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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka tio förskolepedagogers erfarenheter av att skapa 

goda relationer till barnen. För att undersöka detta valde vi att genomföra semi-strukturerade 

intervjuer med tio förskolepedagoger. Resultatet visar att pedagogerna skiljer på omsorg och 

lärande och förlägger relationsskapandet till avgränsade tidsperioder. Pedagogerna lägger stor 

betydelse vid personligheten i skapandet av goda relationer. Då relationsskapandet faller väl 

ut menar pedagogerna att det är deras egen personlighet som är avgörande. Då pedagogerna 

stöter på hinder i relationsskapandet förlägger de svårigheterna hos barnens personligheter 

och hur väl personligheterna samspelar med varandra. Resultatet visar även att pedagogerna 

lyfter betydelsen av närhet i relationsskapandet men att de har olika uppfattningar om hur nära 

man som pedagog bör vara barnen.  

Nyckelord 

Relationsskapande, förskola, livsvärld, specialpedagogik.   
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter. Vi vill även tacka vår handledare Bozena Hautaniemi för värdefulla synpunkter 

och stöttning längs vägen.  
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Inledning 

Hösten 2015 var 83 procent av landets 1-5-åringar inskrivna i förskolan. 17 procent av de 

inskrivna barnen uppskattas vara i behov av särskilt stöd (Lillvist & Granlund, 2010). Den 

höga andelen inskrivna barn på förskolan visar på hur viktig förskolan är för en stor majoritet 

av Sveriges barn. Forskningen om relationer i förskolan visar att en god pedagog-barn-

relation kan motverka att barnen hamnar i behov av specialpedagogiska insatser (Hamre & 

Pianta, 2001).  

 

Det är i förskolan som de flesta barn skapar sina första relationer med andra vuxna utanför 

hemmet. De erfarenheter som barn gör under sina första levnadsår har stor betydelse för deras 

lärande i ett längre perspektiv (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). En god 

pedagog-barn-relation minskar risken för beteende- och lärandeproblem senare i livet (Birch 

& Ladd, 1997; Hamre & Pianta, 2001). Förskolan är även betydelsefull ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv då det kostar mycket mer att i skolan försöka åtgärda det 

barnen gått miste om i sitt tidiga lärande. Vikten av att alla barn får gå i en förskola av hög 

kvalitet kan därför hävdas ur både ett individ- och samhällsperspektiv (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009). Forskningen är överens om att den viktigaste aspekten för 

att skapa en förskola av hög kvalitet är relationen mellan pedagog och barn (Persson, 2015; 

Yoshikawa & Wailand, 2013). De tidiga åren i livet är med andra ord kritiska när det gäller att 

lägga grunden för ett livslångt lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009).   

I och med den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ser vi en tydlig 

tyngdpunkt på barns lärande, där språkutveckling och de naturvetenskapliga ämnena fått allt 

större utrymme. Detta i samband med att läroplanen skriver fram att det är lärandet och det 

förändrande kunnandet som ska dokumenteras (Skolverket, 2010) tycker vi det vore intressant 

att se hur stor vikt som läggs vid relationsskapande och vad förskolepedagogerna har för 

erfarenheter av att arbeta med detta. Vi tänker att lärandet som läroplanen eftersträvar blir 

svårt att uppnå om barnen saknar goda relationer till förskolepedagogerna. 

 

Då vi har vänt oss till personer med olika yrkesbefattningar inom förskolan, så som 

förskollärare och barnskötare kommer vi att använda oss av det generella begreppet pedagog 

genomgående i vår text. 
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Syfte 

Vårt syfte är att undersöka tio förskolepedagogers arbetslivserfarenheter av relationsskapande 

med barnen. 

 

Forskningsfrågor 

Hur gör pedagogerna för att skapa goda relationer med barnen? 

 

Vilka förutsättningar anser pedagogerna spela in i deras förmåga att skapa goda relationer 

med barnen? 
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Bakgrund 

Förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Den svenska förskolan har sina rötter i modeller som utformades under tidigt 1900-tal. Den 

första typen av förskola var inriktad på att ta hand om ett fåtal utsatta barn som kom från 

svåra levnadsförhållanden (Ytterhus, 2003). I och med Barnstugeutredningen som tillsattes 

1968 startade en diskussion om barnomsorgens betydelse för både familjen och för barnens 

utveckling och fostran. De demokratiska idealen om likvärdiga uppväxtvillkor för alla barn 

genomsyrade Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1997:157). Under 70–80-talet skedde 

en stor utbyggnad av förskolan och förskollärarutbildningen som beredde vägen för dagens 

förskola (Tallberg Broman, 2015). Denna utbyggnad utgick i första hand utifrån 

socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska behov. Efter Barnstugeutredningens förslag växte 

den svenska förskolemodellen fram som innebar att förskolan skulle erbjuda en god 

pedagogisk verksamhet för barnen samtidigt som den möjliggjorde för föräldrarna att arbeta 

eller studera (SOU 1997:157). Under 1990-talet skedde stora förändringar kring förskolan då 

den inte längre kom att styras av Socialdepartementet och Socialstyrelsen utan istället av 

Utbildningsdepartementet och Skolverket. Detta visar ett stort skifte som fick konsekvenser 

för hela verksamheten. I och med detta fick förskolan sin första läroplan som kom 1998. 

Förskolans läroplan är uppbyggd på strävansmål som kan relateras till grund- och 

gymnasieskolans läroplaner. Förskolan kom hädanefter även att regleras ur skollagen 

(Ytterhus, 2003).  

 

Förskolans dubbla roll 

Förskolan har enda sedan dess start för 150 år sedan präglats av en dubbel roll, dels den 

pedagogiska och dels den omsorgsmässiga. Den pedagogiska rollen innebar att stödja och 

stimulera barnens utveckling och den omsorgsmässiga rollen innebar att ge barnen tillsyn och 

omsorg medan deras föräldrar arbetade (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Denna dubbla 

roll lever kvar än idag vilket blir tydligt både i skollagen och i förskolans läroplan: 

Förskolan ska stimulera utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så 

att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (SFS 2010:800). 

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan (Skolverket, 2010, s. 5). 
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Dagens svenska förskola skiljer sig från andra länders liknande system då den har en 

sammanhållen verksamhet och en gemensam läroplan som sträcker sig från att barnet fyllt ett 

år tills barnet börjar förskoleklass. I de flesta andra länder utanför Norden läggs fokus på 

omsorg när barnet är under tre år och därefter blir lärande och utbildning det huvudsakliga 

syftet (Moss, 2006). Det finns en tendens att se förskolebarnens lärande som ett sätt att 

förbereda dem inför skolan medan omsorgen mer ses handla om att tillgodose barnens fysiska 

och känslomässiga behov (Gibbons, 2007). Inom den svenska förskolan lyfts dock att 

förskolan ska vara en kombination av båda. Lärande och omsorg kan sägas vara förskolans 

två grundpelare som förenas i den dagliga pedagogiska praktiken. Vikten av omsorg lyfts 

fram i förskolans styrdokument och är även väl förankrad i förskolans tradition och praktik. 

Lärandet kan inte prioriteras över omsorgen då dessa är starkt sammanflätade med varandra 

men ändå, menar Gibbons (2007) att det finns en tendens att se på omsorgen som något som 

sker innan ett lärande kan äga rum. Denna begränsade syn på vad omsorg är gör att man 

bortser från de komplexa och intellektuella utmaningar som uppstår i arbetet med barn på 

förskolan. Att som pedagog visa omsorg går bortom pedagogens personlighet och bör istället 

ses som en form av handlande. Detta handlande ligger till grund för olika beslut som 

pedagogen måste ta kring pedagogiska frågor (Goldstein, 1998).  

Den svenska förskolans dubbla roll av lärande och omsorg har uppmärksammats 

internationellt och fått beteckningen Edu-Care (Education Care). Edu-Care visar på hur 

förskolan kan vara en sammanflätning av utbildning, lärande och omsorg (Persson, 2015). 

Insikten att pedagogik och omsorg hör ihop är viktig för att förstå vilken betydelse sociala 

relationer har för barns utveckling och lärande (Aspelin och Persson, 2011).  

Ytterligare en aspekt som urskiljer den svenska (och nordiska) förskoleverksamheten från 

övriga länders är att de yrkesverkamma inom förskolan består av personal med två olika 

befattningar; barnskötare med en lägre utbildning och förskollärare med en 

högskoleutbildning. Trots att mycket skiljer dessa två yrkesgrupper åt när det kommer till 

utbildning, karriärmöjligheter och lön så utför de i princip samma arbetsuppgifter (Moss, 

2006). En tillbakablick på förskolan visar att gränserna mellan dessa två personalkategorier 

länge har varit otydliga. Det har funnits en tendens till att förskollärarna inte känt sig bekväma 

med att föra fram sina kunskaper och synpunkter och att arbetslaget istället enats kring den 

minsta gemensamma nämnaren (SOU 1997:157). I och med den reviderade läroplanen som 

kom 2010 har det dock gjorts försök till att förtydliga förskollärarens yrkesroll och 

pedagogiska ansvar (Skolverket, 2010). 

Den svenska förskolan kan sägas befinna sig i en brytningstid mellan den nordiska 

socialpedagogiska traditionen och den kontinentala traditionen som i en större utsträckning 

fokuserar på att förbereda förskolebarnen inför skolan (Persson, 2015). I och med den 

reviderade läroplanen och dess förtydligande och utvidgning av mål för matematik, 

naturvetenskap, språk och teknik har den svenska förskolan blivit allt mer inriktad på barns 

lärande och kunskaper. Detta har även bidragit till att allt större fokus hamnat på förskolans 

kvalitet (Persson, 2015).  
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Specialpedagogik i förskolan 

Under 1990-talet då förskolan fortfarande reglerades av Socialstyrelsen drabbades samhället 

av en ekonomisk nedgång vilket ställde verksamheten inför nya utmaningar med ekonomiska 

nedskärningar. Barnomsorgen var en av de sektorer som genomförde den största 

rationaliseringen i början av 1990-talet. Trots att antalet barn inom förskolan ökade med 

närmare 30 procent mellan 1990 och 1995 så var den totala kostnaden för förskolan mindre 

1995 än vad den var 1990 (SOU 1997:157). En av de åtgärder som kommunerna vidtog för att 

genomföra denna besparing var att öka antalet barn i barngrupperna. Antalet barn per pedagog 

ökade från i genomsnitt fyra per anställd till närmare sex (SOU 1997:157). Som en 

konsekvens av ett beslut som löd att alla barn skulle ha lagstiftad rätt till en förskoleplats från 

1,5 års ålder ökade barngruppernas storlek ytterligare samtidigt som personalantalet var 

oförändrat. Tidigare hade enbart sexåringar rätt till en förskoleplats. 1995 hade 40 procent av 

förskolegrupperna fler än 17 barn och var tionde grupp hade 21 barn eller fler. I och med 

barnomsorgens rationalisering blev verksamheten mer sårbar vid personalens sjukdom då 

vikarier inte gick att tillgå. Personalens tid för planering och utvärdering begränsades även 

jämfört med tidigare (SOU 1997:157). Under denna period skrevs termen specialpedagogik 

för första gången in i förskolans styrdokument. Kommunerna genomförde en kartläggning av 

barn i behov av särskilt stöd inom barnomsorgen som visade att personalen var bekymrade för 

ökningen av de barn som de upplevde som oroliga och splittrade (SoS, 1991:1). Personalen 

efterfrågade expertstöd i hur de skulle hantera dessa barn. Socialstyrelsen tolkade detta som 

att personalen på grund av verksamhetens nedskärningar kände sig blockerade och inte visste 

hur de skulle använda sig av sina kunskaper (SoS, 1991:1). Nu lyftes behovet av 

resurspedagoger och specialpedagoger inom förskolan för första gången. Socialstyrelsen 

bemötte behovet genom att uppmana kommunerna att starta utbildningar för 

specialistkompetens inom området. Förskollärare och fritidspedagoger fick möjlighet att 

genom kommunerna vidareutbilda sig till resurspedagoger. I och med den nya 

specialpedagogutbildningen som startade 1990 fick förskollärare och fritidspedagoger tillträde 

till alla inriktningar inom utbildningen istället för som tidigare enbart mot sär- och 

träningsskolan (Siljehag, 2007). Då alla barn skulle erbjudas förskoleplats från 1,5 års ålder 

innebar det att kommunernas uppsökande verksamhet av barn i behov av stöd istället lades 

inom förskolans organisation. För att synliggöra de olika behov som barn i behov av stöd 

hade rekommenderade Socialstyrelsen att individuella planer skulle skrivas på förskolan. 

