest til at være 

aktivitet og ikke snak, der præger venskaber i den tidlige barndom. Især vores tre drenge 

virkede ikke som om, de tilbragte lang tid med dybe samtaler, og Nik udtaler direkte at: ”Vi 

snakker næsten aldrig”.  

 

Børnene har selv en viden om, hvem de er venner med, og hvem de ikke er venner med. På 

tværs af interviewene var Frederik og Katrine f.eks. enige om, at de er venner. Der er dog 

forskellige grader af venskab, for selvom Frederik har mange venner, ved han selv, hvem der 

er vigtigst, da han siger, at han ”… er mest venner med Jonas”. På samme måde ved børnene 

også, hvem de ikke er venner med. Elisa og Katrine omtalte i deres interview to drenge, som 

de beskrev som værende meget ”frække”, idet de kunne finde på både at slå og skubbe til 
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pigerne. Således har børnene fuldt overblik over, hvem de er venner med, og hvordan de er 

venner med dem.  

Kropslig kontakt mellem børnene.  

Et interessant element af den observerede kropslige og verbale interaktion mellem børnene, 

var, at netop denne form for kontakt viste sig at være mere tydelig blandt venner end børn 

uden en tættere relation. I vores to første interview var vores informanter venner, mens vi i 

det sidste interview havde valgt at snakke med to børn, som kun havde et overfladisk 

forhold, og dette viste sig i børnenes adfærd. I de første to interview havde børnene meget 

øjenkontakt, de nussede hinanden, grinede sammen og søgte meget ofte bekræftelse hos 

hinanden. Sætninger såsom ”Mig og Elisa har kun gået på orange stue ik?” og ”Katrines mor så 

påskeharen, men hun så ikke, hvor den gemte æggene, vel Katrine?” gik igen gennem begge 

interview. Den verbale bekræftelse fra en ven lod til at styrke selvsikkerheden hos børnene. I 

det sidste interview var der modsat ingen kropskontakt mellem børnene, og de havde kun 

øjenkontakt med hinanden på enkelte tidspunkter, f.eks. ved spørgsmål som omhandlede 

deres fælles forhold, og hvor de dermed skulle koordinere deres svar. Dette tyder på, at børn 

som er venner også rent fysisk reagerer anderledes, når de er sammen med vennerne, frem 

for når de er sammen med ”ikke-venner”.  

 

 

 

Tætte venskaber mellem børn. 

I vores interview af de to piger, som er blevet beskrevet som værende 

venner, kan man tydeligt se at børn i fem - seksårsalderen skaber sig tætte 

venskaber. De har et meget intimt forhold og de bruger meget tid på at 

bekræfte hinanden  interviewet igennem. De hvisker til hinanden flere gange 

gennem interviewet, hvor det er tydeligt at se at den hvisken, ikke er 

henvendt til os. Vi spørger på et tidspunkt i interviewet hvor længe de har 

været venner og Katrine kommer med denne forklaring: ”Katrine: vi har 

næsten været det hele tiden, men da vi startede, der skulle vi først lige kende 
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hinanden. Vi var ikke helt venner der. Og så da vi kom til at gå på en lidt 

større stue, der kom vi til at blive venner. Også har vi været det siden, det 

var da alle de store børn også var der, og lige inden da….”  

Disse to piger betegner sig selv som værende ”stille piger”, og deres venskab 

bunder i at de begge er ”stille piger”. ”Katrine: jah jeg er sådan ret stille i det. 

Elisa: det er jeg også. (…)Katrine: mig og Elisa vi taler bare med sådan en 

lille stemme.” Dette bekræfter vigtigheden af, at der skal være valgmulighed 

for barnet, når det skal finde en nær ven, da de begge kan betegnes som 

”stille piger”. Hvilket ifølge Sigsgaard er meget vigtigt.  

