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Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i 
förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog 
genom semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågorna som användes var följande: Vilka 
faktorer anser förskollärarna vara viktiga för skapandet av hållbara relationer till de yngre barnen 
i förskolan. Hur skapar förskollärarna hållbara relationer? Hur bygger förskollärarna samspel i 
verksamheten? 
För att ta reda på forskningsfrågorna fick förskollärarna svara på nio olika frågor som samtliga 
var kopplade till studiens syfte. Den insamlade datan analyserades genom en tematisk analys 
där sex olika teman framkom, dessa var: verksamheten, förskollärarens förhållningssätt och 
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Slutsatsen påvisade att förskollärare värderar relationer högt i förskolans verksamhet, främst 
till barnen men likväl den till kollegor samt barnens vårdnadshavare. Förmågan att använda 
personliga kompetenser i relation till barnet i sin professionella roll påstods av flera 
förskollärare vara nyckeln till att skapa relationer till barnen som ska hålla över en längre tid. 
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1. Inledning  
Under utbildningens gång, främst under den verksamhetsförlagda utbildningen, har vi förstått 

vikten av att skapa relationer till barnen. Att skapa relationer till barn är att sätta grunden för 

lärande, men hur skapar vi som professionella förskollärare, denna relation från början? Studien 

fokuserar på barn i de yngre åldrarna i förskolan då detta blir barnets första möte med förskolans 

verksamhet. När vi skriver om de yngre barnen i förskolan menar vi barnen i åldrarna 1–3 år.  

Enligt Aspelin (2018) är själva essensen i den relationella pedagogiken att lärandet är beroende 

av relationen mellan läraren och barnet. Utöver Jonas Aspelins idéer, vilar arbetet bland annat på 

Noddings teorier om omsorgsetik, då vi velat undersöka omsorgens betydelse i kontext till 

relationen. Några utav Noddings teorier (1999) grundar sig i omsorgens och relationens band, att 

ingen omsorg kan ske naturligt om det inte finns en relation att vila sig mot. Skapandet av 

relationer i olika konstellationer anser Aspelin (2018) vara en av förskolans viktigaste 

byggstenar. Relationens betydelse har ofta lagts i kontext till lärandet, att inget lärande sker utan 

en relation pedagog och barn sinsemellan. Men hur skapas en relation till det enskilda barnet i en 

pedagogisk lärandemiljö? Vilka verktyg kan förskolläraren använda sig av för att bidra till att 

skapa en relation? En relation som ska kunna hålla under hela barnets vistelse på förskolan samt 

ge goda förutsättningar för barnets kommande framtid i grundskolans värld. 

Förskolläraren och dennes relationskompetenser blir avgörande för hur barnet trivs, leker och lär 

på förskolan (Aspelin, 2018). Skolverket belyser förskollärarens viktiga ansvar för barnens 

trygghet samt relationsbyggande genom att nämna,  

“Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar  

att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen”  

(Skolverket, 2018 S.15). 

I relation till studiens syfte, att ta reda på hur förskollärare gör för att skapa hållbara relationer 

till de yngre barnen, följer nedan definieringar av begreppet hållbar och professionalitet.  Dessa 

begrepp är viktiga för studien och dess syfte. Genom att sätta begreppen i kontext till litteraturen 

bidrar det till att lyfta studiens syfte. 

 



	

  

 

 

 7 

1.1. Syftet  
Syftet med vår studie är att ta reda på hur förskollärarens förhållningsätt påverkar skapande av 

hållbara relationer till de yngre barnen i förskoleverksamheten. 

1.2. Frågeställningar 
Vilka faktorer anser förskollärarna vara viktiga för skapandet av hållbara relationer till de yngre 

barnen i förskolan? 

Hur resonerar förskollärarna om begreppet  hållbara relationer? 

Hur ser förskollärarna förhållningsätt ut i verksamheten när det kommer till samspel, miljö och 

omsorg?  

1.3. Begreppsdefinition 
Här presenterar vi två begrepp som är betydelsefulla för vår studie, hållbar relation samt 

profession.  

1.3.1. Hållbar Relation 
Vi har valt att använda oss av begreppet hållbar relation. För oss betyder det att förskolläraren 

skapar en relation som ska hålla i längden. Vi vet att barnen är på förskolan en begränsad tid, 

därför är relationerna till förskolans personal också begränsad. Forskning visar att barnens goda 

relationer till personalen i förskolan kan resultera i att barnen sedan skapar goda relationer till 

lärarna i skolan. Skulle inte personalen på förskolan lyckas skapa en god relation kan det leda till 

att barnen inte lyckas i skolan sedan (Aspelin och Persson, 2011).   

1.3.2. Profession 
Då deltagande förskollärare i studien talar utifrån sin profession krävs en definition av begreppet. 

Begreppet professionalism representerar kvalitén i yrkesgruppen. Följande innefattar 

yrkesgruppens ansvarskänslor, omdömen samt kompetenser (Colnerud & Granström, 2015). I 

relation till studiens syfte är det i synnerhet förskollärarnas kompetenser som diskuteras. 
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2. Teorigenomgång 
I denna del av arbetet presenterar vi vår teoretiska utgångspunkt som är relationell 

pedagogik. Vi valde att använda relationell pedagogik då den fokuserar på relationen till 

barnet i förskolans verksamhet. Vårt centrala innehåll är förskollärarens förhållningsätt, 

deras kompetenser samt omsorg. 

2.1. Relationell pedagogik   
Aspelin (2013) beskriver relationell pedagogik som en utbildning där relationen står i 

centrum. Med det menar Aspelin (2013) att det som sker mellan individer är det 

centrala.  Relationen måste vara minst tvåsidig för att den ska få definieras som en 

relation. Individerna kan inte förstå varandra utifrån en synvinkel utan vi behöver ha en 

större förståelse för varandra. Därför måste förskolläraren ta hänsyn till vissa saker så 

som erfarenheter, gruppstorlek eller hur undervisningen samt dess sammanhang ser ut.  

Relationell pedagogik bygger på hur människor samverkar med varandra. Aspelin (2013) 

menar att den viktigaste punkten i relationell pedagogik är det som sker mellan 

förskollärare och barn. Det viktigaste är inte vad de gör utan vad som finns mellan dem. 

Kärnan i relationell pedagogik kännetecknas enligt Aspelin (2018) av att relationen ska 

karakteriseras av positiva värden, som omsorg, förtroende och respekt.  

2.1.1. Omsorg 
Omsorg innebär att ge barnen en hemhörighet i världen och en självmedvetenhet, vilket 

betyder att vi inte kan och inte bör skydda barnen från allt, men att vi kan och ska ge dem 

en grundläggande trygghet (Halldén, 2016). 

Aspelin (2016) hävdar att omsorg är ett universellt behov, oavsett ålder är individen i 

behov av omsorg. Omsorg är något som sker mellan två personer och först då kan det 

benämnas som en omsorgsrelation. I en omsorgsrelation behövs det vara minst två 

individer som deltar aktivt, det ska vara en givare och en mottagare. Individen som är 

givare ska vara uppmärksam och lyhörd mot mottagaren. Mottagaren ska vara 

mottagande för givarens omsorg och välkomna givarens initiativ (Aspelin 2016). Att 

relationer har lika stor betydelse som omsorg är något Aspelin (2018) hävdar, han påstår 
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att det är något vi behöver för att existera, oavsett ålder. Aspelin (2018) utgår från 

Noddings teorier om naturlig omsorg samt etiskomsorg. Vid naturlig omsorg agerar 

personen utan moraliska överväganden och eftertanke, denna typ av relation är den vi kan 

uppleva inom familjen. En etiskomsorg sker när den naturliga omsorgen inte finns eller 

om omsorgs mottagaren ej responderar för att ta emot omsorgshandlingar. Här använder 

sig personen av etik och moral för överväganden av att handla omsorgsfullt mot omsorgs 

mottagaren. “Min tankegång är nu ganska enkel: Etisk omsorg är en omsorgsattityd som 

vägleder byggandet av sociala band medan naturlig omsorg är en omsorgsattityd som 

vägleder byggandet av relationella band” (Aspelin, s.67, 2018). Med detta citat menar 

Aspelin (2018) att när förskolläraren uppträder naturligt omsorgsamt mot barnet påbörjas 

ett relationellt band medan sociala band sätts igång om förskolläraren uppträder etiskt 

omsorgsamt. Förskollärare borde därför anamma ett sensitivt och öppet förhållningssätt 

som möjliggör till att naturlig omsorg blir verklighet i mötet med barnet. Noddings (1999) 

menade på att om det ska finnas omsorg mellan individer så behöver det vara i en relation. 