Socialtjänstlagen utökades under mitten av 1990-talet med en ny kvalitetsparagraf. Denna 

paragraf kan tolkas som en markering för vikten av kvalitén i barnomsorgen, i synnerhet för 

barn i behov av särskilt stöd. Tidigare hade kommunernas uppsökande verksamhet bara 

kunnat garantera barn i behov av stöd en plats inom barnomsorgen men nu riktades fokus allt 

mer på barnomsorgens kvalitet och alla barns rätt att ingå i en gemenskap. Barnens rätt till 

nära, varaktiga relationer sågs som kvaliténs brännpunkt (SoS, 1995:2).  
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Goda relationer främjar inkludering 

1994 antogs Salamancadeklarationen och i den aktualiserades begreppet integrering (som 

senare översattes till inkludering) och alla barns rätt till undervisning oberoende av behov och 

förutsättningar. I Salamancadeklarationen lyfts att varje barn har unika egenskaper och 

inlärningsbehov och att utbildningssystemen ska organiseras så att dessa tillgodoses. 

Salamancadeklarationen kan ses som en önskan om att skapa ett samhälle som präglas av 

inkludering. Antalet beskrivningar och tolkningar av begreppet inkludering är oerhört stort 

men en återkommande kärna i de olika beskrivningarna är alla människors lika värde samt rätt 

att delta i samhällets (och de olika skolformernas) gemenskap (Ahlberg, 2016). Intressant att 

notera är att begreppet inkludering inte nämns i förskolans läroplan. Istället används ord som 

delaktighet och vikten av samspel betonas. Begreppet delaktighet har likt inkludering en 

positiv laddning och ses som något eftersträvansvärt. Men precis som med inkludering så får 

begreppet barns delaktighet olika betydelser i olika sammanhang (Ahlberg, 2016).  

 

I förskolans läroplan finns även utsagor som präglas av ett inkluderande tankesätt: 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen på förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn 

ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 

uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Skolverket, 2010, s. 5). 

Förskolan har historiskt sett präglats av både inkluderande och kompensatoriska ansatser. 

Tidigare handlade det mer om fysisk integrering medan fokus på senare år mer riktats mot att 

skapa ett specialpedagogiskt innehåll i förskolans verksamhet (Palla, 2015). En anledning till 

att man började använda inkludering istället för integrering var förhoppningen att begreppet 

inkludering skulle innebära mer än enbart en fysisk placering av barn i behov av stöd. Snarare 

skulle innebörden i begreppet även innefatta att barn i behov av stöd skulle bli en del av ett 

socialt sammanhang. Den fysiska placeringen i sig är inte tillräcklig för att nå upp till 

inkluderingens kärna; att alla barn ska få möjligheten att vara delaktiga, skapa sociala 

relationer och nå lärandemålen (Odom, Buysse & Soukakou, 2011). I det Svenska 

Unescorådets Riktlinjer för inkludering (2008) står det: ”All kunskap om och erfarenheter av 

barns utveckling säger att den bäst sker i en miljö där självkänslan är stark och 

självuppfattningen positiv, dvs. i en miljö där verklig delaktighet och kamratskap upplevs och 

främjas” (s. 26). Inkludering handlar till stor del om hur lärandemiljön kan anpassas med 

hänsyn till alla barns olikheter. En inkluderande miljö syftar till att få pedagogen och barnen 

trygga med mångfalden och se den som en utmaning istället för ett hinder. Pedagogen har en 

nyckelroll i inkluderingsprocessen och bör vara villig att acceptera och främja mångfalden 

samt vara beredd att ha en aktiv roll i barnens liv. En optimal lärandemiljö för inkludering 

beror i hög grad på förhållandet mellan pedagog och barn (Svenska Unescorådet, 2008). Även 

Aspelin och Persson (2011) lyfter de positiva aspekterna för barn att vistas i lärandemiljöer 

som präglas av tillitsfulla sociala relationer, omsorg och dialog. De senaste decenniernas 

forskning visar att en förskola som präglas av inkludering är av godo för alla barn och inte 

enbart för barn i behov av stöd (Barton & Smith, 2015; Odom, Buysse & Soukakou, 2011).  
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Relationer mellan pedagog och barn 

Inom forskningen råder konsensus om vikten av goda relationer mellan pedagog och barn i 

förskolan. UNICEF (2008) utarbetade internationella kriterier för förskolan och framhöll att 

pedagogernas bemötande av barnen samt deras förmåga att skapa en trygg och stabil miljö var 

avgörande för en förskola av god kvalitet. I en forskningssammanställning gjord av 

Yoshikawa och Wailand (2013) ser de tydliga tendenser av detta. I sammanställningen tittar 

de på studier gjorda i USA från 1960-talet fram till idag. De menar att den viktigaste 

kvalitetsaspekten i förskolan är den goda relationen mellan pedagog och barn. 

Vetenskapsrådet drev under 2014 ett projekt vars syfte var att kartlägga befintlig 

utbildningsvetenskaplig forskning. Ur detta projekt kom en delrapport vid namn “Förskola 

tidig intervention”, som var uppbyggd av fyra delstudier. Persson (2015) är författare till en 

av dessa delstudier: Pedagogiska relationer i förskolan. Persson har gjort en inventering, 

kartläggning och analys av studier som handlar om interaktion och pedagogiska relationer i 

förskolan. För att han skulle ta studierna i beaktning var kravet att de skulle publicerats i en 

peer-review tidskrift mellan 2007-2014. Studierna behandlar förskolor i Norden, Europa, 

Australien och USA. Det insamlade materialet visar att förskolan har påtaglig betydelse för 

barns utveckling av kognitiva, emotionella och sociala förmågor. Resultatet visar även att 

barns förskolevistelse har positiva effekter för hur de senare anpassar sig och presterar i 

skolan. Längden och kontinuiteten på barnens förskolevistelse är central för att dessa effekter 

ska uppstå. Det som dock visade sig vara den viktigaste parametern är att pedagogerna i 

förskolan använder sig av barnfokuserade strategier, lyckas etablera möten som präglas av 

dialog samt skapa ett gemensamt tänkande med barnen. Dessa aspekter finner Persson även 

vara viktiga för att skapa en förskola av hög kvalitet. Utifrån det insamlade materialet 

definierar Persson goda relationer mellan pedagog och barn som att ”pedagogen sörjer för 

barnets välbefinnande genom att vara emotionellt närvarande, lyhörd, bekräftande och 

responsiv gentemot barnet” (Persson, 2015, s.134).  

 

Den internationella forskningen som behandlar relationen mellan förskolans pedagoger och 

barn fokuserar till stor del på hur denna relation kan förbereda barnen inför skolan. Birch och 

Ladd (1997) ser i sin longitudinella studie, som inkluderar en skattningsskala skapad av 

Pianta (1999) och som han i sin tur konstruerat efter anknytningsteorin, hur nära relationer 

mellan pedagog och barn har positiva samband med barnens självständighet och positiva 

uppfattning av skolan och hur de senare presterar i skolan. Genom att pedagoger har fått fylla 

i skattningsskalor som mäter lärarens upplevelse av sin relation med ett visst barn, elevens 

interaktiva beteenden gentemot läraren samt hur läraren tror att barnet känner inför deras 

relation, har tre typer av pedagog-barn relationer tydliggjorts. Barn som lyckas skapa positiva 

och nära relationer till sina pedagoger kan använda sig av den styrka dessa relationer ger 

barnen till att utforska lärmiljön samt skapa relationer till sina jämnåriga kamrater. Detta 

bidrar i sin tur till goda akademiska resultat och att dessa barn utvecklar en positiv attityd till 

skolan. Däremot kan konfliktfyllda relationer mellan pedagog och barn få negativa 

konsekvenser för barnets samspel med jämnåriga och i förlängningen även bidra till att barnet 

får svårigheter med sin inlärning och utveckling. Relationerna lärarna hade med pojkarna var 

mer konfliktfyllda medan relationerna med flickorna innehöll mer värme och närhet. Barn 
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som är för beroende av sin pedagog är mindre troliga att våga utforska sin lärandemiljö samt 

skapa goda relationer till sina jämnåriga kamrater (Birch & Ladd, 1997). Piantas (1999) 

skattningsskala har även använts i bland annat Orens (2009) undersökning om hur barnets 

temperament kan relateras till pedagog-barn-relationen och interaktionen. Det Oren såg i sin 

studie var att barnets intensitet och tröskel till negativt humör hängde samman med 

förekomsten av konflikt i relationen. De barn som hade hög intensitet och en låg tröskel till 

negativt humör hade också mer konfliktfyllda relationer med lärarna. Det Orens resultat också 

visade var att de barn som hade lätt att slutföra olika uppgifter hade mer närhet i sina 

relationer med lärarna. En annan intressant aspekt Oren såg i sitt resultat var att lärarnas eget 

temperament spelade roll för hur relationen med barnen blev. Lärare som var utåtriktade, 

pratade högt och tog mycket plats själva, hade svårt att skapa goda relationer med barn som 

var tillbakadragna och tystlåtna.  

 

Goda relationer mellan pedagog och barn på förskolan leder till färre beteende- och 

lärandeproblem senare. Relationer mellan pedagoger och barn som karaktäriseras av närhet 

och brist på konflikt leder även till att färre barn hamnar i behov av stöd och 

specialpedagogiska insatser (Hamre & Piantas, 2001).  

Pedagogernas förhållningssätt 

I sin studie har Thomason och La Paro (2013) undersökt vilken betydelse pedagogernas syn 

på deras yrke och uppdrag har för hur de interagerar med barnen. För att ta reda på detta har 

de genomfört observationer och intervjuer på olika förskoleverksamheter för barn i åldrarna 

15, 24 och 36 månader. Studien visar att pedagogernas utbildning och erfarenhetslängd 

skapade förutsättningar för att en god interaktion skulle uppstå med barnen. De kunde även se 

att pedagogernas syn på sitt yrke och sin yrkesroll (om de såg på det som en långvarig karriär 

och upplevde sitt arbete som betydelsefullt) spelade in i hur de interagerande med barnen. 

Dessa parametrar visade sig vara särskilt viktiga för hur pedagogerna stöttade barnen i deras 

kognitiva utveckling men hade mindre betydelse för hur de bistod barnen i den emotionella 

utvecklingen. Det blir i studien tydligt att kvalitén i interaktionen och relationen mellan 

pedagog och barn har samband med hur pedagogerna förhåller sig till sitt yrke. Även Brophy 

(1985) såg i sin undersökning att pedagogers syn på sitt uppdrag har betydelse för hur de 

interagerar med barnen. Brophy lyfter två typer av pedagoger: de som uppfattar sin yrkesroll 

främst ligga i linje med “the instructor” och de som primärt såg sig som “the socializer”. “The 

instructor” tenderade att vara mer negativ i sitt bemötande av de barn som de upplevde som 

omotiverade medan “the socializer” bemötte barn de uppfattade som aggressiva mer negativt. 

Pedagogers känsla av vilken betydelse deras sätt att utföra sitt uppdrag har, får också 

betydelse för hur relationen mellan dem och barnen blir. Pedagogerna som tänker att de har 

ett stort inflytande på barnen tenderar att bemöta dem med mycket positiv interaktion i form 

av uppmuntran och bekräftelse, vilket ökar sannolikheten att barnen utvecklar positiva 

attityder till utbildningsmiljön och även presterar bättre.  

 

Pedagogernas relationer med barnen på förskolan får betydelse för hur barnen senare presterar 

och fungerar i skolan. Barn som i förskolan hade konfliktfyllda relationer med pedagogerna, 
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eller visade ett högt beroende av pedagogerna, uppvisade mer beteendeproblem och sämre 

akademiska resultat under skolans följande årskurser. Forskarna såg att när pedagogerna 

uppfattade relationen med barnet som positiv så var de också mer benägna att anstränga sig i 

större utsträckning och lägga ned extra tid för att barnet skulle lyckas. När pedagogen istället 

upplevde att relationen präglades av mycket konflikter lades mer tid på att kontrollera barnets 

beteende, vilket hindrade pedagogerna från att skapa en positiv miljö för barnet (Hamre & 

Pianta, 2001).  

 

I sin longitudinella studie kunde Lundqvist, Siljehag och Allodi (2015) se hur antalet barn 

som ansågs vara i behov av särskilt stöd ökade då barnen slutade i förskolan och började i 

skolan. Förklaringen till detta kan dels vara att kraven ökade på barnen i skolan och dels att 

pedagogerna på de undersökta förskolorna hade en större erfarenhet av barn i behov av 

särskilt stöd och att arbeta inkluderande.         

