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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur pedagoger i 

förskolan möjliggör och värdesätter arbetet med relationsskapande mellan 

pedagogen och barnet. Undersökningen utgörs av sex kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer utförda på olika förskolor i vårt närområde. 

Resultatet visar att pedagoger värdesätter relationsskapande med barnen och 

att de anser sig ha en viktig roll som förebild för barnen i bemötande av andra 

och gällande empatiska handlingar. Det beskrivs att trygghet är av stor vikt för 

att kunna skapa djupa relationer. Den djupa relationen anses vara fördelaktig 

för barnens välmående och utveckling. Vidare blev det synligt att olika verktyg 

används av pedagoger för att skapa relationer med barnet, samt att det även 

finns faktorer som anses försvåra relationsskapandet. En slutsats är att det 

förekommer både djupa och ytliga relationer mellan pedagoger och barn i 

förskolan. Detta kan utläsas bero på barngruppens storlek, pedagogens 

förhållningssätt, samt dennes engagemang i relationsskapandet med barnet.  

 

 

Nyckelord: förskola, pedagogers uppfattningar, relationsskapande, trygghet, 

samvaro, samverkan. 
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 Inledning  
Den värld vi lever i kantas av konflikter och orättvisor, vilket i många fall 

drabbar helt oskyldiga människor. Det vi ser på nyheterna är sådant som vi 

har svårt att förstå och kanske vill vi inte heller inse att det finns människor 

som vill andra ont. Det kan därmed tänkas att solidariska handlingar mot 

andra människor är sådant som vi ska värdesätta, uppmärksamma, samt 

uppmuntra och att detta arbete ska påbörjas redan i förskoleåldern. De flesta 

barn i Sverige spenderar sin vardag i förskolans verksamhet redan från tidig 

ålder (Williams, Sheridan & Sandberg, 2014). Där kommer barnet i kontakt 

med en ny miljö och nya människor, vilket sålunda kan innebära en stor 

omställning för barnet, i förhållande till hemmets miljö. Det kan även tänkas 

att det är på förskolan som barnet får ökad möjlighet att skapa relationer och 

utvecklas i samspel med andra. Enligt Engdahl (2012) kan en god relation bli 

synlig genom att barnet erbjuder någon annan hjälp, vilket beskrivs kunna 

vara en medveten solidarisk handling från barnets sida. Om vi vill se en 

ändring i världen är det förmodligen just med barnet vi ska börja arbetet 

gällande goda relationer. 

 

Vid tidigare vistelse i förskolans miljö har vi kommit att observera många 

sociala möten och då i efterhand reflekterat över hur relationer skapas och vad 

som kan påverka dem. Månsson (2010) framhåller att pedagogen kan påverka 

hur det enskilda barnet framställs inför andra barn i förskolan, redan från dess 

första dag i verksamheten. Vidare förtydligas att detta kan påverka barnets 

möjligheter till att skapa relationer på förskolan, då pedagogen innehar en 

betydande roll i detta. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det av stor vikt att 

pedagogen inte kopplar samman barnet med begrepp som exempelvis blyg, 

bråkig eller snäll då detta kan förstärka barnets känsla av att vara just ett 

sådant barn, men även göra så att barnet blir bemött på ett annat sätt av andra 

som fått förklarat för sig att barnet är på ett visst sätt. Tilliten är enligt 

Socialstyrelsen (2010) extra viktig att arbeta med när det handlar om att barnet 

ska kunna känna trygghet och utvecklas i sociala sammanhang. Det kan då 

tänkas att det är av stor vikt att arbeta på detta sätt den första tiden, samt att 

tilliten är något som ständigt ska finnas med i tanken och klimatet på förskolan 

 

Cugmas (2011) betonar att det är angeläget att pedagogen lägger vikt vid att 

skapa trygga relationer med barnet, då detta antas bidra till att barnet lär sig 

samspela med andra barn och därmed fortsätter att skapa relationer. Eftersom 

alla människor är olika kan det omöjligt finnas ett färdigt koncept som går att 

följa i arbetet med alla barns trygghet och relationsskapande. Pedagogens 

viktiga roll beträffande att skapa en relation till barnet som bygger på tillit ska, 

enligt Mårdsjö Olsson (2010), vara möjligt genom att pedagogen är lyhörd, 

bekräftande och samtalar med barnet. Denna relation är enligt författaren en 
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bra bas för barnets välmående på förskolan. De Groot Kim (2010) betonar dock 

att relationsskapandet är ett tidskrävande arbete, men något som bör ges 

utrymme i verksamheten.  