Den børnehave som børnene kommer fra er meget åben, alle kan lege med 

alle, lige meget hvilken stue de går på. Det kan man også tydeligt se da, alle 

børn vi interviewede havde op til flere venner fra andre stuer. De har 

yderligere yngre venner fra børnehavens vuggestue og de udtaler sig om at 

have været venner med de ældre børn dengang de selv var små. Så denne 

børnehave er et godt eksempel på hvordan tætte venskaber kan dannes da 

der er rig mulighed for børnene til at finde netop det barn de kan skabe et 

intimt venskab med. (Sigsgaard, 2001)  

I interviewet med de to ”stille piger” kan vi se at de har et meget intimt 

venskab, og at de ikke har så mange andre venner i børnehaven. Katrine 

udtaler: ”mig og Elisa vi er ikke så gode til at få venner. Interviewer: hvorfor 

ikk? Katrine: det ved jeg ikke.” Af de to drenge udtaler Oskar ” jeg har 

massere af venner” og Nik har også mange venner både i og udenfor 

børnehaven. At piger måske leger mere med et specielt barn kan vi ud fra 

vores interview godt bekræfte, da pigerne leger meget med hinanden. Da 

drengene  bliver spurgt om det er det samme barn de leger med hver dag 

udtaler de ”Oskar: Nej ikke den samme hele tiden (….) Oskar: men nogle 

gange så leger vi os sammen. Nik: nogle gange når vi glemmer at lege 

sammen så spør vi bare ikk?.” Men at drengenes venskaber er mindre intime 

kan vi ikke se. De to drenge har også kropslig kontakt under interviewet hvor 

de nusser hinanden i håret. De bekræfter og afkræfter også hinandens 
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udtalelser ligesom pigerne gør. De fniser også og hvisker til hinanden om 

noget der ikke er henvendt til os. De  yder også hjælpsomhed overfor 

hinanden ligesom pigerne gør.  Så vi kan ikke ud fra vores data bedømme om 

pigerne har et mere intimt venskab end drengene har.  

 

Popularitet blandt børnehavebørn 

Vi spørger børnene om der er et barn som alle i børnehaven godt kan lide at 

lege med, til dette svare de to ”stille piger” nej, og Nik svarer at hans bedste 

ven Oskar er det, hvorefter Oskar afkræfter dette med at sige: ”jeg leger da 

ikke med alle nede hele børnehaven. Nik: men jeg leger rigtig meget med 

Oskar.” Vi forsøger os med et andet formuleret spørgsmål om hvorvidt de 

store børn er seje at lege med, men det virker som om børnene er for små til 

at forstå begrebet, da de svarer at de store børn ikke er seje at lege med 

men bare sjove. ” Nik: (…) det er da ikke sejt, det er bare sjovt.” Ifølge vores 

interviews og forståelse af børnenes svar findes popularitet ikke bevidst 

blandt børnehavebørnene endnu.  

 

 

4.3. Udbytte af venskab. 

Børnene fandt det svært at svare på spørgsmålet om vigtigheden i at have et godt venskab. 

Drengene argumenterede først for, at venner ikke var så vigtige, da man sagtens kunne lege 

alene, men da vi senere spurgte dem: Interviewer: ”Synes du, at det er vigtigt, at have nogle 

venner at lege med også?” Nik: ”Nej ikke helt, men jeg vil rigtig gerne, for det er sjovere at lege 

med Gormitier (en bestemt form for figurer red), når man er to”. Vennerne er således gode at 

have, så man har nogen at lege med, og ”Så man ikke går rundt og keder sig”. Børnene 

forklarede, at et af de bedste elementer i et venskab var, at man altid var velkommen i 

vennens leg, og at man dermed altid ville have noget at lave. Frederik fortalte til slut i sit 

interview om dagen før, hvor han ikke havde haft nogen at lege med, og da vi prøvede at 

spørge lidt ind til det, blev han meget stille og sukkede dybt, så vi afbrød hurtigt denne del af 
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samtalen. Frederik, der ellers havde været meget glad, ivrig og leende under hele 

interviewet, blev synligt utilpas og trist ved at snakke om emnet, så det viste også, hvor stor 

betydning vennerne har for barnets humør.   