 

Strukturella villkor 

Då man inom forskningslitteraturen talar om strukturella villkor inom förskolan är det 

framförallt barngruppens storlek och personaltätheten som hamnar i fokus. Forskningen visar 

inte på några exakta siffror gällande vad som kan tänkas vara en ideal storlek på barngruppen, 

utan lyfter komplexiteten i frågan. Vad som är lagom antal barn i gruppen anses bland annat 

vara beroende av pedagogernas utbildning och kompetens, miljöns utformning och förskolans 

organisation (Persson, 2015; Skolverket, 2016). Ur relationssynpunkt visar forskning att ett 

stigande barnantal leder till sämre och mer konfliktfyllda relationer mellan pedagog och barn 

(Skalická, Belsky, Stenseng & Wichstrøm, 2015). I Trondheim har en longitudinell 

jämförelsestudie gjorts där man har tittat på traditionella förskolor med fasta avdelningar och 

förskolor med storarbetslag. Pedagogerna fyllde i skattningsskalan Student teacher 

relationship scale (STRS) för att undersöka sina relationer till barnen. Resultaten visade att 

barnen som gick på förskolorna med storarbetslag inte utvecklade lika nära relationer till 

pedagogerna jämfört med de barn som gick på de traditionella förskolorna. På förskolorna 

med storarbetslag vistades barnen på stora, öppna ytor och saknade fast grupptillhörighet. På 

de traditionella förskolorna hade barnen en fast avdelning de tillhörde med fasta pedagoger 

(Skalická, Belsky, Stenseng & Wichstrøm, 2015). I undersökningen såg de att pedagogerna på 

de traditionella förskolorna, tack vare miljöns utformning, hade lättare att uppmärksamma och 

interagera med varje barn.  Detta höjde relationens kvalitet och bidrog till att barnen upplevde 

en känsla av trygghet. Barn som i förskolan hade omfattande beteendeproblem hamnade i mer 

konfliktfyllda relationer med pedagogerna då de började skolan, om de tidigare gått på en 

förskola med storarbetslag (Skalická, Belsky, Stenseng & Wichstrøm, 2015).  

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2015) har i sitt projekt “Gruppstorlekens 

betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan” funnit att de undersökta 

förskollärarna upplever att de i stora barngrupper inte hinner ge varje barn den tid som de 

önskar. Förskollärarna menar att de inte hinner skapa goda relationer till barnen vilket gör att 

de känner sig otillräckliga i sin profession. Förskollärarna upplever det även som en brist i sin 
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kompetens då de dagligen inte hinner bemöta varje barn individuellt. Det som läroplanen 

lyfter gällande att individualisera verksamheten och möta varje barn är något som 

förskollärarna känner att de inte har möjlighet att nå upp till. Då barngrupperna är för stora 

minskar tiden för det enskilda barnet att bli uppmärksammat och detta kan i förlängningen 

innebära att barnet inte ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson menar att projektets resultat pekar på att förskolans verksamhet inte 

planeras och organiseras utifrån de faktiska förhållanden utan istället utgår från att gruppen 

består av färre antal barn än vad som är verklighet.  

 

Metod 

Då vårt syfte är att försöka förstå och tolka förskolepedagogers erfarenheter av 

relationsskapande har vi valt en hermeneutisk metod som tillhör hermeneutisk 

fenomenologisk forskningstradition. Vi försöker tolka och förstå erfarenheter från livsvärlden. 

Begreppet livsvärlden skapades inom fenomenologin av Edmund Husserl och 

vidareutvecklades av Martin Heidegger och kunskapssociologer som Alfred Schütze, Peter 

Berger och Thomas Luckman (B. Hautaniemi, personlig kommunikation, 31/10 - 16). 

Livsvärlden skapas av förgivettagna vardagserfarenheter som strukturerar våra liv. Vi kan 

förstå livsvärlden genom att tolka den (Berntsson, 2009).  

 

Hermeneutik som forskningsmetod  

Det centrala inom hermeneutiken är att tolka och förstå det ämne som beforskas. Denna ansats 

är lämplig om man vill synliggöra någons upplevelse av livsvärlden. Det är även en ansats 

som ger informanterna stor möjlighet att själva välja vad de vill ta upp och prata om utifrån 

sina livserfarenheter (Westlund, 2015).   

 

Inom hermeneutiken tar man språkets kraft i beaktning och orden har stor mening och 

betydelse. Forskaren måste således möta orden på ett öppensinnat sätt, med en vilja att förstå 

på en mer existentiell nivå (Ödman, 2007). Utifrån detta blir det viktigt att förstå att språket 

som använts i intervjuerna är unikt för varje enskild intervjusituation.  

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel bör ses 

som en illustration för hur tänkande, förståelse och tolkning verkar. Vår förståelseprocess 

börjar ofta med att vi försöker bilda en uppfattning utifrån små helheter som tillsammans 

bildar någonting större. Förståelsen kan alltså sägas verka på två olika nivåer; del- och 

helnivå. Samspelet mellan dessa två nivåer är starkt sammanlänkat. Det är pendlandet mellan 

del och helhet som karakteriserar förståelsen (Ödman, 2007). Ödman anser dock att bilden av 

den hermeneutiska cirkeln är något missvisande då en cirkel är sluten. Han menar att bilden 
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av förståelsen snarare går att liknas vid en spiral. Liknelsen av den hermeneutiska processen 

som en spiral beskriver hur den på sin väg ned i förståelsen hela tiden söker nya delar. 

Metaforen med spiralen visar även på den pendling som sker mellan det empiriska materialet 

och litteraturen. Vid varje pendelrörelse gräver sig spiralen allt längre ned och i och med detta 

fördjupas även tolkningen (Westlund, 2015). Liknelsen med en cirkel bör inte förkastas helt 

då detta begrepp knyter an till intressanta och relevanta uttryck som är vanligt förekommande, 

som till exempel ond cirkel. En hermeneutisk ond cirkel karakteriseras av fördomsfullt 

tänkande och visar tecken på en sluten cirkel/förståelse. Risken finns att förståelsen då 

hamnar i en ond cirkel och aldrig tar steget över till spiralens pendling (Ödman, 2007).     

 

Kvalitativ intervjustudie 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger. Den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker förstå världen utifrån informanternas synvinkel samt finna 

mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). En av de kvalitativa metodernas 

stora styrkor är att man får möjlighet att skapa en djupare förståelse för sin problemställning 

(Bjørndal, 2005).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om semi-strukturerad livsvärldsintervju. Livsvärld är vår 

levda vardagsvärld där vi lever och verkar. “Livsvärlden är den värld vi lever våra liv i och 

som vi på ett nära sätt är förbundna med. På grund av världens nära samhörighet med en 

människa är livsvärlden på detta sätt en levd värld som gestaltas i människors handlingar och 

vardagsliv” (Berndtsson, 2009 s. 252). Inom livsvärlden önskar man fånga upplevelsen av ett 

fenomen och att beskriva denna så som den visar sig och upplevs. “Målet är att beskriva 

variationer av livsvärldsmönster samt den centrala essensen som kommer igen i människors 

livsvärldar” (Ahlberg, 2016 s. 59).  I denna process är förutsättningslöshet nödvändigt, 

forskaren måste studera fenomenet utan några förgivettaganden. Fenomenet måste få träda 

fram helt i sig själv utan att forskaren möter den med förutfattade meningar (Szklarski, 2015). 

Vår strävan var att skapa en förståelse för informanternas erfarenheter utifrån vårt valda 

ämne, relationsskapande mellan pedagog och barn. Vi angav ingen tidsram för dessa 

erfarenheter annat än att det skulle vara erfarenheter som informanterna gjort under sina 

yrkesverksamma år inom förskolan.     

 

Innan våra intervjutillfällen utarbetade vi gemensamt en intervjuguide med semi-strukturerat 

innehåll. En semi-strukturerad intervju liknar ett vardagligt samtal, syftet och intervjuguiden 

gör dock att intervjun får en professionell karaktär (Kvale & Brinkmann, 2014). Lind (2014) 

definierar intervjuer som ett samtal med ett syfte. För att kunna ta del av informanternas 

erfarenheter strävade vi efter att ha en nyfiken hållning och försökte bortse från vår egen 

förförståelse av fenomenet. Vi är dock medvetna om att detta inte är helt möjligt, men vårt 

syfte med detta förhållningssätt var att inte styra våra informanter utifrån våra tankar kring 

relationsskapande. Under analysprocessen spelar dock vår förförståelse en viktig roll då den 

hjälper oss att tolka vårt material. Erfarenheter av det studerade ämnet eller fenomenet bör ses 
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som en tillgång då de minskar distansen mellan forskaren och den miljö där texten skrivits. I 

de fall där forskaren inte har någon erfarenhet av det som studeras kan detta bli ett hinder i 

tolkningsprocessen. Eftersom vi båda är förskollärare i grunden och har ett antal 

yrkesverksamma år bakom oss, har vi en viss förförståelse av att som pedagog skapa 

relationer med barn. Förförståelsen kan vara de upplevelser forskaren har med sig in i 

forskningsprocessen (Westlund, 2015). Under själva intervjusituationen blev det därför av 

extra stor vikt att ständigt vara nyfiken på just den aktuella informantens erfarenheter, och inte 

tänka att vi förstod vad de menade. Under analysarbetet är förförståelsen också betydelsefull 

då den bidrar till hur vi tolkar materialet och vad vi skapar för teman. När vi läste och 

bearbetade intervjutexterna strävade vi efter att bibehålla distans till vår förförståelse. En risk 

med förförståelsen är annars att den bidrar till att vi missar viktiga budskap som texten har 

(Westlund, 2015).  

.  
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Studiens deltagare 

Vi har vänt oss till tio förskolepedagoger på nio olika förskolor i olika kommuner i en stor 

stad i Sverige. Av dessa tio pedagoger var sex utbildade barnskötare och fyra var utbildade 

förskollärare. En av de tilltänkta informanterna svarade aldrig på förfrågan och en tackade nej.  

 

 

 

  

Namn Ålder Befattning Arbetsplats År i yrket 

 

Daniella 

 

 

42 år 

 

Barnskötare 

 

En privat förskola i en 

förort till en stor stad 

 

 

22 år 

 

Matilda 

 

 

32 år 

 

Förskollärare 

 

En privat förskola i en 

stor stad 

 

 

6 år 

 

Josefin 

 

 

33 år 

 

Förskollärare 

 

En privat förskola i en 

förort till en stor stad 

 

 

6 år 

 

Cecilia  

 

 

45 år 

 

Barnskötare 

 

En kommunal förskola i 

en förort till en stor stad 

 

 

9 år 

 

Lovisa 

 

 

52 år 

 

Förskollärare 

 

En kommunal förskola i 

en förort till en stor stad 

 

 

Från och till 

i 35 år 

 

Beatrice 

 

 

60 år 

 

Förskollärare 

 

En kommunal förskola i 

en stor stad  

 

 

39 år 

 

Ella 

 

 

28 år 

 

Barnskötare 

 

En kommunal förskola i 

en stor stad 

 

 

9 år 

 

Anna 

 

 

29 år 

 

Barnskötare 

 

En kommunal förskola i 

en förort till en stor stad 

 

 

8 år 

 

Kerstin  

 

 

52 år 

 

Barnskötare 

 

En kommunal förskola i 

en förort till en stor stad 

 

 

8 år 

 

Nina  

 

 

60 år 

 

Barnskötare 

 

En kommunal förskola i 

en förort till en stor stad 

 

 

35 år  
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Genomförande 

Ett missivbrev mejlades ut till samtliga tilltänkta informanter. Urvalet kan sägas vara ett 

bekvämlighetsurval då vi för att hitta informanter vänt oss till olika förskolor som vi haft 

någon sorts ingång till. Vi har dock medvetet valt att vända oss till olika förskolor, i olika 

kommuner, både kommunala och privata då vi strävade efter att skapa en spridning bland våra 

informanter. Vi valde även medvetet att intervjua både förskollärare och barnskötare för att 

försöka få variation i vårt insamlade material. I slutändan genomförde vi tio intervjuer på nio 

olika förskolor (tre privata och sju kommunala). Av våra informanter var sex barnskötare och 

fyra förskollärare. Vi genomförde fem intervjuer var. Intervjuerna baserades på vår 

intervjuguide som bestod av två öppna frågor. Dessa frågor var:  

 

1. Vad har du för erfarenheter av att skapa relationer till barnen? 

2. Har du upplevt några svårigheter med att skapa relationer med barn? 

 

Beroende på vad informanterna berättade ställde vi följdfrågor. Detta krävde ett aktivt 

lyssnande från vår sida där vi både var uppmärksamma på vad informanten tog upp och 

följsamma i intervjuns flöde (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få en så gedigen förståelse 

som möjligt av vad informanterna menade med det som sades, frågade vi ofta efter 

förtydliganden eller ytterligare förklaringar. Vi frågade informanterna var de ville genomföra 

intervjun för att de skulle känna sig bekväma i situationen. Varje intervju tog ca en timme och 

spelades in för att sedan transkriberas. Alla namn i våra transkriberingar anonymiserades från 

början genom att vi gav varje informant en specifik siffra för att kunna hålla reda på de olika 

informanternas utsagor. Sedan gav vi varje informant ett slumpmässigt påhittat namn. Vi 

transkriberade intervjuerna ordagrant men skrev ut orden i skriftspråk. Detta valde vi att göra 

med hänsyn till informanterna men även för att öka läsbarheten (Jepson Wigg, 2015). Dessa 

transkriberingar analyserade vi gemensamt för att se vilka teman och mönster vi kunde finna. 