Skulle det vara så att individen misslyckas med att ge omsorgen, då har givaren misstolkat 

mottagarens behov. Detta menar Noddings (1999) är vanligt mellan barn och pedagog. 

Visar inte barn uppskattning mot pedagogens omsorg, då är det en signal att omsorgen 

inte har tagit emot. Då har det inte skapats en omsorgsrelation mellan barn och pedagog. 

För så länge barn inte är mottaglig för omsorgen, då skapas inte heller en relation. Oavsett 

vilka omsorgs kompetenser pedagogen besitter (Noddings, 1999).  

2.1.2. Pedagogens förhållningssätt och kompetenser 
Relationskompetens kan se olika ut beroende på vilket yrke som utövas. Oftast förknippas 

det med läraryrket. Oberoende vilket yrke personen har så behöver den några specifika 

kompetenser för att bygga en relation, vilka är, att kunna vissa förtroende, respekt, 

omsorg samt erkännande (Aspelin, 2013). För att skapa en relation i förskolan krävs det 

att förskolläraren innehar ovanstående kompetenser. Det krävs en öppenhet och en 

trovärdighet vilket innebär att förskolläraren bör kunna lämna sin egocentriska zon. 

Förskolläraren ska även vara mottaglig för barnens beteende samt behov och kunna ge 

konstruktiva råd. För att dessa kompetenser ska vara relevanta och kunna utövas måste 

detta ske när barnet är närvarande (Aspelin, 2013). Relationskompetens i kontext till 

omsorg kan enligt Aspelin (2018) förstås som en naturlig del av relationen. 

Förskollärarens omsorgshandlingar används för att kunna bygga upp det sociala band som 

finns mellan barnet och dess omgivning. Vid dessa skeenden arbetar läraren med 
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relationen genom att värdera och analysera den. Förskolläraren måste inneha 

kompetensen att möta barnen på ett öppet sätt, utan att lägga in sina egna fördomar i 

bemötandet. Om förskolläraren betraktar och bemöter barn utifrån samma mall kan det 

skada relationen (Aspelin, 2018). Aspelin (2013) beskriver att förskollärare som besitter 

relationskompetenser bygger på en positiv grund. Det finns vissa krav som ska uppfyllas 

för att relationer ska bildas. Respekt och förtroende för varandra är viktigt. Pedagogen 

ska vara lyhörd mot det enskilda barnet samt se deras behov. Även visa ett intresse för 

barnets intresse, för att bygga upp en bra relation som leder vidare till barnets lärande och 

utveckling (Aspelin 2013).  
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3. Tidigare forskning  
Här presenteras tidigare forskning, som har varit relevant för vår studie. Det som har varit 

relevant för vår studie är forskning som rör de yngre barnen i förskolan samt forskning 

som berör relationer. Områden som blev betydelsefulla för studiens syfte var 

kommunikation, förskollärarens kompetenser och förhållningsätt, förskolans olika 

miljöer samt yrkesetik och omsorg. Vi valde dessa områden utifrån att ha läst 

avhandlingar och litteratur som berör relationell pedagogik.   

3.1. Kommunikation med de yngre barnen i förskolan 
De yngre barnen i förskolan är i behov av relationer där de kan få närhet, framförallt när 

de utforskar nya miljöer och situationer. Därför är det viktigt att barnet får börja knyta an 

och känna trygghet till en förskollärare vid en inskolning, för att sedan successivt lära 

känna den andra personalen på förskolan (Broberg, 2017).  

Vid förskolestart möter barnet både många nya barn samt vuxna, människor som för dem 

är helt främmande, vilket kan försvåra för barnet att göra sig förstådd i kommunikationen. 

Detta gör dock att många barn hittar nya sätt att kommunicera på, verbalt såväl som 

kroppsligt. I en barngrupp kan det finnas många olika kommunikativa uttryck då barnet 

kan befinna sig på olika nivåer av det verbala språket. Även utan det verbala språket hittar 

barn sätt att uttrycka sin mening och sitt syfte. Som förskollärare krävs således en 

öppenhet för att kunna uppfatta barnets olika kommunikativa uttryck. Förskolläraren bör 

dessutom kunna vara observant för att se och förstå barnets icke-verbala kommunikation, 

för att möjliggöra detta kan det behövas stunder där barn och förskollärare kan få vara 

ostörda för att minska eventuella avbrott (Nilsen, 2017).  

 

För att få en mer fördjupad samt nyanserad bild av relationskompetens tar Aspelin (2018) 

hjälp av Scheff, som är en amerikansk socialpsykolog. Enligt Aspelin (2018) belyser 

Scheff kommunikationens betydelse för relationen, både den verbala samt den icke-

verbala kommunikation som uppstår mellan två individer. Om harmoni ska kunna uppstå 

i kommunikationen krävs det att dessa individer ska kunna förstå varandra. Vidare menar 

Aspelin (2018) att en del av lärarens relationskompetens till stor del utgörs av deras 

förmåga att kommunicera med och skapa hållbara sociala band till barnen.  

Förskollärares kommunikativa förmåga i kontext till relations kompetensen handlar 

främst om förmågan att verbalt och icke-verbalt kunna uttrycka sig på ett sådant sätt som 
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barnet förstår och kan ta sig till. I den icke-verbala kommunikationen måste läraren kunna 

anpassa rörelser, hållningar etcetera på ett sätt som samspelar med barnets beteende.   

3.2. Relationens betydelse för barn och pedagog 
Aspelin och Persson (2011) beskriver att det finns mycket forskning som visar på att 

skapa en hållbar relation redan i förskolan har stor betydelse för barnets framtida 

inlärning. De hävdar att barn som har haft en bra relation till sina pedagoger under 

förskoletiden visar bättre studieresultat än vad barn som beskriver att de har haft en 

negativ relation till pedagogerna i förskolan. Studier som Aspelin och Persson (2011) 

nämner är Birchs och Ladds studie som berör vad kindergarten kan ha för positiv inverkan 

på barnens skolgång. En annan är studie som nämndes är Hamres och Piantas som belyser 

hur goda relationer i förskolan kan ha positiv inverkan på barnens fortsatta 

relationsbyggande. Aspelin och Persson (2011) skriver vidare om hur flera olika studier 

visar på hur viktigt det är att pedagogerna använder en barnfokuserad strategi som speglar 

barnet på ett sätt som skapar en hållbar gemenskap. En annan strategi som Aspelin och 

Persson (2011) har valt att beskriva är om förskollärare väljer är att stödja barnet i dennes 

förmågor, kunskap och attityd, skapar man ett hållbart tänkande hos barnet. Aspelin och 

Persson (2011) menar att det är pedagogens kompetenser som är viktiga faktorer för att 

få en fungerande relation, men att det är när de sätts i praktik som vi ser om det är hållbart. 

Kompetenser ska även användas på ett sätt som är gynnsamt för barnet. 

  

Howes och Hamilton (1992) genomförde i USA en studie där de ville undersöka hur 

lärarens förmåga att engagera sig i samt vara sensitivt mot barnet, hur det påverkades av 

hur tryggt barnet upplevdes på förskolan. Under studien observerades barnen vid 

hämtning och lämning, fokus låg på både mammans interaktion med barnet samt på 

lärarens interaktion med barnet. Barnen delades sedan in i tre olika relations kategorier 

beroende på hur de responderade med mamman och läraren. Den första kategorin döptes 

till en säker relation, följt av ambivalent samt undvikande relation. Howes och Hamilton 

(1992) fick genom observationerna reda på att lärarna gärna agerade mer sensitivt samt 

engagerade sig i barnen som tolkades ha en säker relation till läraren. När lärarna agerade 

sensitivt och engagerade sig i barnen använde dem sig av kroppen i form av inbjudande 

till närhet samt gav verbal respons till barnet. Till barnen som tolkades att ha en 

ambivalent samt undvikande relation till läraren gavs inte lika mycket sensitivitet eller 
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engagemang. Enligt Howes och Hamilton (1992) kan lärarens utbildningsnivå vara 

avgörande för hur de bemöter barn som är olika trygga i miljön och i relationen.     

3.3. Miljö  
Björklid (2005) beskriver att förskolans olika lärmiljöer ska vara för barn. Barnens 

intresse och utveckling ska ses som utgångspunkt när miljöer skapas eller byts ut. På 

förskolan ska det finnas miljöer som bjuder in till lek i olika gruppstorlekar, men det bör 

även finnas miljöer som låter barnen vara ifred. Björklid (2005) hävdar att för trånga och 

bullriga miljöer kan vara stressigt för både barn och pedagoger. Björklid (2005) tar upp 

olika pedagogiska inriktningar bland annat Reggio Emilia, där miljön ska ses som de den 

tredje pedagogen i verksamheten. Enligt Reggio Emilia pedagogiken ska miljön ska vara 

aktivt och föränderlig, som skapas av barnen och pedagogerna på förskolan.  