 

Juul och Jensen (2003) beskriver att pedagogen har huvudansvaret för att 

relationen och samspelet med barnet ska fungera och att barnet därmed inte 

ska behöva ta det ansvaret. Pedagogen har även, enligt Cooper (2004), en 

viktig roll som förebild för barnet, som då kan medföra att barnet imiterar 

pedagogens beteende. Vi kan då utläsa att pedagogen innehar en betydande 

roll för barnet både när det gäller relationen mellan pedagogen och barnet, 

men även hur barnet färgas gällande bemötande av andra. Något som kan 

vara intressant att reflektera över är pedagogens makt och hur den används i 

förhållande till barnets relationsskapande. Maktperspektivet kommer dock 

inte att behandlas i denna studie. Det kan även tänkas att barnets behov av 

trygghet och stöd i relationsskapandet varierar, likaså dess möjlighet till detta, 

beroende på pedagogens uppfattningar om vikten av arbetet med 

relationsskapande.  

 

Utifrån det som hittills synliggjorts blir det intressant att ta reda på hur 

pedagoger i förskolans verksamhet arbetar med barnets relationsskapande. Vi 

har valt att fokusera på relationsskapandet mellan pedagogen och barnet. Av 

alla de möjliga sätten att se på arbetet med barnets relationsskapande, 

avgränsar vi oss till att se på detta utifrån pedagogens uppfattningar och 

berättelser om fenomenet. I forskningsöversikten kommer tidigare forskning 

inom området att synliggöras. Forskningen är indelad under rubriker som 

berör pedagogens förhållningssätt, verktyg, organisering, samt utmaningar i 

pedagogens arbete med relationsskapande mellan pedagogen och barnet. 
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 Forskningsöversikt 
I denna del kommer tidigare forskning om relationsskapande mellan 

pedagogen och barnet att presenteras i fyra kategorier. Då förhållningssättet 

kan ses som betydande för hur pedagogen arbetar med relationsskapande, 

kommer den första delen att presentera forskning om hur pedagogens 

förhållningssätt kan påverka relationsskapandet med barnet. 

 

Förhållningssätt i relationsskapandet med barnet 

Aspelin (2013) beskriver att pedagogen genom sin blotta närvaro befinner sig i 

någon form av relation med barnet, men att det finns olika sorters relationer. 

Författaren framhåller att det går att dela in relationer i två olika typer av 

kategorier som benämns samverkan och samvaro. Det förstnämnda är när 

relationen inte når något djup, medan den andra beskrivs innefatta ett genuint 

ömsesidigt intresse hos både barnet och pedagogen. Författaren poängterar 

även att en relation är mellan två parter, som sålunda är beroende av varandra. 

Enligt Bergeling (2001) kan pedagogen genom sin närvaro och medvetenhet i 

förhållande till barnet, uttrycka sig så att barnet upplever sig sedd och 

bekräftad av pedagogen. Detta beskrivs vara ett sätt som många pedagoger 

använder sig av dagligen. Det beskrivs sålunda att pedagogen ska visa att 

denne bryr sig om barnet, för att relationsskapandet ska utvecklas. Även Frelin 

(2015) framhåller att det i en förtroendefull relation är viktigt att knyta an till 

det personliga planet varje dag. Detta beskrivs kunna ske genom att 

återkoppla till tidigare händelser eller att fråga hur det har gått med något som 

barnet berättat om tidigare. Pedagogens förhållningssätt påverkar, enligt 

Bergeling, relationen mellan pedagogen och barnet. Det framgår att en 

pedagog som är mer angelägen om att vilja delta i barnets lek och är lyhörd 

inför dess uttryck, då kan skapa en relation som bygger på ömsesidig 

respektfullhet, som betonas vara fördelaktig. Vidare förklaras att när 

pedagogen bemöter barnet med respektfullhet, uppmuntran och tron på att 

barnet kan klara av saker själv, så tenderar barnet att bemöta pedagogen på 

samma sätt tillbaka. Denna typ av relation skulle kunna liknas med den som 

Aspelin benämner som samvaro. Bergeling beskriver vidare att en pedagog 

som har en mer auktoritär framtoning i sitt bemötande med barnet inte 

tenderar att skapa en djup relation med det. En auktoritär pedagog beskrivs 

visa en misstro till barnet, samt att denne då använder sig av övervakning och 

tillrättavisningar i stor utsträckning. Det tydliggörs att då pedagogen sällan är 

närvarande och lyhörd inför barnets uttryck så utvecklas inte heller deras 

relation, mer än till att vara en ytlig sådan. Detta sätt att ingå i relationer med 

barnet kan liknas med det Aspelin benämner som samverkan. 
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Vid en stabil och trygg relation mellan pedagogen och barnet beskriver 

Recchia och Dvorakova (2012) att pedagogen kan fungera som en bro och 

därmed ha en central roll i barnets relationsskapande, med andra barn. 