 

Analys av materialet 

Vi började med att enskilt läsa igenom varje transkribering för att få en överblick av vad 

informanterna tagit upp. Sedan följde en mer noggrann genomläsning, detta gjorde vi både 

enskilt och tillsammans. Nästa steg blev att koda och kategorisera uttalanden ur våra 

intervjuer. Vi färgkodade de olika teman som vi kunde utröna. Dessa klippte vi sedan ut för 

att sammanställa i ett enskilt dokument. Sedan gjorde vi ännu en genomläsning av vårt 

material och gjorde ytterligare en omkodning. När detta steg var genomfört hade vi kommit 

fram till tre teman. Men efter att ha arbetat med dessa teman en tid så fick vi upp ögonen för 

andra aspekter i materialet vilket fick oss att omarbeta temana. Våra slutgiltiga teman blev; 

Strukturera och planera tid för relationsskapande, Personlighetens betydelse för 

relationsskapandet och Närhetens betydelse för relationsskapandet.  
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Transkribering  

 

 

Färgkodning 

 

Val av teman 

 

Tolkning 

 

Anna: När jag jobbade 

med de små så tyckte 

jag att det var vilan. 

Det var väldigt viktigt 

tyckte jag. För då såg 

man varje barn och 

gav dem närhet om de 

ville. Och sen lunchen. 

Då pratar man 

jättemycket med 

barnen. Och då vet 

man att man 

uppmärksammat 

iallafall de barnen vid 

sitt bord. 
 

 

 

Anna: När jag jobbade 

med de små så tyckte 

jag att det var vilan. 

Det var väldigt viktigt 

tyckte jag. För då såg 

man varje barn och 

gav dem närhet om de 

ville. Och sen lunchen. 

Då pratar man 

jättemycket med 

barnen. Och då vet 

man att man 

uppmärksammat 

iallafall de barnen vid 

sitt bord. 
 

 

Strukturera och 

planera tid för 

relationsskapande 

 

Pedagogerna strukturerar 

och planerar avgränsade 

tillfällen för 

relationsskapande.  

 

Josefin: Det beror på 

hur man är som 

person och utgår jag 

från mig själv så har 

jag inte svårt att skapa 

bra relationer med 

barnen. Sen finns det 

väl vissa som kanske 

har det. Det har väl 

med personlighet att 

göra. 
 

 

 

 

Josefin: Det beror på 

hur man är som 

person och utgår jag 

från mig själv så har 

jag inte svårt att skapa 

bra relationer med 

barnen. Sen finns det 

väl vissa som kanske 

har det. Det har väl 

med personlighet att 

göra. 
 

 

Personlighetens 

betydelse för 

relationsskapandet 

 

Pedagogerna lägger stor 

betydelse vid sin 

personlighet då de talar 

om att skapa goda 

relationer till barnen.  

 

Lovisa: Det är ju 

jättemycket att gå på 

lina. Hur långt ska jag 

gå i min relation? Hur 

långt ska jag hålla 

avstånd? (...) Det finns 

ju dom som är väldigt 

nära barnen och 

pussar dom till 

exempel. Det skulle 

jag aldrig göra. 

 

 

Lovisa: Det är ju 

jättemycket att gå på 

lina. Hur långt ska jag 

gå i min relation? Hur 

långt ska jag hålla 

avstånd? (...) Det finns 

ju dom som är väldigt 

nära barnen och 

pussar dom till 

exempel. Det skulle 

jag aldrig göra. 

 

Närhetens 

betydelse för 

relationsskapandet 

 

Pedagogerna reflekterar 

över vilken betydelse 

närhet har för 

relationsskapandet.  
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Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Thornberg och Fejes (2015) anser att det inom den kvalitativa forskningen finns begrepp som 

är mer relevanta än reliabilitet och validitet och lyfter begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet. De menar att dessa begrepp visar på hur noggrann och systematisk forskaren 

har varit under sin process samt hur trovärdiga och tillförlitliga forskarens resultat är utifrån 

hur datainsamlingen och analysen gått till. Det hänger även samman med att en kvalitativ 

studie ofta bygger på relativt få informanter, i form av ett omfattande intervjumaterial (Lind, 

2014).  

 

Då man inom den kvantitativa forskningen talar om en studies generaliserbarhet är det oftast 

den statistiska generaliseringen som avses (Thornberg & Fejes, 2015). För att kunna uppnå en 

sådan måste informanterna som ingår i studien utgöra ett stickprov som är representativt för 

den grupp som studien riktar sitt fokus på. Inom den kvalitativa forskningen har dock andra 

typer av generalisering utvecklats. Den kvalitativa forskningen handlar om att beskriva eller 

tolka olika processer och mönster och får i bästa fall läsaren att bli medveten eller reflektera 

över något nytt. Ur ett hermeneutiskt perspektiv kan dessa reflektioner skapa en vidgad 

förståelse hos läsaren både om sig själv och om sitt sociala sammanhang. Den kvalitativa 

forskningen kan sägas hjälpa till att identifiera processer och mönster som läsaren annars 

kanske inte blivit medveten om. Då läsaren stöter på ett liknande fall kan läsaren känna igen 

dess processer och mönster. Generaliseringen av en studie kan sägas uppstå då studiens 

resultat passar in i andra liknande fall (Thornberg & Fejes, 2015).   

 

Forskningsetiska aspekter 

Inför varje intervju informerade vi våra informanter om de fyra forskningsetiska kraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes dels genom det missivbrev vi skickade ut inför varje 

intervju men även muntligt innan vi påbörjade våra intervjuer.     

 

Informationskravet innebär att syftet med intervjun klargörs, samtyckeskravet går ut på att 

informanten själv bestämmer över sin medverkan och om/när hen vill avbryta. 

Konfidentialitetskravet betyder att våra informanter är anonyma och att ingen information 

kommer att kopplas tillbaka till dem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 

endast kommer att användas för denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I en studie som bygger på intervjuer uppstår det flera etiska frågor. Dessa uppkommer under 

hela undersökningen och bör beaktas redan innan studien påbörjas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Syftet med studien ska ha ett vetenskapligt värde men bör även sträva efter att skapa en 

förbättring av den undersökta mänskliga situationen. Som forskare är det viktigt att man 

funderar över vilka goda effekter som undersökningen kan bidra till och på vilket sätt 

undersökningen kan förbättra deltagarnas (eller den grupp som de representerar) situation. 

Under själva intervjusituationen är det nödvändigt att man som forskare funderar över vilka 
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personliga konsekvenser som ett deltagande i studien kan få i form av exempelvis stress eller 

förändringar i självuppfattningen. Vid transkriberingen av intervjuerna är det av vikt att texten 

är lojal mot deltagarnas muntliga uttalanden. Etiska problem som kan uppstå vid analysarbetet 

handlar om hur djupt intervjuerna kan analyseras och om informanterna ska ha inflytande 

över hur deras utsagor tolkas eller inte. Viktigt att fundera över är även vem eller vilka som 

kommer att få tillgång till intervjuerna och hur man på bästa sätt kan dölja 

intervjupersonernas identitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

    

Resultat 

Goda relationer 

Då vi skriver om goda relationer utgår vi från pedagogernas beskrivningar av vad de anser 

vara goda relationer till barnen, varför vi inte har någon egen definition av begreppet. Detta 

var en medveten strategi från vår sida då vi ville ta del av deras livsvärld; hur de tänker och 

gör i sin vardag med att skapa goda relationer till barnen. Begreppet relation är i sig 

värdeneutralt men får då pedagoger använder sig av det ofta en normativ laddning. Pedagoger 

använder i regel begreppet relationer tillsammans med värdeord så som goda och 

förtroendefulla (Aspelin & Persson 2011). Aspelin och Persson ser hur relationer har fått ett 

allt större utrymme i den pedagogiska världen och lyfter vikten av att diskutera och 

problematisera innebörden av begreppet.  

 

I vårt material lyfter samtliga informanter vikten av att skapa goda relationer till barnen. 

Begrepp som våra informanter återkommer till då de talar om goda relationer mellan pedagog 

och barn är: trygghet, närhet och förtroende: 

 

Ella: Sen så märker man på folk som gillar sitt yrke, jag tror att det är det också, man märker 

de aktiva pedagogerna och de som verkligen gillar att vara med barnen, det är de som vinner 

barnens hjärta. Och trygghet och förtroende.  

 

Det kan tolkas som att Ella likställer gillande av sitt yrke med att vara aktiv. De som är aktiva 

är också de som verkligen är tillsammans med barnen och är nära dem, och som således har 

förutsättningar att skapa en god relation till barnen.  

 

Matilda talar om vikten av fysisk närhet:  

 

Matilda: Vi skapar en närhet… De är ju inte så verbala så då kanske man inte kommunicerar 

på det sättet. Det är mycket det fysiska med de här små… Trygga barn ger glada barn. 
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Matildas citat visar att relationsskapandet börjar med att som pedagog vara nära barnet rent 

fysiskt. Då barnen ännu inte kommunicerar verbalt tolkar vi det som att informanten ser den 

fysiska närheten som ett kommunikationsmedel.  

 

Informanternas utsagor visar också att goda relationer till barnen är något som de ser som 

grunden i förskolans verksamhet och som en förutsättning för att de ska kunna utföra sina 

arbeten och sina uppdrag. De ser även goda relationer som ett villkor för att ett lärande ska 

kunna ske hos barnet:    

 

Josefin: Med de yngre barnen då fokuserar man på omsorgsbiten för det kan inte bli 

någonting om inte barngruppen är lugn och trygg. Det är en grund. För om lärandebiten ska 

fungera så är omsorgsbiten grunden. Sen sker ju omsorgsbiten hela tiden men man måste 

lägga grunden så att barnen blir trygga och barngruppen blir trygg och då kommer lärandet. 

 

I Josefins citat blir det tydligt att hon ser på omsorgen och lärandet som två skilda delar. 

Relationen till barnen måste etableras först för att skapa ett tryggt klimat där lärandet kan 

uppstå. Vår tolkning blir att Josefin anser att lärandet nästan kommer av sig själv då barnen 

har en trygg relationsbas att stå på.  

 

Cecilia lyfter liknande tankar: 

 

Cecilia: Har de förtroende för mig så har jag ett guldläge att jobba med vår läroplan och lära 

dem det som vi ska göra. Som vi har ålagt oss. 

 

Detta citat visar också på en uppdelning mellan omsorg och lärande. Vi tolkar det som att 

Cecilia ser på relationsarbetet som ett medel för att nå målet. Cecilias formulering “som vi har 

ålagt oss” kan tolkas som att hon ser lärandeuppdraget komma uppifrån och inte något som 

hon själv valt. Vi tolkar att Cecilia ser läroplanen snarare handla om lärandet än om 

relationsskapandet.   