Björklid och Fischbein (2011) beskriver det fysiska samspelet utifrån filosofen Meads 

teori om att barnen ska uppleva miljön och vilka funktioner miljön har för barnen. 

Teorierna grundar sig i att vi samspelar tillsammans med andra samt den fysiska miljön 

(Björklid & Fischbein 2011). När detta fungerar leder det till att barnen får en större 

förståelse för sin sociala omgivning och en utveckling sker. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar också att de olika miljöerna på 

förskolan ska vara för barn av barn. De skriver att barnet förstår sig på sin omvärld genom 

att samspela med sin omgivning, i detta fall de olika lärmiljöerna på förskolan. I lärmiljön 

ska de ske samspel mellan barn och barn men även med pedagogerna. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver att lärmiljöerna ska konstrueras på ett sätt som 

resulterar i att de bjuder in till lek, samspel, lärande och utveckling. Detta görs 

tillsammans med pedagogerna utifrån barnens intresse.  

 

3.4.  Yrkesetik och omsorg 
 Colnerud och Granström (2015) problematiserar yrkesrollen i relation till 

omsorgsgivande. Lärare har ett pedagogiskt ansvar för innehållet i skolan, men de har 

samtidigt ett moraliskt ansvar att fullfölja. Omsorgsaspekten i skolan tycks svår för en 

del lärare, som antingen visar omsorg likt den barnens vårdnadshavare ger eller ger 

bristande omsorg. Colnerud och Granström (2015) har gjort en studie där de intervjuade 

lärarkandidater och legitimerade lärare om hur de ser på yrkesetiken inom läraryrket. 
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Utifrån omsorgsaspektet ser det olika ut hur de resonerar. Då studenterna bara kan utgå 

utifrån vad de tror och lärarna kan utgå från verkliga händelser. Det tyder på att det finns 

en obalans mellan hur mycket eller hur lite omsorg en lärare ger. Colnerud och Granström 

(2015) menar att en lärare kan bli “tömd” på att visa omsorg för barnen, speciellt om 

barnen inte visar någon bemötande på omsorgen. Sedan finns det de lärare som aldrig 

visar barnen någon omsorg utan ser sig själva som “ämnesspecialister” och då inte 

behöver ge eller visa omsorg. Medan det finns de lärare som lär sig behärska att klara 

både lära ut sitt ämne och ge omsorg till barnen. Det är problematiskt att ge omsorg, då 

det inte finns några riktlinjer på hur mycket eller lite omsorg lärare behöver ge. Denna 

svåra gräns var något både studenterna och de erfarna lärarna var överens om. Studenterna 

tror att de är något de lär sig under utbildningens gång när de har lärt sig mer om yrket 

och dess regler samt anvisningar. Sanningen är enligt de mer erfarna lärarna att det inte 

finns några regler eller anvisningar på hur omsorgen ska se ut och att det är svårt att lösa 

på egen hand. De menar istället att skolverksamheter bör diskutera de anställdas 

förhållningssätt i arbetslagen eller andra mötesplatser. 
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4. Metod 
Vi ville studera förskollärares förhållningssätt och verktyg i att skapa hållbara relationer 

till de yngre barnen i förskoleverksamheten, då föll valet på att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Centralt för kvalitativ forskningsmetod är att förstå deltagarnas sociala 

kontext, detta gör forskaren genom att använda sig av olika metoder, såsom intervjuer 

samt observationer ute på fältet för att ta reda på olika sociala verkligheter (Bryman, 

2011).  

En kvalitativ metod kan bidra till att ge en djupare och mer väl förankrad analys, dock 

kan det medföra att forskaren ej förhåller sig objektivt under analysfasen genom att 

fördomar samt egna erfarenheter inom fältet tas med i materialet (Denscombe, 2009). 

 

Vår avsikt var att intervjua fem förskollärare genom att ställa semistrukturerade 

intervjufrågor som sedan spelades in med en diktafon samt genom att fältanteckningar 

fördes under intervjuerna. Genom att vi gjorde en kvalitativ studie trodde vi att det skulle 

leda till mer insamlade data att analysera, då en kvalitativ studie ger utrymme för djupare 

svar i relation till studiens syfte. En utmaning med kvalitativ forskningsmetod var att 

förhålla sig relativt objektivt under hela forskningsprocessen. 

4.1. Urval  
Deltagarna till studien valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valde 

deltagare utifrån våra egna kontakter. Enligt Denscombe (2009) är det vanligt att forskare 

vänder sig till personer i närheten på grund av bristande resurser samt tidsaspekten. 

Förskollärarna vi har intervjuat har kommit från tre olika kommuner som representerar 

storstad, småstad och landsbygden. De arbetar eller har arbetat på både privata samt 

kommunala förskolor.  

Hallin och Helin (2018) poängterar att deltagare till intervjuerna ska ha en koppling till 

studiens syfte. Vi valde därför att intervjua förskollärare med intentionen att få ta del av 

deras tankar och förhållningssätt i relation till studiens syfte. 

4.2.  Genomförande 
Innan intervjuerna ägde rum gjorde vi en pilotstudie, där vi testade frågorna.  Genom att 

vi prövade frågorna innan, kunde vi ändra samt förtydliga frågorna så att de blev relevanta 

i relation till studien. Förskollärarna i pilotstudien valdes ut genom ett 
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bekvämlighetsurval då de befann sig geografiskt nära samt hade den kompetens som 

krävdes för att få fram intervjufrågor av god kvalitet. 

Enligt Bryman (2011) genomförs en pilotstudie i syfte att se till att frågorna fungerar samt 

att studiens helhet blir bra. Vid en pilotstudie kan deltagarna få syn på de frågor som 

känns oklara, svåra att svara på samt är formulerade på ett sätt som kan verka styrande. Vi 

kontaktade dem via mejl eller telefon. Vi berättade kort om vårt arbete samt vad deras 

insats skulle bidra med och de fick ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1). Deltagande 

förskollärare benämns med fiktiva namn då deras kön samt ålder inte är relevanta i detta 

sammanhang. Deras deltagande i resultat och analysdelen blir synliga i citat samt egna 

exempel. I studien deltog fem olika förskollärare som ges namnen, Emil, Ida, Tommy, 

Annika och Elisabeth.   

 

Vi hade för avsikt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare 

med olika arbetslivserfarenheter. I en semistrukturerad intervju har forskaren förberett 

frågor men är flexibel i form av ordningsföljden samt låter deltagaren få utveckla sina 

resonemang genom att ställa frågor som strävar efter öppna svar (Denscombe, 2009). 

 

När intervjuerna som låg till grund för studien genomfördes användes en diktafon 

för ljudupptagning. Ljudupptagning resulterade i en väl dokumenterad intervju där all 

verbal kommunikation togs upp. En nackdel blev dock att annan icke-verbal 

kommunikation uteblev, så som kroppsspråk, stämningar samt andra kontextuella 

sammanhang för intervjun. För att fånga helheten av intervjun kompletterade vi med 

fältanteckningar under tiden intervjun pågick. Fältanteckningarna bidrog till relevant 

information från intervjutillfällena vilket kunde generera i en innehållsmässigt rikare 

data. Vid samtliga intervjuer var arbetsfördelningen oförändrad, det vill säga, samma 

person ansvarade för diktafonen samt fältanteckningarna vid varje tillfälle.  

 

Efter varje intervju satt vi ner tillsammans och skrev ner våra egna reflektioner om 

intervjun. Genom att göra detta direkt efter intervjun började vi att analysera svaren vi 

hade fått in, vilket bidrog till att processen under analysfasen var lättare att genomföra. 

Hallin och Helin (2018) hävdar att analysarbetet redan börjar när forskaren utför sina 

intervjuer. De beskriver det som en naturlig del av arbetet, då forskarna börjar göra 
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kopplingar till litteraturen redan under intervjuerna. För oss blev det naturligt redan efter 

första intervjun, då likheter mellan litteraturen och de svaren vi hade fått in blev tydliga. 

4.3.  Metodkritik  
I denna del kommer val av moment i metoden att kritiseras för att bidra till en balanserad 

studie.  

4.3.1. Intervjuareffekten  
Det finns studier som påvisar att människor påverkas av forskarens ålder, kön och 

etnicitet vid intervjuer, vilket kan influera ärligheten samt hur mycket information de är 

intresserade av att dela med sig av i svaren. Om forskaren utformat eller ställer frågor 

som inger en viss förväntan eller är av känslig karaktär kan den intervjuade hamna i 

försvarsposition vilket kan resultera i svar som skräddarsys efter forskarens 

förväntningar. Den intervjuade anpassar då svaren efter upplevda förväntningar. Samtliga 

fall kan generera i data av icke god kvalitet (Denscombe, 2009). 