Författarna fann dock att pedagogens förhållningssätt och närvaro i barnets 

relationsskapande varierar beroende på barnets ålder, där det yngre barnet får 

mer stöd och närvaro av pedagogen, än vad det äldre får. Sålunda beskrivs att 

pedagogen förväntar sig att barnet som innehar en högre ålder ska kunna 

hantera relationsskapandet med andra barn på egen hand, i större 

utsträckning. Detta kan även reflekteras över i förhållande till det Recchia och 

Dvorakova beskriver gällande att pedagoger uttrycker sig om sin 

betydelsefulla position i barnets relationsskapande, då pedagogen beskrivs 

tendera att just lämna det äldre barnet till att sköta relationsskapandet mer 

självständigt. 

 

Frelin (2015) betonar betydelsen av att pedagogen fokuserar på relations-

skapandet mellan sig själv och barnet, för barnets välbefinnande i 

verksamheten. Det beskrivs handla om att pedagogen bör visa för barnet att 

denne bryr sig om det och att pedagogen tar sig tid till att lyssna, samt 

värdesätta vad barnet säger. Det framhålls att relationen mellan pedagogen 

och barnet är oerhört viktig för att det ska kunna uppstå ett framtida lärande. 

Därmed beskrivs relationsskapandet, redan från första mötet, som viktigt. I 

denna relation framhålls trygghet och förtroende mellan båda parter som 

avgörande och det betonas att barnet ska uppleva att det alltid kan vända sig 

till pedagogen. För att detta ska bli möjligt beskriver Frelin, att pedagogen kan 

arbeta med fokus att skapa ett avslappnat klimat i verksamheten. Vidare 

betonas att den förtroendefulla relationen är av betydelse för att vid behov 

kunna samtala om sådant som kan upplevas känsligt, utan att relationen 

förstörs. Cooper (2004) framhåller likaså att en djup relation kan medföra att 

barnet som befinner sig i en svår situation kopplad till hemmet, då lättare kan 

anförtro sig till pedagogen om detta. Det beskrivs även att det är lättare för 

pedagogen att upptäcka eventuella känslomässiga problem som tynger barnet, 

om de har en djup relation.  

 

Yan, Evans, och Harvey (2011) tydliggör att pedagogen som arbetar i skolan, 

ägnar en stor del av tiden i klassrummet till att knyta an till barnet på ett 

personligt plan. Författarna beskriver att det kan handla om hur pedagogen 

tilltalar barnet och att pedagogen, parallellt med lärandet, delar med sig av 

personliga upplevelser, samt tar del av barnets. Yan et al. betonar dock att 

pedagogen strävar efter att hålla relationen på ett professionellt plan och 

förtydligar detta med att denne inte delar allt för personliga tankar och 

erfarenheter med barnet. Vidare framhålls att pedagogen istället är mer 

benägen att ta del av barnets personliga tankar och erfarenheter. Således kan 

pedagogen i arbetet med relationen, enligt författarna, knyta an till det som 

barnet gör och upplever när barnet inte är i verksamheten. Det framhålls skapa 

tillfälle för dialog mellan pedagogen och barnet, samt ett sätt att visa intresse 

för barnet. Likväl beskriver Olofsson (2003) att pedagogen bör inta ett 
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professionellt förhållningssätt i relationen med barnet och därmed inte agera 

som en extra förälder. Detta för att pedagogen inte ska utgöra ett hot gentemot 

föräldrarnas roll, men också för att pedagogen inte kan agera förälder till en 

hel barngrupp. Olofsson beskriver att ett sådan djup och allt för personlig 

relation med barnet kan medföra att pedagogen får en ökad arbetsbelastning. 

Detta då pedagogen, enligt författaren, kan ha svårt att lämna barnet i tanken, 

även vid arbetsdagens slut. 

 

Det beskrivs av Brebner, Hammond, Schaumloffel och Lind (2015) att det finns 

en vetskap hos pedagogen angående att vara lyhörd inför barnets uttryck, i 

arbetet med relationsskapande. Lilja (2013) beskriver att pedagogen genom att 

visa uppskattning och omsorg för barngruppen, samt benämna dem som sina 

vänner, kan medföra att det enskilda barnet känner sig som en del av en 

gemenskap. Det framhålls att pedagogen kan göra detta genom att skapa ett 

välkomnande klimat som stärker gruppkänslan mellan barnen. Vidare betonas 

att pedagogen som strävar efter att skapa djupa relationer med barnet kan göra 

det genom att exempelvis lyssna på barnet och fokusera på det positiva som 

det gör, istället för det som kan upplevas som negativt. Arbetet med 

relationsskapande beskrivs av Frelin (2015) som gynnande för barnets 

självkänsla och Lilja tydliggör då även att pedagogen kan påverka hur det 

enskilda barnet framstår inför andra barn i gruppen. Detta kan, enligt Lilja, ske 

genom att exempelvis ge plats åt barnet så att denne framställs på ett positivt 

sätt inför barngruppen, så att alla får chansen att stå i fokus med en positiv 

känsla.  