 

Sättet på vilket våra informanter beskriver vad goda relationer är kan förstås utifrån begrepp 

som härstammar från anknytningsteorin (Bowlby, 1969). Genom att ge barnen mycket fysisk 

närhet upplever pedagogerna att de hjälper barnen att bli trygga, vilket de menar också är 

grunden för att ett lärande över huvud taget ska kunna uppstå. Att barnet ges tid och möjlighet 

att kunna utveckla en trygg anknytning till pedagogerna upplever våra informanter vara själva 

grunden för deras verksamhet. Trygg anknytning innebär att barnet känner sig säker på att 

dess signaler kommer att besvaras på ett adekvat sätt, och att detta görs ungefär likadant varje 

gång. Detta kommer ur att anknytningspersonerna har bemött barnets signaler på ett lyhört 

och stabilt sätt. Anknytning och utforskande är två tätt sammanhängande processer. När 

barnets anknytningssystem är påslaget befinner sig barnet i ett stresstillstånd och kan därför 

inte ägna sig åt att utforska sin miljö. Det är först när en anknytningsperson lyckats hjälpa 

barnet att stänga av anknytningssystemet som hen kan återgå till lek och annat utforskande 

(Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).  
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Tema 1 - Strukturera och planera tid för 

relationsskapande 

Det tema som framstod som det allra tydligaste i vårt insamlade material var temat tid och hur 

pedagogerna gjorde för att strukturera och planera sin tid för att skapa tillfällen för 

relationsskapande. Våra informanter talade över lag mycket om tid under intervjuerna. Både 

tid som en bristvara och tid i en mer avgränsande mening kopplat till skapandet av goda 

relationer. Som vi tidigare sett i vår studie lyfter informanterna vikten av att det skapas goda 

relationer mellan dem och barnen. Pedagogerna påtalar att detta är något som ligger till grund 

för förskolans verksamhet samt utförandet av deras arbeten. Samtidigt blir det i vårt 

insamlade material tydligt att olika aspekter försvårar pedagogernas arbete med 

relationsskapande. Dessa aspekter kan vara barngruppens storlek, personaltäthet eller vad som 

prioriteras i verksamheten, men handlar i slutändan om bristen på tid: 

 

Daniella: Men det är klart att man skulle vilja ha mer tid att arbeta med barnen. Det finns 

många stressmoment. Det skulle behövas mindre barngrupper eller flera pedagoger. Vi 

kommer bli 24 barn efter jul… Och vi är ju bara tre pedagoger. Det kan vara tufft. Man 

känner att “nu har vi inte tid med alla barn”. Det blir en stress och det blir ju en stress för 

barnen också… Ibland vill de ju ta det lugnt och så… Ju mindre barngrupper desto bättre! 

Tiden är det största bekymret. Man ska ju hinna dokumentera också. Och då måste ju en gå 

ifrån barngruppen. Förut var det inte så mycket fokus på att dokumentera men nu är det ju 

det. Det blir mer och mer. Man måste ha tid med det. Och det är tufft. Det är svårt att få till 

det här lugnet i verksamheten. Det blir lätt stressigt. 

 

Daniellas beskrivning av den dagliga verksamheten i förskolan återkommer i flera 

informanters utsagor. Dessa beskrivningar visar på en verksamhet med stora barngrupper, låg 

personaltäthet och liten tid för skapandet av relationer. Citatet från Daniella visar på en daglig 

verksamhet där mycket annat ska hinnas med. Möten, dokumentation och planering tar upp en 

stor del av pedagogernas tid. Vår tolkning av Daniellas citat är att hon känner sig otillräcklig 

som pedagog och har ett behov av att rättfärdiga det. Dessa känslor återfinns i Williams, 

Sheridans och Pramling Samuelssons undersökning (2015) där förskollärarna uttryckte att de 

inte hade förutsättningar att genomföra sitt uppdrag.  

 

En annan av våra informanter pekar också på tiden och sammankopplar den med 

barngruppens storlek: 

 

Ella: Jag tror att det är väldigt individuellt från barn till barn. Man kan inte säga så här lång 

tid tar det (att skapa en god pedagog-barn-relation). Jag har ju väldigt lätt för att bygga 

relationer med barn. Jag tror det beror på hur man tar sig an det. Sen tror jag också på 

barngruppens storlek, jag tror att det spelar mycket roll hur stor barngruppen är. Man måste 

ha tid med barnen också, man kan inte bara ha hur stora grupper som helst och inte hinna se 

eller höra dem för då har man ju ingenting. 
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Vi förstår det som att Ella upplever att barngruppens storlek avgör hur mycket tid hon får för 

relationsskapandet med barnen. Hon antyder också att detta är något som kan ta tid. För att 

skapa en god relation känner Ella att hon måste ha tid att ta av. 

 

Avgränsade stunder för relationsskapande 

Att verksamheten präglas av tidsbrist blir tydligt då pedagogerna lyfter hur de måste arbeta 

med relationsskapandet under vissa tidsbegränsade tillfällen. Dessa tillfällen kan vara både 

längre sammanhängande perioder och kortare stunder under den dagliga verksamheten.  

 

Cecilia beskriver hur de på hennes förskola har avsatt tid i början på terminen i augusti för att 

skapa möjligheten att enbart arbeta med den så kallade grundverksamheten, vilket i praktiken 

innebär relationsskapandet till barnen. Under denna tidsperiod ligger övrig verksamhet så som 

dokumentation, reflektion och planering nere:     

 

Cecilia: Det är ju det vi fokuserar på 6-8 veckor när vi startar upp terminen i augusti. Vi 

fokuserar på att skapa relationer mellan oss och barnen och mellan barnen och föräldrar och 

oss. (...) Vi jobbar med grundverksamheten 6-8 veckor för förut var det att man skulle hålla på 

och fixa och göra allt som måste. (...) Det är grundverksamheten som gäller i 6-8 veckor och 

det är exakt det att skapa relation till barnen. Alla ska känna sig sedda och hörda och känna 

sig trygga på förskolan. 

 

Den avgränsade tidsperiod som Cecilia har erfarenhet av tolkar vi fungerar som ett verktyg 

för pedagogerna att arbeta med relationsskapande. Att de avgränsar arbetet på detta tydliga 

sätt kan tolkas som att de tänker att efter periodens slut så har de uppnått en god relation med 

barnen. Denna goda relation behöver inte längre arbetas med utan bara underhållas. Nu finns 

den goda relationen där och pedagogerna kan återgå till ordinarie verksamhet.  

 

Denna avgränsning återfinns även i den dagliga verksamheten:  

 

Anna: När jag jobbade med de små så tyckte jag att det var vilan. Det var väldigt viktigt 

tyckte jag. För då såg man varje barn och gav dem närhet om de ville. Och sen lunchen. Då 

pratar man jättemycket med barnen. Och då vet man att man uppmärksammat iallafall de 

barnen vid sitt bord. 

 

Citatet kan tolkas som att pedagogen känner en känsla av otillräcklighet och ett behov av att 

försäkra sig om att hon sett varje barn. Bristen på tid och möjlighet att möta varje barn tvingar 

Anna till en absolut lägsta nivå av vad hon tycker är acceptabelt att interagera med varje 

enskilt barn.  

 

Vår samlade tolkning av undertemat Avgränsade stunder för relationsskapande är att 

förskolans uppdrag i praktiken är mer uppdelat. Omsorg och lärande tenderar att av 

pedagogerna ses som två skilda områden. Lärandet sker ständigt under dagen medan 

omsorgen sker under tidsbegränsade tillfällen. Viljan att separera lärandet och omsorgen kan 

enligt Goldstein (1998) bottna i en önskan att höja både statusen på sin egen yrkesroll och 
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statusen på förskolan som verksamhet. Relaterat till att dagens förskola med dess läroplan är 

relativt ny är det förståeligt att pedagogerna ger uttryck för en splittring. Det kan också tolkas 

som att det är läroplanen som skapat denna vilja att lyfta lärandet och att det är den som också 

efterfrågar detta synliggörande.  

 

Tema 2 - Personlighetens betydelse för 

relationsskapandet 

Det andra temat som vi kunde utröna ur vårt insamlade material var Personlighetens betydelse 

för relationsskapandet. Våra informanter talade både om betydelsen av sin egen personlighet 

och betydelsen av barnens personligheter men också om vikten av att dessa personligheter 

kunde samspela med varandra. Vi har valt att använda oss av begreppet personlighet då det är 

ett ord som pedagogerna själva använder i sitt vardagsspråk och som speglar deras livsvärld.  

 

Pedagogernas personlighet 

Pedagogerna uttrycker återkommande i intervjuerna att relationsskapandet med barnen är 

något som sker naturligt för dem och som de upplever sig vara bra på. Däremot var det svårt 

för informanterna att beskriva vad det var som de var bra på. Personlighet och personkemi är 

begrepp de använde i sina utsagor:  

 

Josefin: Det beror på hur man är som person och utgår jag från mig själv så har jag inte svårt 

att skapa bra relationer med barnen. Sen finns det väl vissa som kanske har det. Det har väl 

med personlighet att göra. 

 

Josefin förlägger sin goda förmåga att skapa relationer med barnen till sin egen personlighet. 

Detta tolkar vi som att denna förmåga är en egenskap som pedagogen antingen besitter eller 

inte. Josefins syn på att det är personligheten som avgör huruvida man lyckas som pedagog 

eller inte gällande relationsskapande, kan tolkas vara något statisk. Med ett sådant synsätt 

tänker vi att pedagogen får svårt att ta till yttre medel för att förändra sina förutsättningar för 

att skapa goda relationer. 

 

Nina talar också om att besitta egenskaper som tilltalar barnen: 

 

Nina: Men jag har märkt att barn ofta berättar för mig om det är något som tynger dem. Och 

då undrar jag vad det är som jag utsöndrar som gör att de alltid berättar sådant för mig. Vad 

är det för signaler som jag ger som jag inte är medveten om direkt? 

 

Ninas formulering, med ord som “utsöndrar” och “signaler”, tyder på att det hon gör sker 

oreflekterat. Att det sker av sig själv, nästan utom hennes egen kontroll.  
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Kerstin talar om ett intresse för de barn som hon upplever utmanar henne mer än andra barn: 

 

Kerstin: Jag dras ju kanske snarast till svårigheterna. Jag tycker att det är intressant, när det 

skaver lite. (...) Det där barnet som är överallt. Att försöka fånga det barnet. Var har det 

barnet sitt intresse? Hur kan vi hjälpa varandra till något bra? 

 

Vi tolkar Kerstins formulering att hon ”dras” till svårigheterna som att det är något hos henne 

som gör att hon väljer att vara med de barn som ”är överallt”. Vi förstår det som att det inte 

riktigt handlar om ett medvetet val att komma dessa barn nära utan att det sker utifrån 

Kerstins personliga intresse. Till skillnad från Nina som menar att hon omedvetet får barnen 

att komma till sig så uttrycker Kerstin att det är hon som “dras” till svårigheter.  

 

Vår gemensamma tolkning av undertemat Pedagogernas personlighet är att pedagogerna 

lyfter deras personligheter som centralt för skapandet av relationer till barnen. 

Undermeningen i deras utsagor är att en viss typ av personlighet är bättre lämpad för 

relationsskapandet än andra personlighetstyper. Samtidigt finns det en otydlighet kring hur en 

sådan personlighet gestaltar sig. Pedagogerna kan själva inte sätta ord på vilka egenskaper 

som utgör den här personligheten. Att pedagogerna inte sätter ord på vad det är de anser sig 

vara bra på kan tolkas som att det handlar om så kallad tyst kunskap. Denna typ av kunskap är 

ett yrkeskunnande som kännetecknas av att den är personlig och kommer till ytan genom 

praktisk handling (Gotvassli, 2002). Lauvås och Handal (2001) problematiserar begreppet tyst 

kunskap och reflekterar kring ett byte från ”tyst” till ”införstådd” kunskap. De menar att 

omformuleringen till införstådd kunskap öppnar för en bredare förståelse för företeelsen. 

Yrkesutövarens föreställningar och tankar om verkligheten, värderingar, känslor, attityder och 

färdigheter är några aspekter författarna menar lättare inkluderas i den senare formuleringen. 

Det som gör att det kallas för tyst kunskap är enligt Lauvås och Handal att denna kunskap är 

svår för yrkesutövarna att uttrycka verbalt. Yrkesutövarna är så tätt sammanflätade med denna 

kunskap att den blivit kroppslig så till den grad att personerna är relativt omedvetna om att de 

besitter och utövar kunskapen.   

 

Barnets personlighet 

Det framkommer även i våra intervjuer hur pedagogerna har erfarit svårigheter med att skapa 

goda relationer till barn som de menar har en viss personlighet. Pedagogerna talar om 

svårigheter med att skapa relationer till barn som är blyga, distanserade, svävande och 

utåtagerande:   

 

Josefin: Speciellt inte om det barnet självt är ganska blygt och själv inte tar initiativ till att ta 

kontakt, då blir det ju absolut inte bra. Inte pratar eller någonting. För då får man varken den 

här fysiska kontakten eller språket. Det blir väldigt lite interaktion. 

 

Citatet ovan visar tydligt att Josefin lägger svårigheterna med att skapa en god relation till 

barnet hos barnets personlighet. Barnets sätt att vara, anser hon gör att det blir väldigt lite 
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samspel dem emellan. Vi tolkar Josefins citat som att hon anser att barnet också måste tillföra 

något i kontakten för att relationen ska kunna utvecklas.  

 

Cecilia beskriver svårigheter med att skapa relationer till barn som hon upplever vara 

distanserade:  

 

Cecilia: Ja, det är svårare med vissa barn. Det finns alltid vissa barn som har lite distans till 

nya människor, till vissa sorters människor. Där jag jobbar nu till exempel finns det en tjej 

som har distans. Och det är egentligen bara en av oss fem där man ser att hon gärna går till 

om det är någonting. Hon frågar och pratar med oss - det är inte det. Men man känner ändå 

att hon har distans. Det är samma för dem som för oss. Man känner sig bekväm eller så gör 

man inte det. 