För att undvika obekväma förskollärare i studien kan vi som forskare lägga stor vikt vid 

frågornas utformning samt hur de framförs. Om vi som forskare skapar en avslappnad 

atmosfär med frågor som inger öppenhet kan det bidra till avslappnade deltagare vilket i 

sin tur kan generera god och ärlig data.  Deltagande förskollärare valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval, där två förskollärare hade en koppling till oss, vilket kan göra att 

intervjuerna inte upplevs lika professionella som de utan en anknytning. Ur en annan 

aspekt kan dessa intervjuer generera i djupare svar om deltagarna känner sig avslappnade 

samt trygga med oss forskare. 

4.3.2. Trovärdighet och pålitlighet  
I relation till vår studie kan antal deltagare ifrågasättas, då vi enbart intervjuade fem 

förskollärare. Tidsaspekten samt antalet intressenter begränsade deltagandet vilket kan 

ifrågasätta studiens trovärdighet. 

Fler deltagare hade inneburit fler perspektiv av förskollärarnas förhållningssätt till att 

skapa en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. Dock gav färre deltagare en 

möjlighet att få mer djup i intervjuerna, vilket möjligen ej inträffat om det varit fler 

deltagare i studien. Ur en annan aspekt hade en annan typ av urval kunnat generera i 

bredare samt mer varierande svar från deltagarna. 
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I en kvalitativ studie påvisas trovärdigheten genom hur tydligt forskaren beskriver 

tillvägagångssättet som lett fram till studiens resultat samt hur väl beskrivningen tolkas 

av läsarna (Bryman, 2011). Studiens resultat har tolkats av oss bägge för att bidra till en 

dialog där bådas uppfattning av intervjuerna synliggörs vilket kan bidra till en högre 

trovärdighet. För att säkerställa studiens pålitlighet måste forskaren redogöra alla delar 

av processen, både de val som gjorts samt hur den insamlade datan analyserades. Detta 

görs för att säkerställa studiens kvalité (Bryman, 2011).    

Vid kvalitativa studier finns risken att forskarens subjektivitet påverkar hur datan blivit 

behandlad samt analyserad. Därför går det att hävda att resultatet och slutsatsen kan 

påverkas av forskarna. För att tydligt visa hur resultat och slutsatser blev till krävs 

grundliga beskrivningar av varje del i metoden (Denscombe, 2009). 

4.4. Transkribering  
Vid en transkribering skrivs intervjun ner som text, i detaljerad form, således det talade 

språket som de pauser som uppstått mellan ord och meningar (Fejes & Thornberg, 2015).  

Hallin och Helin (2018) beskriver att forskaren kan göra på olika sätt när de transkriberar. 

Det beror på vad forskaren vill ha ut av intervjun och vilken teori hen har tänkt använda 

i analysen. Det är en fördel om forskaren transkriberar alla intervjuer på samma sätt för 

att resultatet ska bli likvärdigt. Genom att transkribera intervjuerna får oftast forskaren en 

bättre överblick över sitt material och det blir lättare att arbeta vidare med analysen 

(Hallin & Helin 2018). 

 

Vi har valt att använda oss av ett exempel från Hallin och Helin (2018) som går ut på att 

använda olika stilar så som fet eller kursiv och färg på texten för att det ska bli lättare att 

jämföra intervjuerna med varandra. Vi har givit de deltagande förskollärarna fiktiva namn 

för att inga personliga uppgifter ska avslöjas.  

 

Vid transkribering av intervjuerna användes typsnittet Times New Roman med 1,5 

radavstånd. När förskolläraren talade användes vanlig stil samt svart färg, när vi studenter 

talade användes en fet stil, i grön respektive blå färg beroende av vem av oss som talade. 

Fältanteckningarna användes som stöd till den transkriberade texten för att kunna 

säkerhetsställa transkriberingen samt bidra till ett kontextuellt sammanhang.  
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4.5. Val av analys 
Vid bearbetning av den insamlade datan från intervjuerna samt fältanteckningarna 

användes en tematisk analysmetod. Vid en tematisk analys sorterar forskarna ut olika 

teman från den insamlade datan, där de kan hitta gemensamma nämnare samt mönster 

från intervjuerna samt fältanteckningarna (Bryman, 2011).  En tematisk analys går ut på 

precis som Bryman (2011) skriver, att försöka upptäcka mönster i de olika intervjuerna. 

Hallin och Helin (2018) bekräftar detta men tillägger att när forskaren börjar med 

analysen kan de ha förutbestämt begrepp som de finner relevanta eller plocka upp 

återkommande begrepp från intervjuerna. När forskarna har valt de begrepp som de 

tycker är det centrala i studien kan dessa skrivas upp på olika sätt. Genom att använda 

post-it-lappar, olika färgpennor där varje färg är en kategori (Hallin & Helin 2018). 

En tematisk analys användes för att finna de centrala delarna i vår studie. 

Vid genomgång av svaren från intervjuerna upptäcktes sex olika kategorier som stämde 

överens med studiens syfte samt frågeställningar.  

Här nedan presenteras dessa sex kategorier:  

• Verksamheten (grön) 

• Pedagogens förhållningssätt och kompetenser (gul) 

• Relationsbyggande (röd) 

• Hållbara relationer (rosa) 

• Den samspelande miljön (orange)  

• Omsorgens betydelse i relation till barnet (blå) 

Dessa sex kategorier gavs varsin färg för att bidra till en ökad tydlighet. Svaren 

diskuterades sedan genom att begrepp samt citat valdes ut då de överensstämde med de 

olika kategorierna. Kategorierna skrevs sedan ned på färgade papper där varje kategori 

utgjorde en färg, exempelvis skrevs kategorin verksamhet ner på ett grönt papper, sen tog 

vi de begrepp och citat vi hade valt sedan innan och skapade en tankekarta för att 

underlätta processen av resultatet. Vi gjorde samma process på samtliga kategorier. (Se 

bilaga 2).  

4.6. Etiska övervägande  
Vi började med att skicka ut intresseförfrågningar till de utvalda förskollärarna, för att se 

om intresset fanns samt kunna avsätta tid för deltagande i studien.  Innan intervjuerna 

ägde rum skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till de deltagande förskollärarna 
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Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare skapare hållbara relationer till de yngre 

barnen i förskolan. För att skapa en kvalificerad samt vetenskapligt god studie krävs det 

ett medvetet förhållningssätt till de etiska övervägandena för att kunna garantera 

förskollärarnas säkerhet i studien. Utöver missivbrevet fick förskollärarna ta del av de 

fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Där delgavs 

informationskravet, vilket innebär att deltagarna ska ta del av den information som gäller 

deras medverkan i studien samt under vilka villkor de deltar. En annan princip är 

samtyckeskravet vilket kortfattat innebär att de själva bestämmer över sin medverkan 

samt kan avbryta sin medverkan i studien utan att delge anledningar samt att det skulle 

påverka dem negativt (Vetenskapsrådet, 2002). Därför valde vi att informera 

förskollärarna muntligt om de forskningsetiska kraven i samband med intervjun. De fick 

då skriva på ett papper att de hade tagit del av vår information. Deras uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt under hela processen vilket innebär att de förvaras på en säker 

plats där icke behöriga personer ej kan komma åt dem. Slutligen gavs de information om 

nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlade data endast får användas i vetenskapliga 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat och analys  
 I detta avsnitt presenteras resultat och analys av den insamlade data där 

forskningsfrågorna besvarades. Dessa är, vilka faktorer anser förskollärarna viktiga för 

skapandet av hållbara relationer till de yngre barnen? samt hur skapar förskollärarna 

hållbara relationer? och Hur bygger förskollärarna samspel i verksamheten?  Vi kom 

fram till sex olika kategorier som speglar vårt resultat, vilka är, verksamheten, 

förskollärarens förhållningssätt, relationsbyggande, hållbar relation, den samspelande 

miljön samt omsorgens betydelse i relationskapandet. Dessa växte fram när vi 

analyserade svaren från intervjuerna. Resultatet och analysen är ett resultat av våra 

tankekartor som skapats ur en tematisk analys. I denna del kommer vi att använda oss av 

de fiktiva namnen vi nämner tidigare i arbetet. Vi valde Tommy, Annika, Ida, Emil och 

Elisabeth.  