 

På samme måde som, at man var trist og ulykkelig uden sine venner, beskrev børnene også, 

hvordan man bliver glad og tryg sammen med dem. Katrine udtaler: ”Når man er gode 

venner, skal man lige holde lidt styr på hinanden og trøste hinanden, hvis man nu er blevet ked 

af det.”, og Elisa fortsætter: ”Og så skal man måske skælde dem ud, der har gjort det”. Man skal 

således hjælpe hinanden i et venskab, og det ser børnene som helt naturligt. Man hjælper 

hinanden for, at vennerne skal have det godt, som Maria siger: ”Sådan så at de andre ikke 

bliver kede af det” og Frederik fortsætter: ”Så de ikke bliver sure og kede af det, så de bliver 

glade i stedet for”. Da vi spørger Nik om, hvorfor han hjælper Oskar, når han har tabt noget, 

svarer han højt og med en attitude som om han snakker til en person, der er meget 

uforstående: ”Fordi man er venner!”. Børnene kunne komme med mange eksempler på, 

hvordan de og alle de andre børnehavebørn hjælper hinanden. Elisa og Katrine beskrev bl.a., 

hvordan de havde observeret to piger hjælpe en tredje, der var faldet ned af stolen – vores to 

piger havde selv ikke rørt sig, da der allerede var hjælp.   

Børnene beskrev også i overensstemmelse med teorien om, hvordan man som en god ven 

nogle gange skal sætte sine egne lyster og ønsker til side for at hjælpe den anden. F.eks. siger 

Elisa på et tidspunkt, at ”Jeg ville helst sove lidt… men så kom Katrine lige pludselig og spurgte 

mig og noget, og så gik vi ind på hendes værelse og legede lidt”. Børnene forklarede, at de kan 

finde på at lege andre lege, end de egentlig gerne selv vil for at glæde de andre, fx siger 

Frederik, at han (på trods af at han selv elsker vilde lege såsom fangeleg) leger mere stille 

med nogle af hans lidt yngre venner. ”Der leger jeg sådan lidt med biler, for det kan de godt 

lide”. Og da vi spurgte ham, hvorfor han valgte at tilsidesætte sine egne ønsker, svarede han: 

”Fordi det har de lyst til, fordi så kan de have det godt”.   

 

Læring fra vennerne? 

Spørgsmålet om, hvorvidt børnene lærte af hinanden, var tydeligvis ret svært at svare på, 

men de fleste af børnene mente, at man lærer af hinanden verbalt, når vennerne fortæller 
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noget nyt eller lærer dem en ny leg (”Katrine har sagt noget med en mus og en kat, som jeg 

ikke vidste, hvad var”). Flere af børnene misforstod spørgsmålet (”Man lærer altså ikke noget, 

mens man leger!”), og i andre tilfælde talte de os tydeligt efter munden. Der var ikke meget, 

der tydede på, at børnene bevidst lærte fra hinandens adfærd, men Katrine og Elisa udtalte 

dog, at de observerer hinanden. Pigerne sagde selv, at de var ret stille, så de kiggede på de 

andre for at se ”… hvordan de taler rigtig højt”. Netop derfor vælger de at være mere ”stille 

piger”.   

 

 

Metodevurdering 

Ifølge Tiller er det vigtigt inden man laver et interview at intervieweren kan 

huske hvordan det er at være barn, det er en forudsætning for at man vil 

kunne forstå børnenes logik. (Tiller,). Tiller udtaler yderligere at man skal 

forklare børnene om det emne de skal interviewes om, da det vil give større 

validitet. Børnene skal forstå både det sproglige og selve intentionen med 

spørgsmålet. Vi forsøgte derfor at holde os til åbne spørgsmål i et sprog 

børnene kunne forstå, men undervejs får vi stillet nogle spørgsmål som 

børnene ikke forstår, sprogmæssigt eller hvor de misforstår vores mening 

med spørgsmålet. Det var utrolig svært ikke at stille ledende spørgsmål især 

fordi børnene nogle gange svarede det, vi gerne ville have dem til at svare, i 

stedet for hvad de måske egentlig mente. For at øge validiteten har vi 

undladt de spørgsmål og svar vi mener børnene har misforstået, på den ene 

eller den anden måde. Vi var nødsaget til at ændre nogle spørgsmåls 

rækkefølge samt deres sproglige udformning imellem interviewene, da vi klart 

kunne se at børnene ikke forstod hensigten med spørgsmålene. Vi måtte 

ligeledes ændre i vores fremgangsmåde, da børn heller ikke på samme måde 

som voksne føler sig presset af den lange tavshed til at uddybe svarene 

yderligere. Herved fandt vi at Kvales fremgangsmåde til interview ikke er 

skræddersyet til samtaler med børn, da hans metode henvender sig til unge 

og voksne. Vi har yderlige forsøgt at øge validiteten ved at sætte os ind i 
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børnenes livsverden ved at læse relevante teorier omkring børn og deres 

venskaber i fem seksårsalderen.  