 

Vår tolkning är att Cecilia finner förklaringen till de svårigheter hon upplever med att skapa 

en god relation till flickan hos flickan själv. Det är barnet som är ointresserad av att skapa en 

djupare relation till Cecilia. Även om flickan söker kontakt med Cecilia känner Cecilia att 

flickan har en distans till henne. Vår tolkning är att denna känsla av distans får Cecilia att 

känna sig obekväm i deras relation vilket kan bidrar till att den inte utvecklas.  

 

Våra informanter lyfter även att de tycker att det är svårt att skapa relationer till de barn som 

pedagogerna upplever inte har så stort behov av vuxenkontakt. Dessa barn riskerar enligt vårt 

insamlade material att försvinna i mängden och mer eller mindre glömmas bort:  

 

Josefin: Ja, men det finns även en större risk att de barnen som klarar sig själva kommer i 

skymundan. (...) Jag tänker på de barngrupper man haft. Vissa barn har ju bara klarat sig. De 

har gått runt där och de fick man ju ändå… De klarar sig men vad har man för relation till 

dem? Ingen relation alls. 

 

Citatet ovan menar vi visar att Josefin ser förklaringen till att barnet hamnar i skymundan i 

barnets personlighet och sätt att vara. Detta går att koppla till Coplan och Prakash (2003) 

studie där de har observerat barns fria lek för att se vilka barn som söker interaktion med 

pedagogerna och vilka barn som pedagogerna söker interaktion med. De barn som framförallt 

sökte pedagogernas uppmärksamhet var de barn som pedagogerna kategoriserade som 

utåtagerande. Dessa barn hamnade ofta i konflikt med sina jämnåriga, vilket ledde till att de 

sökte uppmärksamhet och kontakt hos pedagogerna då de upplevde misslyckande i sina 

kamratrelationer. Pedagogerna sökte mest kontakt med de barn som de kategoriserade som 

blyga eller asociala. Pedagogerna tolkade dessa barns sätt att vara som att de behövde hjälp att 

komma in i gemenskapen. De barn som “klarade sig själva” försvann däremot i mängden och 

var den grupp som fick minst interaktion med pedagogerna (Coplan & Prakash, 2003).  

 

Även Matilda lyfter svårigheterna med att skapa relationer till barn som “klarar sig själva”: 

 

Matilda: Men så ser man helt plötsligt att “nä han där är utanför gruppen. Han går omkring 

lite för sig själv. Honom har inte jag sett på flera dagar. Jag har inte tänkt så mycket på att 

han går omkring där för sig själv. Han måste vi ta in i gruppen.” 
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Precis som Josefin ser Matilda det som något problematiskt när hon upptäcker att ett barn inte 

blivit uppmärksammat i den utsträckning som hon önskar. Citatet visar att Matilda förutsätter 

att barnet inte vill gå själv utan vill inkluderas i gruppen.  

 

Vår samlade tolkning av undertemat Barnets personlighet blir att pedagogerna har tendenser 

till ett kategoriskt synsätt då det uppstår svårigheter i relationsskapandet med barnen. 

Pedagogerna ser framför allt barnets egenskaper som en förklaring till de svårigheter som 

uppstått (Ahlberg, 2016). Samtidigt ser vi att pedagogerna uttrycker en strävan som präglas av 

inkluderingstankar, alla barn ska vara med i gemenskapen. Pedagogerna förutsätter också att 

det är vad alla barn vill.   

 

Samspelet mellan barnens och pedagogernas personligheter 

Informanterna visar också på erfarenheter där de upplevt att bristen på samspel mellan den 

egna och barnets personlighet orsakat svårigheter med att skapa relationer till barnen.  

 

I citatet nedan talar Nina om hur hennes personlighet inte samspelar med barnets beteende: 

 

Nina: För rent krasst så tycker jag det är svårt att jobba med utåtagerande barn. (...) Det är 

nog att jag är konflikträdd. Jag vill att allt ska vara harmoni och alla ska vara vänner. Så jag 

undviker det och gör mig hellre till lags.  

 

I citatet ovan är Nina tydlig med att hennes personlighet inte samspelar med de barn hon 

väljer att kalla utåtagerande. Hennes sätt att bemöta dessa barn tolkar vi som ett uttryck för 

uppgivenhet, hon vet inte hur hon ska bemöta konflikterna som uppstår dem emellan så hon 

undviker det. Mer förståelse för vår informants utsaga kan fås i Folkmans (1998) forskning 

om utagerande barn. Författaren framhåller att gränssättande där pedagogen visar barnet vad 

som är tillåtet och inte är en central och nödvändig punkt i pedagogens bemötande. Denna 

tydlighet menar Folkman skapar en trygghet för barnet. Utifrån de känslor informanten 

uttryckt att hon upplever i kontakten med utagerande barn (rädsla för konflikter) blir en 

möjlig tolkning att hon just på grund av rädslan har svårt att sätta gränser, men också svårt att 

komma barnen nära. Om informanten känner sig osäker i mötet med barnen kan det tolkas att 

hon inte närmar sig dem i vidare utsträckning. Detta kan i sin tur försvåra ytterligare för 

informanten då det är väsentligt att pedagogen bygger upp en tillit hos barnet. Närhet och 

kroppskontakt ses som en viktig del i detta, att genom ömhet visa att barnet duger som det är 

och att barnet är någon man vill vara nära. På detta sätt stärks barnets självkänsla, som ofta är 

svag och negativ. Att pedagogen har förmåga att se barnet som finns bakom ytan och att 

förstå orsaken till beteendet är en annan viktig förmåga pedagogen bör besitta (Folkman, 

1998).  
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Beatrice beskriver hur det i praktiken kan gestalta sig när barnets och pedagogens 

personlighet inte samspelar med varandra: 

 

Beatrice: Om jag ska ta mig an Lisa och Lisa hon gillar inte mig, hon gallskriker när jag 

kommer, hon vill hellre gå till Lena som är pedagog. Och då kanske Lena blir lite sur och 

tycker nej men nu ska ju du ha den här inskolningen, då får ju du ta den. Ja men hon kanske 

inte vill vara med mig, det här barnet. Och där kan det ju bli väldiga konflikter och det där att 

man måste tycka om alla barn och så och det kanske inte alla gör, det är ju så, man har 

lättare att ta vissa. 

 

Om ett barn hellre vill vara med en annan pedagog tycker Beatrice att den bästa lösningen är 

att låta barnet vara det. Detta kan tolkas som att hon inte tänker att hennes och barnets 

nuvarande samspel är något som kommer förändras.  

 

I citatet nedan talar Ella om kemin mellan pedagogen och barnet och vilken roll för samspelet 

och relationen den kan ha: 

 

Ella: Man behöver hitta någon slags kemi mellan barnet och den vuxna och sen kan man 

utifrån det jobba. 

 

Det kan tolkas som att Ella tänker att grunden för samspelet mellan pedagog och barn är 

kemin dem emellan. Denna kemi ses också av Ella som en förutsättning för all fortsatt 

interaktion. Att Ella uttrycker att kemin är något som ”man hittar” tolkar vi vara ett tecken på 

att hon ser kemin som något som kan ändras och som man i samspel med barnet kan arbeta 

med.  

 

I citatet nedan funderar informanten kring varför hon har svårt att få en bra relation med vissa 

barn: 

 

Nina: Nu handlar det ju om människor och relationer så det är klart att kemin spelar roll, men 

varför jag har svårt att få en bra relation med just en typ av barn… Alltså man är ju ändå 

med dem i verksamheten och så men jag väljer dem kanske inte… Och sen nu då barn som jag 

kanske väljer för att jag har lättare att få med dem på tåget. Och det kan ju ha och göra med 

kemin… Jag vet inte. 

 

Nina upplever svårigheter med att skapa relationer till “en typ av barn” och vår tolkning är att 

Nina har svårigheter att samspela med dessa barn. Samtidigt lyfter hon barn där samspelet 

flyter bättre och menar att dessa barn är “lättare att få med på tåget”. Vår tolkning blir att det 

är något i mötet mellan Nina och barnen som får konsekvenser för hur samspelet utvecklas. 

Nina väljer själv att kalla detta för “kemi”. Vi tolkar det som att det är de barn som Nina 

upplever sig ha en bra kemi med som hon också väljer att skapa en djupare relation med. Att 

Nina uttrycker att det är hon som ”väljer” bland barnen visar tydligt att hon utgår ifrån sina 

personliga preferenser.     
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Lovisa lyfter att man som pedagog inte kan få goda relationer med alla barn och att detta 

beror på hur pedagogens och barnets personlighet samspelar: 

 

Lovisa: För att alla kan inte få goda relationer med alla. Som pedagog är ju ändå min 

personlighet mitt instrument. Min personlighet och min erfarenhet är mitt instrument. Och 

min personlighet tilltalar inte alla barn. Och alla barns personlighet samspelar inte med mig 

och då är det så att många barn söker sig till andra pedagoger och det är helt okej. 

 

Vi tolkar att Lovisa ser ett tydligt samband mellan hur väl pedagogernas och barnens 

personligheter samspelar och i vilken riktning deras relation utvecklas. För Lovisa verkar det 

inte vara ett problem att man inte kan få goda relationer med alla barn då hon tänker att det 

finns någon annan pedagog som barnet samspelar bättre med.    

 

Ett framträdande drag vi tycker oss se i undertemat Samspelet mellan barnens och 

pedagogernas personligheter är att pedagogerna inte anser det möjligt eller önskvärt att 

skapa goda relationer till alla barn. De finner trygghet i att det finns andra pedagoger i barnens 

närhet som informanterna tänker att barnen kan få ett bättre samspel med. Vi tolkar det som 

att informanterna använder sina och barnens personligheter som ett godtagbart skäl att avsäga 

sig ansvaret för relationsskapandet. Då de känner att samspelet mellan dem och barnen inte 

fungerar lägger de över det på sina kollegor. Kinge (2000) framhåller att man som pedagog 

måste se sitt eget sätt att fungera och agera i samspelet med barnet, eftersom det har 

inflytande över hur samspelet blir. Kinge benämner det ett perspektivskifte, när pedagogen 

går från att ha fokuserat på barnets beteende till att involvera sin egen person mer. När 

pedagogen genomför detta perspektivskifte och riktar blicken mer mot sig själv i relation till 

samspelet, är det enligt Kinge vanligt att pedagogerna upplever känslor av motstånd och 

försvar. 

  

Tema 3 - Närhetens betydelse för relationsskapandet 

Vi ser i vårt material att pedagogerna tar på sig olika roller då de skapar relationer till barnen. 

Dessa roller skapar en uppdelning bland pedagogerna där några prioriterar närhet och fysisk 

kontakt i sitt relationsskapande medan andra inte anser att detta ingår i deras uppdrag. 

 

Pedagogernas olika syn på närhet 

Då pedagogerna definierade goda relationer var begreppet närhet något som förekom frekvent 

i deras utsagor. Samtidigt blev det under vår analysprocess tydligt att pedagogerna hade olika 

syn på betydelsen av närhet både när det kom till relationsskapandet och huruvida det ingick i 

deras uppdrag. 
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Matilda ser närheten som central i arbetet med barnen:     

 

Matilda: Jag skapar nästan samma band till dem som till mitt eget barn. De är ju mina barn 

också. Jätteviktigt att man bekräftar dem varje dag. Gullar med dem. Jag är väldigt fysisk. 

Jag vet inte om man ska vara det. Men jag gillar att ha dem i knät och klappa och krama 

mycket. Det är ju inget tvång. Men det skapar ju förtroende mellan oss två. De vet att jag 

tycker om dem. 

 

Vår tolkning av det Matilda beskriver är att hon skapar en själslig nära relation till barnen 

vilken får henne att vilja uttrycka den närheten genom fysisk ömhet. Samtidigt visar citatet att 

Matilda känner en osäkerhet kring huruvida det hon gör är “rätt”. Uttrycket “jag vet inte om 

man ska vara det” visar på att Matilda tänker att det finns ett rätt sätt att vara på som pedagog 

och att det är någon annan än hon själv som bestämmer vad som är “rätt” och inte. Vi tolkar 

att Matildas osäkerhet grundar sig i hennes funderingar kring om hon skapar ett alltför starkt 

och föräldralikt band till barnen.   

 

I Ellas citat synliggörs en skillnad i vad närhet har för betydelse och hur den gestaltar sig i 

arbetet med stora och små barn:    

 

Ella: Ja men de äldre barnen, dem pratar man med, det är en annan närhet. Det är inte lika 

mycket kramigt och lika mycket, den här, föräldratryggheten, den här tryggheten av värme 

och närhet som de yngre behöver mycket. 