5.1. Verksamheten 
Under intervjuerna berörde flera av förskollärarna verksamheten som en viktig faktor för 

att få relationen till barnen att fungera. Frågan som ställdes var, anser du att relationen 

till barnet är viktigt för verksamheten? Varje förskollärare fick sedan utveckla sitt 

resonemang kring verksamhetens betydelse. Alla förskollärare uttryckte på olika sätt en 

självklarhet kring relationernas betydelse för verksamheten. Några av dem förklarade, att 

utan några relationer kunde de inte bedriva någon undervisning i förskolan. 

Tommy beskrev det på följande sätt. 

 
För att det ska bli en verksamhet med kvalité. 
så är ju a och o att ha en relation med barnen  
(Förskollärare Tommy) 

 
Alla förskollärare menar att verksamheten måste ske på barnens nivå, för att 

verksamheten ska fungera långsiktigt. Förskolläraren Ida beskriver att verksamheten ska 

vara åldersanpassad, med det menar hon att verksamheten ska spegla barnens intresse och 

utgå från deras förutsättningar. Annika talade om att det hela tiden ska ske en process i 

verksamheten. Alla var överens att verksamheten måste var tillåtande och att det ska vara 

lika för alla. Något som var intressant var att Tommy lyfte arbetslaget genom att förklara 

att man i arbetslaget ska kunna mötas och lita på varandra och våga testa varandras idéer. 

Tommy förklarade att hur det fungerar i deras arbetslag.   
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Att vi visar barnen att vi testar varandras idéer, vi skojar,  
vi kan skämta om varandra inför barnen. Så dem fattar att  
vi tycker om varandra. vi kan liksom bra jobbat idag, kramas.  
Vi testar varandras idéer och vi hejar på varandra. Jag tror ju  

          att barn hör mer än vad vi tror. Om vi säger bara kör, bara kör.  
Det kan bara räcka liksom, ta du och gör det är ingen fara.  
De orden hör de ju. (Förskollärare Tommy) 

 
Arbetslaget ska även ha samma synsätt på barnen och verksamheten. Det berättar även 

Elisabeth, hur viktigt det är att arbetslaget måste fungera tillsammans. För fungerar inte 

arbetslaget kan det resultera i att barnen känner sig otrygga och då är det ingen bra 

verksamhet att arbeta i.      

5.1.1. Sammanfattande analys av verksamheten 
I verksamheten ingår allt från pedagoger, barn, lokalvårdare, kökspersonal och 

ledningsgrupper. För att verksamheten ska fungera måste alla dessa kunna samspela med 

varandra. Aspelin (2018) hävdar, om inte relationen mellan förskollärare och barn finns, 

då kan inget lärande ske. Detta kan appliceras på verksamheten, exempelvis om relationen 

är dålig mellan pedagogerna och lokalvårdarna, då kan hela verksamheten hamna i 

obalans, vilket vi tror kan påverka barnen negativt i sitt eget relationsskapande. Vi ska 

vara barnens förebilder i relationsskapande. Förskollärarna som deltog i vår studie var 

rörande överens om att relationen till barnen var viktig för verksamheten. För har 

pedagogerna inga relationer till barnen, hur ska de då veta vad barnen vill, kan eller är 

intresserad av. 

5.2. Förskollärarens förhållningsätt och kompetenser 
Flera av frågorna vände sig till förskollärarens förhållningssätt till att skapa relation till 

de yngre barnen. Flera av förskollärarna menade att de utgick från sig själva i mötet med 

barnen. Olika personliga egenskaper kom på tal, så som att vara lyhörd, närvarande, 

ödmjuk, självmedveten samt flexibel. Utöver egna egenskaper samt en öppenhet mot 

barnen nämner flera att det är viktigt att utgå från barnen och deras intresse för att kunna 

skapa en relation. Tommy menar att barn behöver olika saker vid olika stunder och 

situationer samt lära sig när det är dags att backa. 
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Just det är här att man måste backa också, att nu kom 
jag för nära dig, det märker jag nu liksom. Nu måste  
jag backa för annars har jag förlorat ditt förtroende eller 
i nästa steg lära och känna mig. (Förskollärare Tommy) 

 
 Flera av förskollärarna nämnde att i en verksamhet som gärna går fort med många rutiner 

är det viktigt att kunna stanna upp och inte skynda, för att kunna få syn på alla barn. Som 

i alla relationer i livet fungerar vi olika bra med varandra. Förmågan att gå in i en 

professionell roll i sitt arbete beskriver Emil med orden. 

 
Jag måste inte känna att jag är nummer ett i verksamheten 
för just det barnet. Vi har ju olika relationer till  
olika barn. Är inte jag nummer ett så är någon  
annan i arbetslaget det. (Förskollärare Emil) 

 
Något som Emil också tar upp är att som förskollärare måste jag vara konsekvent i min 

profession, med det menar han att man måste behandla alla barn lika, inte favorisera något 

barn. Han fortsatte med, visst behöver alla barn mer uppmärksamhet samt hjälp under 

perioder men överlag ska barnen behandlas lika av alla pedagoger i verksamheten.  

5.2.1. Sammanfattande analys av förskollärarens förhållningsätt och 
kompetenser   

Att utgå från sig själv i syfte att skapa en relation till barnen var något flera av 

förskollärarna framhävde i intervjuerna. Med utgångspunkt i Aspelins (2018) teorier om 

relationsskapande, framhäver han förmågan att utgå från sig själv som ett viktigt verktyg 

i mötet med barnet. Förskollärare Tommy belyser det som Aspelin (2018) talar om, att 

utan något samspel i relationen så är pedagogens kompetenser oviktiga. Förskollärarna 

talade mycket om sig själva i kontext till relationsskapandet, hur viktig deras egen persona 

är i relationen till barnen. Att kunna lita på varandras kompetenser inom arbetslaget och 

se relationerna till barnen ur ett professionellt perspektiv framhävs av Emils exempel med 

att alla i arbetslaget inte behöver vara nummer ett hos barnet, utan att det räcker med att 

en pedagog är det.  

5.3. Relationsbyggande  
En relation är inte något som kommer av sig själv utan det är något förskollärarna måste 

bygga upp förklarar alla deltagande förskollärare. De nämner viktiga begrepp som ingår 

i relationsbyggandet, vilka är följande, att vara lyhörd för barnet, både vad de behöver 



	

 24 

här och nu samt deras intresse. Vara här och nu, vara närvarande i barnets lek, kunna tolka 

barnen, speciellt de yngre barnen som kanske inte har det verbala språket än. 

Förskolläraren Emil förklarar att han brukar börja på följande sätt när han ska skapa en 

relation till barnen, vilket syns i citatet nedan. 
 

Jag brukar fråga om barnets intresse, börja där.  
Sen brukar jag presentera mig från början.  
Vem är jag och vem är du? Och visa intresse för  
barnet och dess intresse. Och sen bygga vidare  
på barnet intresse. (Förskollärare Emil) 

 
Alla förskollärare lade stor vikt vid att man ska vara sig själv vid relationsbyggandet. En 

av förskollärarna förklarade följande, att kunna erbjuda barnen sina kompetenser, vilka 

artefakter som finns nära till hands samt att tydligt framhäva sin egen personlighet till 

barnen. 

 
Om något går fel, gå tillbaka till dig själv och hitta nya vägar  
(Förskollärare Tommy) 

 
Annika beskriver återigen att det är process som hela tiden pågår, det finns alltid något 

att bygga vidare på.  

 
Att det är en pågående process som hela tiden ska pågå.  
Från det att de börjar i förskolan på småbarnsavdelningen  
till de lämnar storbarnsavdelningen för att börja i skolan  
och där ska processen fortsätta med skolans personal.  
(Förskollärare Annika) 

 
Under intervjun frågade vi förskollärarna om de såg någon skillnad på att skapa relationer 

med de yngre barnen (1–3) kontra de äldre barnen (4–6). I den frågan var det delade 

meningar. Emil och Ida beskriv det väldigt likt varandra. De menade att de yngre barnen 

behöver mer stöttning, kanske mer närhet och att bli påminda om saker, exempelvis 

rutiner. De äldre barnen kunde man ha på ett avstånd, där behöver man inte alltid vara 

nära utan det räcker att vara närvarande i rummet.  