 

Det framkommer genom Peck, Maude och Brotherson (2015) att pedagogen 

som strävar efter att arbeta fram ett välkomnande klimat där alla räknas in, 

även föräldrar, mor- och farföräldrar, kan få en större inblick i barnets värld 

utanför skolan. Författarna betonar att det i en relation är viktigt att lyssna 

ordentligt som pedagog och att barnets uttryck är det som ska prioriteras 

framför de egna språkliga uttrycken. Peck et al. framhåller vikten av att 

pedagogen är empatisk, som då ska kunna öka dess förmåga att förstå, samt 

kommunicera med barnet. Empati utgör, enligt författarna, en viktig bas 

gällande att kunna skapa djupa relationer. Cooper (2004) beskriver att 

pedagogen som skapar en djup och empatisk relation med barnet även kan 

medföra förtroende och trygghet för barnet, samt att den empatiska förmågan 

har stor vikt gällande klimatet i verksamheten. Det framkommer genom 

Bergeling (2001) att då barnet upplever att denne har en trygg och tillitsfull 

relation med pedagogen kan det medföra att barnet utvecklar sin empatiska 

förmåga och acceptans inför olikheter hos andra. Vidare beskriver Cooper att 

barnet kan tendera att efterlikna pedagogens beteende och författaren betonar 

således pedagogens ansvar i att vara en bra förebild för barnet. En beskrivning 

av pedagogen med bristande empati framhålls kunna klassificeras som 

auktoritär, vilket då tydliggörs kunna innebära att pedagogen inte visar något 

större intresse av att skapa en djup och empatisk relation med barnet.  
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Trots att kommunikation mellan barnet och pedagogen tenderar att 

värdesättas av pedagogen, beskriver Olofsson (2003) att det ändå ofta förefaller 

sig vara ytterst sparsamt förekommande. Författaren framhåller att 

kommunikationen har benägenheten att handla om tillrättavisningar, direktiv 

och konfliktlösningar som då sällan beskrivs leda till samtal mellan pedagogen 

och barnet. Olofsson betonar istället att lek mellan pedagogen och barnet 

medför att relationen blir mer på barnets villkor där djupare samtal kan 

uppstå. Brebner et al. (2015) beskriver då att pedagogen kan sträva efter att 

kommunicera med barnet på ett lyhört sätt genom att glädjas med barnet och 

visa att samspelet är uppskattat. Författarna framhåller även i en studie att 

pedagoger visat stor medvetenhet gällande vikten av djupa och trygga 

relationer med barnet, samt att det är en viktig del i barnets utveckling, 

gällande den egna kommunikationsförmågan. Betydelsen av att pedagogen i 

arbete med relationsskapande med barnet visar intresse för barnet och det 

denne berättar, betonas likväl av Juul och Jensen (2003). På så vis synliggörs, 

enligt författarna ett intresse från pedagogen om att vilja lära känna barnet på 

ett djupare plan. Författarna beskriver vidare att det är av stor vikt att bekräfta 

barnet och som pedagog visa att det barnet uttryckt blivit uppmärksammat. 

Författarna tydliggör att detta är av vikt även då barnet uttrycker sådant som 

inte går att genomföra för stunden. Detta då det, enligt Juul och Jensen, kan 

bidra till en positiv känsla hos barnet gällande att ändå ha blivit bekräftad och 

sedd, vilket är fördelaktigt i den relationsskapande processen. Nedan kommer 

forskning, gällande verktyg som kan användas av pedagogen vid relations-

skapandet med barnet, att presenteras.  

 

Verktyg i det relationsskapande arbetet 

Pedagogen som finner det viktigt att fokusera på att skapa en djup relation 

tillsammans med barnet kan, enligt Simonsson och Thorell (2010), använda sig 

av olika strategier för detta. Författarna tydliggör att pedagogen kan använda 

sig av olika material för att bjuda in barnet till lek. Dessa material beskrivs vara 

sådant som finns tillgängligt på förskolan, exempelvis lera och lego. Det 

framhålls att en inbjudan med hjälp av material även kan synliggöra för andra 

barn att det aktuella barnet är någon som de kan leka med. Vidare förklaras att 

pedagogen då använder sig av ett material, som denne uppmärksammat att 

barnet finner tilltalande, i sitt arbete med relationsskapande. Materialet 

fungerar i det sammanhanget, enligt Simonsson och Thorell, som någonting att 

mötas runt och framhålls kunna öppna upp en rad av möjligheter för barnet i 

dess relationsskapande. Även Engdahl (2011) betonar användandet av olika 

material som ett bra verktyg vid kontaktskapande, likaså Olofsson (2003). 