 

Ella gör en sammankoppling mellan föräldratrygghet och fysisk närhet. Föräldratryggheten är 

dock något hon anser sig själv utöva med de yngsta barnen. Att hon väljer just begreppet 

föräldratrygghet visar på att hon tänker att den delen i relationen egentligen ligger utanför 

pedagogernas uppdrag. Uppdelningen mellan bemötandet av de stora och små barnen tyder på 

att närheten och tryggheten är något som måste skapas först, innan lärandet kan äga rum. En 

tolkning blir att Ella ersätter föräldratryggheten med en verbal närhet då barnen blir äldre. 

Aspelin och Persson (2011) hänvisar till det van Manen (1991) benämner för pedagogical tact 

och som Aspelin och Persson väljer att översätta till pedagogisk omtanke. Den pedagogiska 

omtanken innebär att pedagogen har ett kärleksfullt och omsorgsfullt förhållningssätt till 

barnen. Det går att dra paralleller till den relation som föräldrar har till sina barn med 

skillnaden att den pedagogiska omtanken influeras av verksamhetens ramar. Att som pedagog 

vara pedagogiskt omtänksam innebär att man möter barnet respektfullt och är mottaglig för 

barnets unika behov. Den pedagogiska omtanken handlar även om att som pedagog kunna 

tolka barnets beteende och ha förmåga att se den djupare innebörden i detta beteende (Aspelin 

& Persson, 2011). 
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I citatet nedan talar Cecilia om en närhet till en pojke i sin barngrupp:   

 

Cecilia: I det här fallet så tyckte jag så himla mycket om deras pojke… Det blir nästan som att 

man ömmar mer för honom. För man visste vilken hemsk mamma han har. Det vi såg där… 

Då undrade man lite över hur de har det hemma. Då blir man lite orolig. För hon var 

verkligen en hemsk person. Hon var inte trevlig. Hon var inte otrevlig mot sina barn men 

otrevlig mot andra människor. Sen vet man ju inte hur hon är hemma… Barnen var välskötta 

och så men jag kände att jag ömmade mer för honom än någonsin. Man kände ännu mer att 

man ville… inte skydda honom… men man gav honom mycket. Jag skämde faktiskt bort 

honom… Jag kände att han behövde det… Han tog emot det också… så det kändes som att 

han hade ett behov av det där lilla extra… 

 

Vi tolkar det som att Cecilia försöker kompensera för det hon upplever saknas i barnets 

hemmiljö. Cecilias beskrivning tyder på att hon anser sig gå utöver rollen som pedagog och 

det som är hennes uppdrag. Hennes uttryck ser vi som en indikation på att hon tenderar att 

träda in i en föräldraroll där barnet behöver extra uppmärksamhet och “skämmas bort”.     

 

I citatet nedan ser vi hur Lovisa reflekterar över hur hon ska förhålla sig till närhet och 

avstånd i relationen med barnen: 

 

Lovisa: Det är ju jättemycket att gå på lina. Hur långt ska jag gå i min relation? Hur långt 

ska jag hålla avstånd? (...) Det finns ju de som är väldigt nära barnen och pussar dem till 

exempel. Det skulle jag aldrig göra. 

 

Lovisa har en bestämd bild av, vad det för henne, innebär att som pedagog komma för nära 

barnet fysiskt. Att hon även reflekterar över hur stort avstånd som är acceptabelt att ha till 

barnet kan tolkas att det inte heller är godtagbart att vara för distanserad. Den balansgången 

som Lovisa talar om kan förstås att det finns en väg som är mer önskvärd än någon annan. 

 

Beatrice delar sina tankar om den fysiska närheten relaterat till pedagogrollen:  

 

Beatrice: Jag tror att det är väldigt svårt för alla vill liksom vara omtyckta som vuxna också 

och gärna sitta med någon liten i knät, kan vara jättemysigt för någon så, fast det är liksom 

inte det som är vårt uppdrag. Men det är sådant jag sett genom åren och man kan gärna 

gömma sig bakom ett barn och det är lite mysigt att sitta med någon liten ledsen i knät. Och 

sitta där hela dagen. 

 

I Beatrices beskrivning blir det tydligt att hon inte ser den fysiska närheten som en del av 

uppdraget. Hon ser den fysiska närheten som något som pedagogerna gör för sin egen 

vinnings skull, antingen för att de tycker att det är mysigt och att närheten ger dem positiva 

känslor eller för att de helt enkelt vill undvika att arbeta.  

 

Vår samlade tolkning av undertemat Pedagogernas olika syn på närhet är att pedagogerna 

har olika uppfattningar om hur stor betydelse närheten har för relationsskapandet. Vi urskiljer 

två sidor hos pedagogerna: de som tillskriver närheten stor betydelse och som vi tolkar tar på 
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sig en föräldraroll och de som inte anser att den fysiska närheten ingår i deras uppdrag. Att 

pedagogerna uppvisar två så skilda uppfattningar av närhetens betydelse menar vi tyder på att 

uppdraget är tolkningsbart och att detta skapar en osäkerhet hos pedagogerna. Strävansmålen i 

läroplanen är menade för pedagogerna att själva tolka vilket kan leda till att pedagogerna 

finner olika tolkningar. En konsekvens av detta kan bli att pedagogerna blir oense om vilken 

tolkning som bör gälla (Assarson, 2009).  

 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka tio förskolepedagogers 

arbetslivserfarenheter av att skapa goda relationer med barnen. Vi kunde i vårt resultat se att 

pedagogerna hade en uppdelad syn på lärande och omsorg, vad som ingår i deras uppdrag och 

hur man som pedagog förhåller sig till närhet i relationsskapandet. Däremot fanns det en 

konsensus om personlighetens betydelse i relationsskapandet med barnen.  

 

Uppdelning mellan lärandet och omsorgen 

Vårt resultat som visar att pedagogerna i praktiken gör en uppdelning och skiljer mellan 

omsorg och lärande kan förstås när man vänder blicken mot de politiska visioner som styr 

förskolan. I förskolans läroplan kan två politiska visioner skönjas. Den första är att omsorgen 

och lärandet tillsammans ska bilda en helhet. Den andra är att förskolans kvalitet och status 

ska höjas. Att framhäva lärandet kan utifrån den reviderade läroplanens (Skolverket, 2010) 

betoning på ämneskunskaper så som matematik, naturvetenskap, teknik och språk (Persson, 

2015) förstås som ett steg mot att höja denna status. Vi tyckte oss se att pedagogerna anammat 

denna strävan att höja förskolans status och framhäva lärandet då de gjorde en uppdelning 

mellan omsorgen och lärandet och förlade omsorgen till avgränsade stunder.  

 

Behovet av att höja förskolans status kan begreppsliggöras med hjälp av termerna 

genusmärkning och genusmärkta arbetsplatser (Kankkunen, 2010). Genusmärkning riktar 

ljuset mot det faktum att allting i samhället, handlingar såväl som materiella ting, antingen 

uppfattas som normativt kvinnligt eller normativt manligt. Dessa förutbestämda uppfattningar 

gör att allting genusmärks som normativt kvinnligt eller normativt manligt (Kankkunen, 

2010). Beteckningen genusmärkta arbetsplatser sammankopplar genusmärkning och 

arbetsplatser. Begreppet vill belysa att arbetsplatser är formade efter föreställningar om kön 

på så sätt att en verksamhet antingen ses som naturlig för kvinnan eller för mannen. Denna 

genusmärkning resulterar vidare i en hierarkisk yrkesstege där arbetsplatser som är 

genusmärkta kvinnligt hamnar långt ned på denna stege (Kankkunen, 2010). Inom förskolan 

är könsfördelningen mycket ojämn, endast 4 procent av årsarbetarna är män (Skolverket, 

2016). Förskolan kan utifrån detta sägas vara genusmärkt kvinnligt och därav placeras långt 
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ned på den hierarkiska yrkesstegen. Detta medför att både verksamheten i sig och 

yrkesrollerna som finns inom förskolan ges låg status i samhället. Status beliefs är ytterligare 

ett begrepp som bringar mer förståelse i sammanhanget.  Status beliefs handlar om att olika 

attribut och egenskaper, som exempelvis hudfärg, kön och yrke tillmäts olika hög status av 

majoriteten av människorna i ett samhälle. Detta skapar således den hierarkiska ordningen för 

människorna i samhället. Föreställningarna är starkt kopplade till kulturen där de existerar 

(Ridgeway, 2001). Det kan tolkas som att status beliefs och genusmärkning är tätt 

sammanflätade begrepp. Om förskolan skulle vara manligt genusmärkt är det högst troligt att 

verksamheten skulle bemötas efter helt andra föreställningar, status beliefs (Ridgeway, 2001), 

än den gör nu när den är kvinnligt genusmärkt. Yrket skulle vara placerat högt upp på den 

hierarkiska yrkesstegen och alltså inte behöva kämpa med att höja sin status. Att framhäva 

förskolan som en lärande och skolförberedande verksamhet snarare än en omsorgsfokuserad 

sådan kan ses som en strategi för att höja denna låga status. Att tona ned omsorgsdelen kan 

tolkas som ett nedtonande av det kvinnligt kodade.  

 

Otydlighet kring pedagogernas profession  

Att pedagogerna tillskriver personligheten så stor betydelse för sitt arbete med 

relationsskapandet kan ses bottna i en otydlighet kring deras professionalism och 

professionalisering. Professionalism kan förklaras som den process som innebär att en 

yrkesutövare utvecklar och förbättrar sin yrkeskompetens. Professionalisering kan förstås hur 

en yrkesgrupp, i detta fall förskollärare och/eller barnskötare, strävar efter att kunna definiera 

sig genom att framhålla yrkets specifika kunskaper och status. Professionaliseringen innebär 

för pedagogerna att de genom sina kunskaper kan hävda sin särställning (Aspelin & Persson, 

2011). Pedagogernas sätt att tala om sitt relationsskapande till barnen kan ses ha en mer 

personlig prägel än en professionell. Istället för att tala om pedagogiska metoder och teorier så 

talar informanterna om “personlighet” och “personkemi”. En anledning till detta kan vara att 

de saknar ett yrkesspråk. Yrkesspråket syftar till att strukturera och begreppsliggöra den 

kunskap som finns inom yrkeskåren. Yrkesspråket blir ett verktyg som ger yrkesutövarna 

tillgång till teorier och förklaringsmodeller som hjälper de att synliggöra mönster i sitt 

handlande (Granström, 2007). Ett yrkesspråk främjar även upplevelsen av att man talar 

samma språk inom kollegiet. Detta bidrar till att en gemensam förståelse för uppdraget byggs 

upp inom kåren. Tillsammans skapar detta en inre identitet hos yrkesutövarna. Om ett 

yrkesspråk saknas finns risken att pedagogens reaktioner och sätt att agera i olika situationer 

istället baseras på individens personliga preferenser. En orsak till detta anses vara att 

yrkesspråket är ett redskap som möjliggör att yrkesutövaren kan kommunicera med sig själv 

och därigenom upptäcka och hantera de egna känslorna (Orlenius & Bigsten, 2006). 

Avsaknaden av detta yrkesspråk i kombination med bristen på en gemensam kunskapsbas och 

autonomi i yrkesutövandet, kan ses som skäl till att yrket inte uppfattas som en profession 

(Carlgren & Marton, 2001).  
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En anledning till att yrkets professionalisering går så långsamt kan utifrån Moss (2006) tolkas 

vara att bilden av pedagogen som ett substitut för mamman lever kvar än idag. Utifrån denna 

bild behöver inte pedagogen ha någon utbildning för att utföra arbetet. Inneboende egenskaper 

och instinkter anses vara nog. Detta återspeglas i informanternas sätt att framhålla 

personlighetens betydelse och detta tolkar vi indirekt motarbetar yrkets professionalisering. 

Detta förhållningssätt underminerar vikten av utbildning. Persson (2015) menar i motsats till 

detta att den formella utbildningen har betydelse för personalens engagemang och förståelse 

av uppdraget. Intressant att notera i relation till detta är att 25 procent av alla årsarbetare i 

förskolan helt saknar pedagogisk utbildning (Skolverket, 2016).    