 
Jag tänker barn som är yngre känner jag att man  
måste ha en annan relation till än de äldre barnen.  
För när man väl har lärt känna de stora barnen då  
har man dem mer på avstånd. De vet hur det fungerar.  
Men det lilla barnet de måste man påminna hela tiden  
hur det fungerar, hur fungerar relationen. De testar ju lite  
mer, de behöver ju bli mer påminda. (Förskollärare Ida) 
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Annika, Tommy och Elisabeth såg mer på själva individen och vill inte sätta barnen i 

något åldersfack, utan se barnen utifrån sina egna förutsättningar. Alla tre medgav ändå 

att det finns en viss skillnad mellan barn med olika åldrar, med hänvisning till det verbala 

språket. Elisabeth menade också att barn i olika åldrar behöver olika saker, men något 

som alla barn behöver är respekt. Med det menade hon att pedagogerna i verksamheten 

inte får prata över barnens huvud. Tommy belyste att vi som pedagoger ska vara 

förebilder för barnet, därför är det viktigt att alltid utgå från barnen och deras behov 

menade han.  

5.3.1. Sammanfattande analys av relationsbyggande  
Essensen i den relationella pedagogiken är att använda sig själv och sina egenskaper i 

mötet med barnet samt att se till själva barnet. Det relationella är något som uppstår i 

själva mötet två individer emellan (Aspelin, 2018). Förskollärare Emil talar om mötet 

mellan barnet och förskolläraren, att tala om vem man är som förskollärare är lika viktigt 

som att ta reda på vem barnet är. Det genuina intresset att vilja skapa en hållbar relation 

till barnet börjar här.  

5.4. Hållbara relationer 
Att skapa en relation till alla barn kan tyckas självklar i verksamheten, men hur gör man 

för att skapa en hållbar relation? En relation som ska hålla över en längre tid.  

 
En relation som fungerar i långa loppet och som alltid  
finns mellan mig och barnet den är hållbar. Där vi kan litar 
på varandra, förstår varandra, finns för varandra. 
(Förskollärare Ida) 

 
Flera av förskollärarna ansåg att den hållbara relationen kunde definieras som en ständigt 

pågående process, där förskollärarna ska utgå från barnet och deras unika behov. En 

hållbar relation ska vara något som varar, inte är ytligt samt gå in på djupet menar Annika. 

Den hållbara relationen ska kunna stärka barnet och bidra till att hen känner sig trygg hos 

pedagogerna, i miljön samt i mötet med de andra barnen. Förskollärare Annika talar om 

en relation där barnet ska känna en trygghet i att komma tillbaka.  

 
Det är viktigt att barn ska känna att då kommer  
jag tillbaka till famnen igen. Och det tror jag är ett  
bra bevis på att man har skapat bra relationer, när  
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barnen kan komma tillbaka, då finns vi ju där med  
öppna armar. (Förskollärare Annika) 

 
Den hållbara relationen ska gå att tillämpa till barn i alla åldrar i förskolans verksamhet. 

Fastän barnet inte har det verbala språket ska förskolläraren vara lyhörd mot barnet 

genom att kunna läsa av kroppsspråk samt gester. Flera av förskollärarna var överens om 

relationens påverkan på lärandet, att inget lärande kan ske om inte relationen finns där.  

5.4.1. Sammanfattande analys av hållbara relationer 
Ett barn som är trygg i sin relation till pedagogen kommer tillbaka till famnen för att 

landa, för barnet vet att vi finns där, det är något som förskollärare Annika framhäver som 

en relation hon anser vara hållbar. För att kunna skapa denna typ av relation krävs 

egenskaper som lyhördhet och egenskapen att kunna läsa av barnets behov, enligt 

relationell pedagogik (Aspelin, 2013).  

5.5. Den samspelande miljön 
Ett samspel är något som sker mellan barn/barn eller barn/pedagog i förskolan, beskriver 

förskollärarna. För att de ska var ett givande och lärande samspel måste miljön vara 

välplanerad och åldersanpassad beskriver förskolläraren Emil. Förskollärarna beskriver 

att miljöerna på förskolorna är Reggio Emilia inspirerade med låga bord, stolar och att 

sakerna finns på barnens nivå. Annika berättar om hur de resonerade när de öppnade sin 

avdelning. 
När vi startade vår nya avdelning.  
Så funderar vi mycket kring, hur ska vi göra för att skapa  
relationerna när vi möts. Miljön är otroligt viktig i det.  
Avdelningen var helt ny, så vi fick skapa den från start.  
Då tänkte vi att när barnen kommer in ska det finnas  
något vi kan bjuda in samspel direkt. Då satte vi en  
byrå där eller en hylla. Där vi erbjöd material som vi 
trodde att barnen skulle vara intresserade av. 
(Förskollärare Annika) 

 
Återigen kom det upp att samspel också är något som hela tiden kan bygga vidare på, 

även då i förskolans miljö. Miljön kan förändras och bytas ut efter barnens intresse menar 

förskollärarna. Elisabeth är väldigt tydlig med att de arbetar utifrån Reggio Emilia, men 

även att miljön ska inbjuda till lek och att barnen ska ha roligt tillsammans för att skapa 

olika samspel mellan varandra. Tommy menar att det måste ske något mellan parterna för 

att det ska vara ett samspel. Han sa så här. 
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Har ett barn från den andra avdelningen, som jag bara träffa lite 
då och då. Barnet är väl 1–2 år. Vi gör grimaser tillsammans. 
Hon härmar mig och jag härmar henne tillbaka hela tiden. 
Det är liksom vår grej. Hon pratar ju inte liksom, 
så det känns skönt att man kan ha en sån liten sak,  
att det bara är du och jag. Det är vår sak (Förskollärare Tommy) 

 
De andra förskollärarna beskriver liknande scenarion som Tommy. Samspel handlar om 

något som sker mellan parterna och det behöver inte vara det verbala utan det kan räcka 

med blickar eller kroppsspråk. Därför anser de flesta av förskollärarna att miljön måste 

vara tillåtande, välkomna alla samt vara flexibla utifrån barnens intresse och behov. 

Förskolläraren Elisabeth menar att olika artefakter i miljön kan bidra till samspel med 

barn, att exempelvis en bil kan vara något som resulterar i ett samspelande möte med ett 

barn. Att visa barnen vad som skett under dagarna på förskolan anser Annika vara viktig. 

Med det menar hon att dokumentation på väggarna kan bjuda in till samspel, där barnen 

kan berätta eller visa vad de har gjort under dagarna.  

5.5.1. Sammanfattande analys av den samspelade miljön 
Tillsammans med miljön och dess artefakter fångar förskolläraren upp barnets intresse 

vilket kan resultera i att ett samspel sker, vilket kan vara inledningen på en relation mellan 

förskolläraren och barnet. Den relationella pedagogiken belyser förskollärarens 

egenskaper till att fånga upp barnets intresse som en viktig kompetens att använda sig av 

i förskolans verksamhet (Aspelin, 2018).  

5.6. Omsorgens betydelse i relation till barnet  
Under samtliga frågor i intervjun återkom flera av förskollärarna till omsorg i kontext till 

att skapa en relation till barnet samt dess betydelse i verksamheten. Ida anser att omsorg 

är något som sker varje dag i mötet med barnen, att det tillsammans med lärande ska 

skapa en helhet i verksamheten. Omsorgen kan vara det lilla, som att erbjuda ett extra 

knä, något som förskollärare Annika värderar högt.  

 
Jag tänker också att omsorg är så mycket mer än blöjbyten  
och matsituationer, utan det är också att ta hand om varandra  
och att lyssna på individen, att fånga upp barnen i deras görande.  
(Förskollärare Annika) 
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Alla förskollärare benämner närhet som något alla barn oavsett ålder behöver. Ida menar 

dock att de äldre barnen stundtals kan hålla sig på ett längre avstånd, men att de vet att de 

alltid kan komma tillbaka och få närhet när de behöver det. Innebörden av omsorg tolkade 

dock förskollärarna olika, Elisabeth kopplade blöjbyten samt mat som omsorg till de 

yngre barnen.  
 

När jag tänker på omsorg tänker jag främst på blöjbyten  
och matsituationer, men också att vara nära.  
(Förskollärare Elisabeth) 

 
Tommy tycker att omsorgen ska spegla hela verksamheten, både i bemötandet av 

vårdnadshavare samt att det ska finnas en familjär stämning i arbetslaget. Annika som 

arbetat som förskollärare i sju år berättade att hon märkt skillnad i verksamheten sen den 

nya läroplanen trädde i kraft 1 juni 2019. Hon menar nu att det är en självklarhet att 

omsorg tillsammans med lärande ska bilda en helhet i förskolan. Hon ger ett exempel från 

en tidigare arbetsplats där omsorg saknades när ett barn skulle gå från en 

småbarnsavdelning till en storbarnsavdelning.   
 