Dock poängterar Olofsson att materialets betydelse i relationsskapandet endast 

är av värde i början och då just vid själva kontakten. Detta förtydligas med att 

det inte är materialet i sig som är avgörande för relationsskapandet, utan att 

samspelet mellan pedagogen och barnet är det som är av värde för att 

relationen ska utvecklas.  
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De Groot Kim (2010) beskriver låtsaslek som ett potentiellt verktyg och 

inkörsport för relationsskapande processer. Samtidigt betonar författaren 

pedagogens ansvar att möjliggöra dessa tillfällen på förskolan. Det beskrivs att 

pedagogen kan vara med och leka tillsammans med barnet med sådant som 

pedagogen ser att barnet är intresserad av. Vidare framhålls att låtsasleken kan 

bidra till att relationer byggs upp. Även Olofsson (2003) betonar att låtsaslek är 

ett utmärkt sätt att närma sig barnet och samtidigt ta del av dess förståelse för 

olika fenomen. Om pedagogen ofta ingår i låtsaslek med barnet, kan det enligt 

Olofsson, leda till att de får bättre kontakt och då även lär känna varandra på 

ett djupare plan. Detta då det framhålls att leken kan bidra till att barnet 

öppnar upp sig för pedagogen på ett sätt som det inte gör i andra 

sammanhang. Olofsson tydliggör även att det är relativt enkelt att locka barnet 

till lek, men betonar att pedagogen måste intressera sig och involvera sig i 

barnets lekar för att detta ska vara möjligt.  

 

Humor beskrivs av Frelin (2015) som ett verktyg för att bryta barriärer och 

hitta gemensamma hållpunkter mellan pedagogen och barnet, vilket kan 

utveckla relationen. Humor framhålls även av Yan et al. (2011) som ett verktyg 

pedagogen kan nyttja i sitt relationsskapande med barnet. Vidare beskriver 

Frelin att verksamheten ska upplevas lustfylld och trygg, samt att när 

pedagogen värdesätter en djup och personlig relation med barnet kan det leda 

till att pedagogen förstår barnet på ett djupare plan och därmed kan finnas till 

hands för barnet på det sätt det behöver. Yan et al. tydliggör att pedagogen 

kan använda sig av uppmuntrande ord för att barnet ska uppmärksamma sitt 

goda beteende mot andra. Författarna redogör att relationen då har ett 

fostrande inslag, men att pedagogen strävar efter att göra det på ett sätt som 

barnet upplever som positivt. Under nästkommande rubrik kommer 

pedagogers organiserande för relationsskapande mellan pedagogen och barnet 

att beskrivas. 

 

Organisera för relationsskapande 

Pedagogen utformar, enligt Dahl (2014), verksamhetens miljö och planerar 

aktiviteter där barnets relationsskapande sätts i fokus. Det framhålls då att 

pedagogen vill samla barnen runt någonting, som relationsskapandet kan 

byggas utifrån. Vidare betonas att pedagogen strävar efter att vara lyhörd i 

arbetet med relationsskapande, samt att detta beskrivs vara lättare i en grupp 

med färre barn. Det är därför som pedagogen, enligt Dahl, styr så att det bildas 

små grupper i den stora barngruppen, för att kunna komma barnet närmare. 

Enligt Bergeling (2001) beter sig pedagogen olika i förhållande till barnet, 

beroende på storleken av barngruppen. Detta förtydligas av författaren genom 

att en stor barngrupp ofta innebär att pedagogen har ett mer distanserat 

förhållningssätt till barnet. Det beskrivs vidare att pedagogen som strävar efter 

att skapa små grupper i den stora barngruppen, ofta är mer benägen att delta i 

barnets lek och därmed värdesätta den djupa relationen dem emellan.  
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Williams et al. (2014) beskriver att pedagogen tenderar att finna det ytterst 