Transskriberingsprocessen fungerede som vores andet tjek af interviewet, for 

at klargøre hvor børnenes svar var ubrugelige. I og med vi inddelte 

transskriberingen i emner fik vi gennemgået interviewet flere gange og med 

forskellige vinkler på. Ved uenigheder vedrørende tydningen af børnenes 

udtalelser, fandt vi i fællesskab et bedre citat til det pågældende emne, for at 

undgå interviewerbias. Børn som sagkyndige indeholder en del aspekter som 

man bør klargøre hvordan man vil forholde sig til inden man analyserer. Børn 

kan i en sætning sige de elsker deres søskende og i en anden komme med et 

eksempel på at deres søster har været dum. Det betyder ikke at udsagnene 

er usande men at vi skal se på i hvilken kontekst vi har udspurgt barnet. 

Derfor har strukturen af interviewet en vigtighed for hvordan vi analyserer 

det.  

I forhold til reliabilitet i opgaven er spørgsmålet om man vil kunne finde 

samme resultater. Vi mener at man ville kunne finde samme resultat i den 

pågældende børnehave men med andre informanter. Men ifølge Sigsgaard vil 

man ikke kunne finde samme resultat i en anden børnehave hvis ikke 

institutionerne er opbygget på samme åbne facon.  

 

Sammenfatning 

Børns generelle opfattelse af en ven er et andet barn som man har lyst til at 

lege med. Deres venskaber i børnehavealderen bygger mere på fælles 

aktivitet og leg frem for dybere intime samtaler, som det ses senere i 

puberteten. Men børns venskaber er også karakteriseret ved en umådelig 

hengivenhed overfor hinanden, hvori de støtte og hjælper hinanden.  

Der er eksisterende diskussioner om hvorvidt børn skaber nære relationer 

eller blot har overfladiske venskaber og Dunn mener at emnet ikke er nok 

udforsket til at man kan danne en definitiv konklusion. Vores data tyder på at 
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hvis et børn befinder sig et sted hvor muligheden for at finde andre børn med 

samme sind og prefarancer som barnet selv, vil der være grobund for et 

dybere venskab. Børn danner ikke nære venskaber med alle slags børn, de 

søger venner med specielle egenskaber, hvis dette barn ikke findes i barnets 

omgangskred vil det ikke danne nære venskaber men kun overfladiske 

kammeratskaber.  

Vi undersøgte emnet popularitet om hvorvidt det eksisterede blandt 

børnehavebørn eller de var for små til at opfatte begrebet. I vores empiri kan 

vi ikke finde belæg for at børnene bevidst har en ide om popularitet. Det 

tyder umiddelbart ikke på at børn vælger deres venner efter barnets 

popularitetsfaktor, men at de nære relationer bliver valgt ud fra selve barnets 

personlighed. 

 Det at have venner i børnehave alderen har vist sig at være vigtigt for barnet 

og dets sociale og intellektuelle udvikling. Blandt venner og jævnaldrene lære 

barnet blandt andet om accepteret opførsel sociale regler samt 

indgangsvinkler til leg. De opnår en form for ansvarsfølelse ved at hjælpe 

venner med dagligdagens småproblemer.  

”vi leger derfor er vi venner.” netop denne form for udtalelser er blevet brugt 

som argument for at børn ikke danner nære venskaber i børnehavealderen, 

men man kan sige at blot det faktum at de kan skabe en fælles legeverden i 

sig selv er en præstation da det er svært at koordinere sin adfærd med andre 

i den alder, for som Maria siger: ”man skal gide at lege med hinanden.” i 

fælles leg skal man tilsidesætte egne ønsker til fordel for den fælles leg, så 

man kan på sin vis sige at det fortæller meget om børns venskaber at de kan 

finde ud af at lege sammen. Som venner kan man komme så godt overens at 

man kan klare eventuelle kommende konflikter, der kan opstå i løbet af 

legen.  
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