 

Personliga preferenser eller yrkeskompetens   

Vårt resultat visade att pedagogerna hade olika syn på betydelsen av närhet i 

relationsskapandet. Den skillnad vi kunde urskönja bland pedagogerna visade på en splittring 

i synen på vad som är deras uppdrag. Detta kan förstås utifrån läroplansmålens 

tolkningsbarhet, vilket Assarson (2009) menar kommer ur att dessa mål är mångtydiga och 

vagt formulerade. Eftersom förskolan huvudsakligen består av två yrkesgrupper som har helt 

olika utbildning (förskollärare och barnskötare) men som ändå utför samma arbetsuppgifter, 

blir frågan om vem som har tolkningsföreträde aktuell. Otydligheten om vad som skiljer dessa 

två yrkeskategorier från varandra har bidragit till svårigheter att enas kring olika pedagogiska 

frågor (SOU 1997:157).      

 

Det finns en tendens att se på omsorg som något som styrs av utövarens känslor och som 

därför inte uppfattas som en intellektuell handling. Omsorg likställs med ett personlighetsdrag 

(Goldstein, 1998). Utifrån detta kan det förstås som att pedagogerna tillskriver närhetens 

betydelse utefter sina egna personliga preferenser. Detta kan bli problematiskt om dessa 

preferenser kolliderar med barnets behov. När pedagogernas personliga preferenser får styra 

försätts barnet i en sårbar situation där risken är att ingen pedagog utvecklar en god relation 

till barnet. Frågor om pedagogers yrkesetik blir i relation till detta högst väsentligt att lyfta. 

Yrkesetik utgörs av särskilda principer utarbetade av yrkeskåren och som gäller för det 

specifika yrket. Det är utefter dessa principer yrkesutövaren ska göra sina moraliska 

ställningstaganden (Orlenius & Bigsten, 2006). Detta kräver en yrkesetisk kompetens vilken 

enligt Orlenius och Bigsten inbegriper tre centrala aspekter: Förmågan att se och identifiera 

den moraliska dimensionen, att handla ansvarigt samt förmågan att kommunicera normer och 

värden. 

 

Yrkesetiken för pedagoger handlar rent praktiskt främst om hur pedagogerna samspelar med 

barnen i deras relation. Detta innefattar de värden, normer och värderingar som styr deras 

arbete med barnen. De val pedagogen gör gällande vilka arbetsformer och metoder denne 

använder i arbetet med barnen hamnar också under yrkesetiken. Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund har formulerat yrkesetiska riktlinjer för pedagoger vilka utkom 2001. Dessa 

menar Orlenius och Bigsten (2006) kan tjäna som tankeredskap och vägledning när pedagoger 

ska ta ställning till olika situationer och göra etiska och moraliska överväganden. Det 
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författarna främst efterfrågar är ett reflekterande och samtalande kring riktlinjerna pedagoger 

emellan. Värt att notera är det ointresse som funnits bland pedagoger gällande dessa och att 

riktlinjerna visat sig vara okända för många pedagoger som verkar på realiseringsarenan. I 

linje med detta menar författarna att pedagogens yrkesetiska roll och betydelse inte har 

uppmärksammats i Sverige i större utsträckning (Orlenius & Bigsten, 2006).  

 

De yrkesetiska principerna syftar även till att utveckla en kollektiv medvetenhet bland 

pedagogerna. Pedagogerna måste tillsammans både medvetandegöra och tydliggöra de värden 

och normer som utgör yrkesutövandet så att det blir möjligt för dem att förstå hur dessa 

kommer till ytan i det vardagliga handlandet gentemot barnen (Orlenius & Bigsten, 2006). 

En formulerad yrkesetik skulle tvinga pedagogen att medvetandegöra sina underliggande, 

personliga värderingar. Med tanke på den maktasymmetri som präglar pedagog-barn-

relationen är utvecklandet av en formulerad yrkesetik av extra vikt för just pedagoger. 

Reflektionen hos varje pedagog är det som ständigt måste föregå alla handlingar. Det är av 

yttersta vikt att den enskilde pedagogen tar sitt personliga ansvar i varje unik situation med 

barnen och att pedagogen är medveten om på vilka grunder denne agerar (Orlenius & Bigsten, 

2006). 

 

Den specialpedagogiska relevansen 

Vårt resultat visade att pedagogerna upplevde sig ha svårt att skapa goda relationer till alla 

barn. Förklaringen till detta präglades av ett kategoriskt synsätt där pedagogerna ansåg att 

orsakerna till svårigheterna låg i barnets personlighet (Ahlberg, 2016). När relationsskapandet 

fungerade väl menade pedagogerna att det var deras egen personlighet som var avgörande. 

Vi tänker att om pedagogerna såg relationsskapande som en kompetens snarare än att handla 

om vilka personligheter som fungerar bra ihop, skulle det kunna användas som ett redskap för 

inkludering. Forskningen visar att de barn som har goda relationer till sina pedagoger också 

har lättare att skapa goda relationer till andra barn, vilket i sin tur ökar möjligheterna att 

barnen får en positiv upplevelse av lärmiljön i gemenskapens tecken (Birch & Ladd, 1997; 

Hamre & Pianta, 2001). Pedagogerna uttrycker att de vill inkludera alla barn i gruppen men 

då det gäller barn som de själva upplever sig ha svårigheter att skapa goda relationer till, så 

tänker de att någon annan pedagog ska göra det. Detta tyder på att pedagogerna inte ser 

relationsskapandet som en inkluderande handling. Att pedagogerna lägger över ansvaret på 

sina kollegor kan tolkas som att de brister i sitt pedagogiska ansvar. Det är pedagogen som 

måste ta fullt ansvar för relationen mellan sig och barnet och se till att den håller en viss 

kvalitet (Aspelin, 2010).  Detta går att koppla till det Juul och Jensen (2003) benämner 

relationskompetens. Relationskompetensen innebär att pedagogerna har förmågan att kunna 

förhålla sig till barnet på dess egna villkor och kunna ta ansvar för relationens kvalitet. Juul 

och Jensen ser även hur denna relationskompetens är en underskattad kompetens hos 

pedagogerna. Pedagoger bör inte bara ha kunskap om relationsskapande utan även vara 

skickliga på att använda dessa kunskaper i praktiken. Detta kan förstås som empatisk 

förmåga, vilket Holm (2009) definierar som en skicklighet att fånga upp den andra 



37 

 

människans signaler och känslor, förstå dessa och till sist använda denna förståelse i 

bemötandet av den andre. Den empatiska förmågan är i de allra flesta fall möjlig att öva upp 

och relationskompetensen kan ses som ett verktyg för att överbygga svårigheter i 

relationsskapandet (Aspelin, 2010; Holm, 2009). Informanterna i vår studie har en relativt 

statisk syn på de svårigheter som uppstår när de ska skapa relationer till vissa barn. Vår 

tolkning är att när pedagogerna upplever dessa svårigheter försöker de inte hitta lösningar 

eller förbättra relationerna. De ser inte relationsskapandet som en professionell kompetens 

utan låter sina personliga preferenser styra vilka barn de väljer att skapa goda relationer till. 

Det är viktigt att som pedagog vara medveten om sina inre känslor och reaktionsmönster och 

att man inte låter dessa styra ens handlingar gentemot barnet (Holm, 2009).    

 

Metoddiskussion 

Om vi fått mer tid till vårt förfogande hade vi haft möjlighet att genomföra fördjupade 

intervjuer och därigenom kunnat generera en egen teori utifrån vår insamlade data. Grounded 

theory som utvecklats av Barney Glaser och Anselm Strauss handlar om att utifrån sin 

insamlade data skapa teorier istället för att utgå från en teori (Starrin, Larsson, Dahlgren & 

Styrborn, 1991). Nu tänker vi istället att vår undersökning kan ses som en pilotstudie som 

man sedan kan använda för att göra djupare undersökningar.  

 

Inom pedagogiken finns det ingen teori om relationsskapande och för att hitta någon sådan 

hade vi behövt vända oss till det psykologiska forskningsfältet. Vi anser att det inte varit 

relevant för vårt syfte.   

 

Då vi valt en hermeneutisk forskningsmetod innebär det att vår huvudsakliga uppgift blir att 

tolka våra informanters utsagor (Westlund, 2015). Detta är en godtycklig process där vår 

förförståelse har stor betydelse för hur vi väljer att tolka och analyser vårt material (Westlund, 

2015). Andra personer med en annan förförståelse hade möjligen tolkat materialet på ett annat 

sätt. Vi ser en fördel i att vara två personer i denna tolkningsprocess då vi fått möjlighet att 

diskutera våra tolkningar tillsammans. Detta skapar förhoppningsvis ett vidare perspektiv. En 

fördel med att vara två som vi inte utnyttjade var att transkribera varandras intervjuer. Detta 

hade kunnat bidra till att vi kom närmare varandras intervjuer. Samtidigt kan distansen till den 

andres intervju vara en fördel vid analysarbetet. Detta eftersom distansen ger en annan 

utgångspunkt än den som personen som genomfört intervjun har.  

 

Då vi var intresserade av att undersöka informanternas arbetslivserfarenheter av 

relationsskapande blev valet av intervju som metod för datainsamling naturligt. Intervju som 

metod för insamling av data fungerar bra när man vill få fatt i en persons tankar och 

erfarenheter om den valda forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2014). Hade vi istället valt 

att utföra observationer hade vi inte fått tillgång till pedagogernas erfarenheter utan bara 

kunnat se det som skedde under de avgränsade observationstillfällena. Under intervjuerna var 

det en utmaning att hålla en distans till vår förförståelse. Vi ville ha en öppen och nyfiken 

inställning till det informanterna talade om. Då urvalet av informanterna var ett 
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bekvämlighetsurval så innebar det i vårt fall att vi hade någon sorts koppling till 

informanterna. Detta kan både ses som en fördel och en nackdel. Fördelen tänker vi är att 

informanterna känner sig trygga med oss och tack vare det ökar möjligheten för dem att vara 

ärliga. Samtidigt tänker vi att nackdelen kan vara att informanterna känner ett behov av att 

“hjälpa till” och svara det de tror vi önskar. Vi har strävat efter en spridning bland våra 

informanter gällande ålder, utbildning och arbetsplats. Alla informanter är dock kvinnor, 

vilket speglar hur könsfördelningen bland pedagogerna ser ut inom förskolans verksamhet. 

Syftet med uppsatsen är inte att jämföra vad förskollärare och barnskötare har för skilda 

erfarenheter av relationsskapande med barnen utan att undersöka informanternas livsvärld.  

 

Vi har med vår intervjuguide på enbart två öppna frågor försökt skapa ett samtal där 

informanterna får möjlighet att välja vad de vill tala om. Vi är medvetna om att vår andra 

fråga som rör svårigheter i relationsskapandet leder in informanterna på ett visst område. 

Detta har varit en medveten strategi för att ta reda på vilka förutsättningar de har upplevt sig 

vara i behov av i relationsskapandet. Även om vår intervjuguide bara bestod av två frågor och 

möjliggjorde för informanterna att tala fritt om det de ansåg vara relevant så är vi medvetna 

om att den respons vi under samtalet gav informanterna och de följdfrågor som vi valde att 

ställa styr vad som ges mer utrymme och inte.            

 

Under en intervjusituation är det viktigt att beakta den maktasymmetri som existerar mellan 

forskare och informant. För att minska denna skillnad i maktförhållandet valde vi att 

genomföra våra intervjuer en och en. Informanterna fick även själva välja vart de ville 

genomföra intervjun. Att intervjun är en form av samtal där informanten till viss del har 

möjlighet att ifrågasätta forskarens uppfattningar och tolkningar av det informanten säger kan 

tänkas minska maktasymmentrin (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Omfattningen av forskning om specialpedagogik i förskolan är relativt liten (Tallberg 

Broman, 2015) och den internationella forskningen som behandlar relationen mellan 

förskolepedagog och barn fokuserar i hög utsträckning på hur denna relation kan förbereda 

barnen inför skolan (Aspelin & Persson, 2011). Utifrån detta anser vi att det finns ett behov av 

vidare forskning om relationsskapande i förskolan. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv vore 

det relevant att forska om hur relationen mellan pedagog och barn kan fungera som ett 

verktyg för inkludering.  
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Bilaga 

 

 

Missivbrev 

 

Hej, 

 
Vi är två specialpedagogstudenter från Stockholms universitet som nu ska skriva vårt 

examensarbete. 
 

Vårt syfte är att undersöka förskolepedagogers arbetslivserfarenheter av relationskapande med 

barnen. Därför är vi intresserade av dina erfarenheter kring detta ämne och vi vore tacksamma 

om du vill ställa upp på en intervju.   
 

Om du väljer att delta är du skyddad av de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande. Du är även anonym och inget av det du delger oss kommer kunna 

kopplas tillbaka till dig. Resultatet kommer enbart att användas i detta arbete.  
 

Intervjun beräknas ta ungefär en timme. 

 

Om du har några frågor kan du kontakta oss via mail. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Anneli Jax och Malin Salutskij  
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