viktigt att barnet lär sig att socialisera med andra barn på förskolan, då det 

framhålls som en betydande faktor för att barnets vistelse på förskolan ska 

vara lustfylld. Vidare tydliggörs att barnet, via samspel, kan utvecklas inom 

empati, språk och respektfullheten inför andras åsikter. Williams et al. betonar 

vidare att pedagogen finner det lustfyllda samspelet som ett område att 

fokusera på i förskolan, detta då relationsskapandet mellan barnet och 

pedagogen ses som betydelsefullt. Det framhålls även att pedagogen 

värdesätter relationsskapande mellan barnen och att pedagogen planerar 

verksamheten så att barnet ska få möjlighet att möta andra barn i sociala 

sammanhang. Detta kan enligt författarna förtydligas med att pedagogen 

försöker skapa utrymme där relationerna kan utvecklas ytterligare. Författarna 

synliggör även att det finns en föreställning hos pedagogen som medför att 

relationsskapandet även kan bidra till konflikthantering, som då är 

fördelaktigt för barnet att kunna utvecklas inom. Samspel mellan barn beskrivs 

även av Recchia och Dvorakova (2012) som en viktig del av barnets relations-

skapande. Vidare redogör författarna att beroende på huruvida pedagogen 

organiserar för samspelet så påverkas barnets relationsskapande av detta. Det 

framhålls att då barnet ännu inte skapat någon trygg relation tillsammans med 

andra barn så är denne mer beroende av sociala aktiviteter som pedagogen 

tillhandahåller, för att barnet ska kunna samspela med andra barn. Hur 

pedagogen ser på vikten av arbetet med relationsskapande, samt hur denne 

förhåller sig till detta, poängteras av Williams et al., som en avgörande faktor 

för hur arbetet med relationsskapandet mellan pedagogen och barnet kommer 

till uttryck. Under följande rubrik beskrivs forskning gällande utmaningar som 

pedagogen kan möta i arbetet med relationsskapande med barnet. 

 

Utmaningar i relationsskapandet 

Recchia och Dvorakova (2012) framhåller att pedagogen kan finna det 

besvärligt om det är så att barnet inte söker kontakt med andra barn. Det 

betonas dock att det finns en förståelse för att alla barn är olika och att de även 

ska få vara det, samt att barnet då kan ta längre eller kortare tid på sig innan 

denne önskar söka kontakt med andra barn. Recchia och Dvorakova beskriver 

att det arbetas för att relationsskapandet ska utvecklas hos varje barn. Det 

framhålls kunna ske genom att pedagogen bjuder in barnet i en lek som 

pedagogen deltar i tillsammans med andra barn. Författarna beskriver även att 

pedagogens medvetenhet om relationsskapande kan medföra ett medvetet 

handlande. Detta genom att låta barnet vara en observatör av lek istället för att 

känna stress inför att barnet ännu inte skapat någon relation med andra barn. 

Simonsson och Thorell (2010) framhåller att pedagogen finner det viktigt att 

barnet skapar relationer och samspelar med andra barn på förskolan, samt att 

pedagogen kan inneha en viktig roll i hur barnet introduceras för andra barn.  

 

Bergeling (2001) samt Cooper (2004) beskriver att pedagogen kan finna att 

tiden är en begränsande faktor för relationsskapandet med barnet. Bergeling 
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poängterar även att barnets sätt att vara kan påverka hur mycket pedagogen 

engagerar sig i relationen. Det tydliggörs med att om barnet drar sig undan 

och sysselsätter sig själv så får denne inte lika mycket uppmärksamhet av 

pedagogen, detta då det beskrivs att barnet inte anses vara i behov av det. 

Cooper belyser även stora barngrupper som en försvårande faktor i den 

relationsskapande processen mellan pedagogen och barnet, då tiden med varje 

barn blir mer begränsad i en stor barngrupp. Detta kan även reflekteras över i 

förhållande till det som framkommit gällande att de Groot Kim (2010) 

understryker att relationsskapande är en tidskrävande process, och att det 

därmed tar tid att skapa djupa relationer. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan 

uttrycker sig om sitt relationsskapande med barnen. Vi fokuserar på relationen 

mellan pedagogen och barnet och därmed hur pedagogen möjliggör för 

relationsskapande, samt hur denne värdesätter arbetet med barnets 

relationsskapande. Följande frågeställningar ska svara mot syftet:  

 

 Hur beskriver pedagogen sin egen betydelse för barnet i dess 

relationsskapande? 

 Vilken uppfattning har pedagogen om betydelsen av 

relationsskapandet med barnet? 

 Hur beskriver pedagogen att arbetet med barnets relationsskapande 

kan komma till uttryck? 
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 Metod 
I denna del kommer metoden för studien att presenteras, där överväganden, 

resonemang och argument kommer att framgå. 