Jag hade precis tagit examen, började jobba på en förskola 
och då har jag ett barn inne hos mig på yngre barnavdelningen  
som ska gå över till de äldre barnen.  Hon är väldigt beroende 
av relationerna, att vara nära oss, när hon behövde det så kom  
hon och ville ha en kram. Men även vid hämtning och lämning,  
man behövde verkligen finnas där för henne. Men då skulle hon  
börja på äldre barnavdelningen och då hör jag de säga:  
nej nu är hon stor, nu ska det inte vara mer daltande, nu behöver  
hon inte kramar längre och så. Det jag tänkte på då var att det ju  
är en process som hela tiden ska följa med barnet.  
(Förskollärare Annika) 

 
Många av förskollärarna är samstämmiga om relationen och omsorgens betydelse för 

barnets lärande, att det blir svårt att nå fram till barnet om inte dessa bildar en helhet.  

5.6.1. Sammanfattande analys av omsorgen i betydelse i relation till barnet 
Ett omsorgssamt förhållningssätt är en av utgångspunkterna i relationell pedagogik, då 

Aspelin (2018) utgått från Noddings (1999) teorier kring omsorgsetik, vars essens är den 

omsorg som finns i relationen. Utan omsorgen finns inte relationen, menar Noddings 

(1999). Omsorgen kan vara det extra knäet som erbjuds, som sker i mötet mellan 

förskolläraren och barnet, då förskolläraren läser av och tar tillvara på tillfället som 
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uppstått. Att kunna fånga och ta till vara på dessa händelser som sker i mötet med barnet 

är en viktig kompetens inom relationell pedagogik, menar Aspelin (2018).  
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6. Diskussion 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärarens förhållningssätt var i skapandet 

av hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med fem förskollärare, har vi analyserat resultatet med hjälp av tematisk analys. 

Vidare kommer resultatet ställas mot litteratur och det teoretiska perspektivet.   

Diskussionen kommer att presenteras i fyra delar vilka är, Kompetenser och 

förhållningssätt, Omsorgens betydelse för barnen i förskolan, Hållbara relationer och 

Förskolans miljö och verksamhet. Avslutningsvis kommer slutord och förslag på vidare 

forskning.   

6.1. Kompetenser och förhållningsätt  
 Förskollärarna tar alla upp olika kompetenser som de anser är viktiga för att skapa 

relationer till barnen i förskolan. Lyhördhet, förmågan att vara närvarande, ödmjuk, 

självmedveten samt flexibel var några utav förskollärares professionella egenskaper vid 

skapandet av relationer till de yngre barnen i förskolan. Aspelin (2015) belyser även 

förskollärarens förmåga att kunna uppvisa omsorg, förtroende samt respekt till barnen. 

Aspelin (2015) betonar förskollärarens profession i att kunna bemöta varje barn utifrån 

deras behov, vilket även förskollärarna i studien uttrycker då de beskriver att deras 

utgångspunkt är barnet. Förskollärarens förmåga att kunna kommunicera med barnet, 

både verbalt samt icke-verbalt är en kompetens Aspelin (2018) lyfter fram då den utgör 

en stor del av relationen. För att barnet och förskolläraren ska kunna förenas i en 

samstämmighet krävs kompetensen att kunna anpassa kroppsspråk på ett sätt som 

samspelar med barnets beteende. Förskollärarna i studien betonade kompetensen att 

kunna tolka barnet har en stor betydelse för att kunna förstå barnets behov samt 

förutsättningar. Om inte förskolläraren kan tolka barnet kan följderna bli att barnets behov 

misstolkas enligt Noddings (1999).   

 

Aspelin (2015) beskriver att förskolläraren bör lämna sin egocentriska zon samt egna 

fördomar bakom sig vid arbetet i förskolan. På ett liknande sätt uttrycker sig några av 

förskollärarna, som beskriver vikten av att förhålla sig professionellt i mötet med både 

barn och kollegor. 
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I Howes och Hamiltons (1992) studie framgick det att förskollärarna bemötte barnen olika 

beroende av hur tryggt barnet upplevdes i relationen till förskolläraren. Desto tryggare 

barnet upplevdes desto mer sensitivt responderade förskolläraren tillbaka vilket 

resulterade i att barnen som upplevdes otrygga gick miste om gensvaret från 

förskolläraren. Förmågan att utgå från profession i bemötandet av alla barn betonar en av 

förskollärarna genom att uttrycka att ingen i arbetslaget bör favorisera barn i 

verksamheten. Konsekvenserna av dessa handlingar kan leda till att barn känner sig 

uteslutna, vilket gör att förskollärarens handling blir diskriminerande mot barnet. 

Förskollärarens kompetenser i att kunna skapa en relation till barnet blir inte relevanta 

om de ej bekräftas i form av respons, vilket i sammanhanget innebär en tvåsidig 

kommunikation (Aspelin, 2013). Förskollärarna uttryckte svårigheter att med de yngre 

barnen få en bekräftelse på om det uppstått en relation jämfört med de äldre barnen som 

kunde bekräfta verbalt. De fick försöka tolka barnen utifrån deras beteende i förskolans 

verksamhet.  

6.2. Omsorgens betydelse för barnen i förskolan 
Omsorgens betydelse för lärandet samt relationen uppkom i samtliga intervjuer med 

förskollärarna i studien då flera betonade omsorgens betydelse för lärandet, att inget 

lärande kan ske utan en relation. Lärande, omsorg och relationer bildar en helhet menade 

samtliga av förskollärarna vilket ligger i linje med Aspelins (2016) teorier om att omsorg 

och relation hör ihop.  

En av förskollärarna nämner att i den nya läroplanen för förskolan har omsorg fått en 

större plats, för hen betyder det att omsorgen blir bemött på ett annat sätt än tidigare och 

det är inte bara är att byta blöjor till exempel. Det går ihop med Noddings (1999) teori 

om att en relation ej kan definieras som en relation om omsorgen inte finns mellan 

förskolläraren och barnet.  En fråga är då, hur har det sett ut på förskolorna när 

pedagogerna har olika syn på hur och vad omsorg är? Aspelin (2018) hävdar att omsorgen 

har en stor betydelse för relationen och dess utveckling. Några utav förskollärarna talade 

ur ett professionellt perspektiv i kontext till relationen till barnet, att se relationsskapandet 

som en del av sin profession. Trots en relativt hög samstämmighet angående omsorgens 

betydelse för relationen till barnet, så ser tolkningen av begreppet omsorg olika ut hos 

förskollärarna. Att omsorg ska ses som en helhet uttryckte en förskollärare som varit 

verksam som förskollärare i fem år. En förskollärare som varit verksam i femton år 
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tolkade särskilt blöjbyten och matsituationer som omsorg. Exemplen ovan kan tyda på att 

omsorgsaspekten tolkas olika beroende på när förskolläraren tog examen eller hur länge 

hen har varit verksam i förskolan.  Att veta hur mycket eller lite omsorg en förskollärare 

ska ge kan vara problematiskt. Hur mycket omsorg är rimligt att ge utifrån en 

professionell synvinkel? Detta är något Colnerud och Granström (2015) problematiserat 

i studier utförda bland lärarstudenter samt verksamma lärare. En förskollärare beskriver 

dilemmat av olika syn på omsorg på en förskola, där en kollega ansåg att omsorgen inte 

var lika viktig när ett barn skulle börja på en storbarnsavdelning.  

6.3. Hållbara relationer  
Aspelin och Persson (2011) betonar förskollärarens förmåga att kunna stödja barnens 

förmågor, kunskaper samt attityder vilket kan bidra till ett hållbart tänkande hos barnen. 

Detta gör förskollärarna genom att de ser på hållbara relationer som en process som pågår 

hela tiden i förskolan. Processen som pågår på förskolan är en process som ska genomsyra 

barnets relationsbyggande under hela vistelsen från småbarnsavdelningen till 

storbarnsavdelningen menar en av förskollärarna. Aspelin och Persson (2011) beskriver 

att om denna process är positiv, så är chansen stor att förskolläraren har skapat en positiv 

bild av relationer för barnen. Som i sin tur kan resultera i ett ökande intresse för 

undervisning. För Aspelin (2018) menar att utan relationer mellan pedagoger och barn 

sker inget lärande. När en relation är positivt menar Aspelin (2013) att relationen ska utgå 

från barnen och deras intresse, vilket förskollärarna i studien förstärker i deras svar om 

att utgå från barnet och dess intressen. En av förskollärarna betonar vikten av att 

förskoleverksamheten ska genomsyra glädje genom att påstå att förskolan vilar på en 

positiv grund.  

 

För att relationen ska vara hållbar under en längre period menar Aspelin och Persson 

(2011) att förskollärarens kompetenser måste omsättas i verksamheten, för att veta om 

deras kompetenser är hållbara. Det förklarade förskollärarna att de gör genom att få 

respons av barnen, det kunde vara något verbalt, en blick eller något liknande.  