 

Metodologisk ansats och metodval 

Eliasson (2013) beskriver skillnaderna mellan den kvantitativa respektive 

kvalitativa metoden. Författaren betonar att den kvantitativa metoden lämpar 

sig väl vid undersökningar innehållande statistik, medan den kvalitativa är 

fördelaktig när ett fenomen ska tolkas och beskrivas på djupet. Då syftet med 

vår studie är att synliggöra pedagogers uppfattningar om fenomenet kom vi 

fram till beslutet att genomföra kvalitativa intervjuer med pedagoger i 

förskolans verksamhet. En kvalitativ intervju innebär, enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015), att intervjun består av öppna frågor där 

intervjupersonen får möjlighet att framföra sina egna tankar, utan att styras i 

en riktning utifrån frågans uppbyggnad. Vidare framhålls vikten av att den 

som intervjuar är påläst och visar intresse inför det som intervjupersonen 

delger, detta så att denne uppmuntras till att vidareutveckla sin berättelse. 

Författarna belyser då att det med fördel kan användas följdfrågor i den 

kvalitativa intervjun. Stukát (2011) skriver om semistrukturerade intervjuer 

och att dessa innebär att den som intervjuar håller sig inom ramen för 

fenomenet, men att denne då kan anpassa frågorna och ordningen på hur de 

ställs utefter vad intervjupersonen berättar. Följdfrågor beskrivs av Stukát som 

en del av semistrukturerade intervjuer och att det med hjälp av dessa 

följdfrågor kan medföra att intervjun blir rikare, samt möjliggöra för att kunna 

gå in mer på djupet i varje intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver 

att den kvalitativa metoden är individanpassad, då det som framkommer i 

intervjun är personliga tankar och åsikter om ett fenomen. Vi kom således att 

genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att synliggöra 

eventuella likheter och skillnader som kan förekomma bland pedagoger i 

förskolan. Stukát framhåller dock att den kvalitativa metoden har mötts av 

kritik då den är beroende av vem som analyserar det insamlade materialet och 

då implicit även dess förförståelse av fenomenet. Författaren förtydligar vidare 

att då en kvalitativ metod utförs på ett fåtal intervjupersoner så påverkas 

reliabiliteten. Eliasson beskriver att reliabilitet handlar om en undersöknings 

tillförlitlighet och i vilken mån undersökningen går att utföra med samma 

resultat vid ett ytterligare tillfälle. 

 

Vi är medvetna om att det som framkommit i intervjuerna inte nödvändigtvis 

sammanstämmer med vad som sker i verksamheten, då intervjupersonerna 

kan ha framfört sådant som de trodde att vi ville höra. Observationer skulle 

kunna ha varit ett komplement, men då vi fokuserar på pedagogers 
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uppfattningar om fenomenet blev intervjuer den mest relevanta metoden för 

att få fatt i detta. Valet kan även styrkas genom det Stukát (2011) beskriver 

gällande validitet och att detta handlar om att mäta det som ämnas att mätas.  

Nedan redogörs urvalet för denna studie.  

 

Urvalsprincip 

Studien syftar att synliggöra pedagogers uppfattningar om sin egen betydelse 

för barnets relationsskapande i förskolan. För att nå ett resultat i studien 

resonerade vi oss fram till att genomföra intervjuer med pedagoger. Vi kom att 

koncentrera studien till vårt närområde och studien innefattar sex pedagoger 

som är yrkesverksamma på olika förskolor, då det eventuellt kan medföra ett 

vidare perspektiv på fenomenet, än om de vore verksamma på samma 

förskola. Då vi valde att koncentrera studien till vårt närområde tillämpade vi 

enligt Stukát (2011)  ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta sätt att genomföra 

ett urval framhåller emellertid författaren som användbart i kvalitativa studier 

som nämnts ovan. Vi har dock varit noggranna med att inte kontakta 

pedagoger som vi har en personlig relation med. Syftet med detta 

ställningstagande är att studiens reliabilitet då skulle kunna öka. Vi förtydligar 

att då det inte finns någon personlig relation mellan oss och intervju-

personerna så ökar möjligheten för andra att kunna utföra studien med ett 

liknande resultat.  

 

Vår första tanke var att vi endast skulle intervjua utbildade förskollärare, men 

vid närmare eftertanke kom vi fram till att inte begränsa oss på det planet. 

Detta eftersom det på många förskolor, ofta förekommer både outbildade och 

utbildade pedagoger. I och med att låta både outbildade och utbildade komma 

till tals hade vi en förhoppning om att det skulle kunna bidra till ett vidare 

perspektiv, gällande pedagogers uppfattningar om fenomenet. Vi valde dock 

att begränsa oss till att de som intervjuades skulle vara ordinarie pedagoger, 

det finns därmed inte vikarier med i studien. Genomförandet av studien 

kommer nu att beskrivas nedan. 