6.4. Förskolans miljöer och verksamhet 
Förskolans miljöer ska vara genomtänkta och åldersanpassade menade förskollärarna. 

Björklid och Fischbein (2011) har valt att använda filosofen Meads teorier om att miljön 
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ska upplevas av barnen i förskolan. Det betyder att i de olika miljöerna ska barnen 

samspela med varandra och pedagogerna. Björklid och Fischbein (2011) avslutar med att 

funkar miljöerna för barnen så kommer lärandet naturligt. Alla som deltog i studien 

arbetade på Reggio Emilia inspirerade förskolor, där materialet och möblerna ska vara på 

barnens nivå. Björklid (2005) beskriver att Reggio Emilia inspirerade förskolor ska se 

miljön som en tredje pedagog. Det gör förskollärarna som deltog i studien, de beskrev att 

miljön är viktigt för att skapa relationer eller samspel mellan de som rör sig på förskolan. 

Miljön skulle inte bara vara lärorik och undervisnings anpassad utan den ska även vara 

rolig och inbjudande menade en av förskollärarna. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2016) beskriver att förskolans miljöer ska vara för barn av barn, vilket även Björklid 

(2005) beskriver, att miljöerna ska utgår från barnen och det genomsyrar intervjusvaren 

ävenledes. Miljöerna ska inbjuda till lek, samspel med andra men även till ensamlek 

menar en av förskollärarna. Det belyser även Björklid (2005), att miljöerna ska vara till 

för alla barn på förskolan och bjuda in till all sorts lek i grupp, par eller enskilt.   

Förskollärarna lade stor vikt på att det är tillsammans med barnen vi ska skapa de olika 

lärmiljöerna, det gör vi genom att vara med barnen i miljöerna. De menar att de 

som förskollärare är nere på golvet med barnen, det är där de lär känna barnen och skapar 

de första relationerna. Broberg (2017) bekräftar det genom att de yngre barnen är i behov 

av en närhet och att de tillsammans med pedagogerna på förskolan får utforska de olika 

miljöerna. Därför är det viktigt enligt Broberg (2017) att barnen får någon vuxen att knyta 

sig an till under den första tiden på förskolan, vilket även förskollärarna i studien belyser 

då de beskriver att de vill vara mer hos barnen den första tiden för att visa dem att de är 

tillgängliga för deras behov. 

6.5.  Slutord 
Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares förhållningssätt i skapandet av 

hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan. Samtliga fem intervjuer har resulterat 

i liknande förhållningssätt hos förskollärarna. Med en utgångspunkt i relationell 

pedagogik som var okänd för de flesta av förskollärarna, var svaren likväl färgade av 

arbetssättet inom relationell pedagogik. Vi fann det intressant att förskollärarna arbetade 

utifrån en teori som för många av dem var okänd. Vi upplevde att förskollärarna blev 

nyfikna att lära sig mer om Jonas Aspelins teorier om relationell kompetens. Resultatet 
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visade att förskollärarna betonade vikten av att kunna använda sig av sina personliga 

kompetenser i sin profession, såsom lyhördhet, ödmjukhet, öppenhet samt flexibilitet.  

Förskollärarnas samstämmiga svar var att alltid utgå från sig själv vid skapandet av 

hållbara relationer vilket gav svar på frågeställningen om vilka faktorer förskollärarna 

ansåg vara viktiga för skapandet av en hållbar relation. 

Att definiera en hållbar relation visade sig vara tämligen svår då begreppet var nytt för 

många av förskollärarna. Med begreppet hållbara relationer ville vi betona vikten av att 

skapa något som håller över tiden, som går att bygga vidare på, vilket ligger i vår tid just 

nu. Med en tid som präglas av en osäkerhet inför framtiden, ville vi förhålla oss till ett 

begrepp som speglar framtiden. därför tror vi att allt vi gör måste spegla ett hållbart 

tänkande. 

Studiens fokus var hur relationen mellan förskolläraren och barnet skapas med en 

betoning på samspelet samt omsorgen emellan dem.  

Vi upplevde att omsorg var något som var självklart i verksamheten, det kunde vara ett 

knä eller en kram. Åsikterna kring omsorg var att finns ingen omsorg finns inget lärande. 

Det uttrycktes under intervjuerna att lärande och omsorg ska ske tillsammans på förskolan 

och inte var för sig. Dessa två skapar tillsammans med relationerna en helhet på förskolan. 

  

Något vi själva reflekterade över var arbetslagets betydelse i relationsskapandet, något 

som många av förskollärarna ville framföra i intervjuerna. Att i arbetslaget kunna lita på 

varandra, våga prova varandras idéer samt att stötta varandra i det pedagogiska arbetet 

lyftes upp som viktiga aspekter för att kunna skapa en hållbar förskoleverksamhet. Om 

arbetslaget var i obalans upplevde flera av förskollärarna att det kunde påverka barnen i 

deras egna relationer, både till varandra samt till förskollärarna.  

Följande lärdomar tar vi med oss i vårt förhållningssätt i det framtida yrket som 

förskollärare. Får vi ingen respons av barnen är våra kompetenser obetydliga, vilket 

kräver ett reflekterande arbetssätt där tonvikten ligger på vår förmåga att använda 

önskvärda kompetenser i mötet med alla barn i förskolan.  

Vi vill avsluta med uppmaningen att varje förskollärare tar av sin egen jacka präglad av 

fördomar och antaganden och tar på sig sin professionella jacka där mötet med varje barn 

är färgat av dess behov och förutsättningar. 
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6.6.  Förslag på vidare forskning  
Mycket av den forskning vi funnit under arbetets gång har präglats av att en god relation 

mellan förskolläraren och barn som leder till ett mer meningsfullt lärande.  

Relationens kontext till lärandet har ofta belysts i litteraturen, dock är vår uppfattning att 

den forskning som finns utgår från att relationen redan finns där.  

Teorierna i studien bygger delvis på förskollärarnas kompetenser i sammanhanget till att 

skapa en relation som har för avsikt att leda till lärande hos barnen. Vår strävan har varit 

att ta reda på hur den goda samt hållbara relationen skapas, då en relation ej bara uppstår 

av sig själv, det krävs ett underhåll. Avslutningsvis vill vi belysa att kunskapen om 

relationens betydelse praktiseras i förskolans verksamhet men att den behöver belysas 

teoretiskt, för att förskollärarna ska kunna utvecklas i sin professionella roll.  
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Bilaga 1  
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet i Kristianstad. 
Under höstterminen kommer vi att skriva vårt examensarbete där relationer samt omsorg 
står i fokus. Vårt syfte är att ta reda på hur förskollärare skapar relationer till de allra 
yngsta barnen i förskoleverksamheten samt hur omsorgsbegreppet kommer till uttryck.  
Vi har redan nu börjat fördjupa oss i aktuell litteratur samt forskning kring relationer och 
omsorg i förskolan. Vi har för avsikt att genomföra intervjuer med era verksamma 
förskollärare då vi värdesätter deras olika erfarenheter, kunskaper samt utbildningar.  
Intervjuerna kommer att pågå mellan 30–60 minuter, med en förhoppning om ett 
utvecklande samt givande samtal. Vi hoppas att ni vill bidra med er unika kunskap samt 
erfarenhet till vår studie. 
Under intervjuerna kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att beaktas. Att 
delta i studien är ej bindande, vilket innebär att samtliga deltagare i studien kan stoppa 
sin medverkan utan att ange anledningar. Studien kommer enbart att användas i ett 
forskningsändamål och ditt deltagande samt uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in samt transkriberas och slutligen raderas 
när studien har avslutats. 
 
Har ni några funderingar hör gärna av er till oss, 
 
Filippa Persson: filippa.persson0006@stud.hkr.se  
Emma Nilsson: emma.nilsson0117@stud.hkr.se  
Handledare Lena Bäckström: Lena.backstrom@hkr.se  
 
Härmed ger jag mitt tillstånd att delta i studien under ovannämnda principer. 
 
Namn:_________________________________________________ 
 
Underskrift:_____________________________________________ 
 
Datum:_______________________________________________ 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 3 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 
2. Vilka teorier tillämpar du vid skapande av en hållbar relation? 

 
3. Vilka kompetenser anser du vara viktiga för att skapa en hållbar relation? 

 
4. Hur definierar du begreppet “hållbar relation”? 

 
5. Vilka verktyg använder du vid skapandet av en relation? 

 
6. Hur definierar du begreppet samspel? 

 
7. Hur skulle du beskriva en miljö som öppnar upp för samspel? 

 
8. Anser du att relationen till barnet är viktig för verksamheten? på vilket sätt? 

 
9. Hur tror du att relationsbyggandet skiljer sig beroende på barnets ålder? 

 