 

Genomförande 

Innan vi kontaktade pedagoger angående att medverka i studien informerade 

vi förskolecheferna via mail på de sju olika förskolorna vi ämnade att ringa (se 

Bilaga 1: Missiv till förskolechef). Därefter avvaktade vi en dag för att 

förskolecheferna skulle få möjlighet att ta del av informationen, innan vi 

kontaktade pedagogerna via telefon. Vi fick svar av några förskolechefer som 

förmedlade uppmuntrande ord gällande val av fenomen och uttryckte en 

förhoppning om att någon pedagog på deras förskola skulle vilja medverka. 

Vår vision var att genomföra sex intervjuer, men vi kontaktade sju förskolor 

med tanke på eventuella förhinder gällande deltagande. Av de tillfrågade 

förskolorna var det sex pedagoger som valde att delta, alla yrkesverksamma 

på olika förskolor.  
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Vid telefonkontakten informerades pedagogerna om att intervjun skulle 

behandla fenomenet relationsskapande mellan pedagogen och barnet, att vi 

ämnade att använda oss av ljudupptagning, samt att det var frivilligt att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Pedagogerna blev även informerade om vad 

materialet skulle användas till, att vi var två som skulle medverka vid 

intervjun, samt att de och deras förskola skulle avidentifieras 

(Vetenskapsrådet).  Information angående intervjuns tidsåtgång beskriver 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kunna vara problematiskt. Detta 

eftersom den metodologiska ansatsen syftar till att få intervjupersonerna att 

framföra sina berättelser om fenomenet, som då kan generera i varierad 

tidsåtgång för intervjuerna. Vi var därför sparsamma med information 

gällande tidsåtgång vid den första kontakten via telefon. Pedagogerna på 

förskolorna som vi kontaktade uttryckte i sin tur att tidpunkten för 

intervjuerna var väldigt passande, då fyra av de sex intervjuerna inträffade 

under ett skollov som då medförde att de hade färre barn på sina avdelningar.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) tydliggör att det kan vara av fördel att 

genomföra intervjuer på en plats som medför att distraherande intryck, samt 

risken för att avbrytas av kollegor är reducerad. Detta då medvetenheten om 

att kollegor kan höra vad som framkommer i intervjun, enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, skulle kunna medföra en känsla av övervakning för den 

som intervjuas. I sin tur kan detta, enligt författarna generera i att 

intervjupersonen upplever sig begränsad i sitt berättande. Vi hade därför detta 

i åtanke när det var dags att genomföra intervjuerna. Alla intervjupersoner 

hade dock redan utsett avskilda rum för oss att tillgå under intervjuernas gång.  

 

Ljudupptagning framhålls av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som ett 

bra verktyg att använda sig av vid intervjuer, samt att penna och papper är en 

annan användbar teknik. Författarna tydliggör även att dessa går att 

kombinera för att täcka upp mer av det som sker i intervjun, såsom gester, 

minspel och dylikt, som inte framkommer vid en ljudupptagning. Denna 

kombination av verktyg var en metod som vi valde att nyttja. För att spela in 

ljudet använde vi oss av mobiltelefon eller surfplatta. Båda dessa verktyg fanns 

med vid alla intervjuer som en säkerhet vid eventuella tekniska problem. Vi 

hade dessutom medtagit strömkabel som ytterligare säkerhetsåtgärd, då 

Stukát (2011) poängterar att onödiga avbrott på grund av tekniska problem i 

största möjliga mån bör elimineras. Eriksson-Zetterquist och Ahrne framhåller, 

liksom Stukát, att det kan vara fördelaktigt att vara två personer som håller i 

en intervju, detta då de kan fokusera på olika saker under intervjun och 

därmed få en djupare förståelse för vad som framkommer. Exempelvis kan en 

person, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne, vara den som ställer frågor och 

har huvudansvaret för intervjun, medan den andre kan koncentrera sig på att 

dokumentera. Vi bestämde oss för att vara två under intervjuerna och även för 

att den som dokumenterade hade i uppgift att komplettera med eventuella 

ytterligare följdfrågor, utifrån det som framkommit i intervjun. Vi valde detta 
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tillvägagångssätt då vi genom tidigare intervjuer erfarit att möjliga följdfrågor 

ibland uteblivit. Stukát betonar dock att intervjupersonen kan känna sig trängd 

och obekväm om det är två personer som utför intervjun. Till följd av detta 

framhålls att intervjupersonen kan ha större benägenhet att korrigera svaren 

vid en sådan situation, än om det är en person som utför intervjun. Vid 

tidigare utförda intervjuer har vi provat att genomföra både enskilda, samt 

gemensamma intervjuer. Utifrån dessa tidigare erfarenheter gjorde vi valet att 

genomföra intervjuerna tillsammans, då vi upplever att det insamlade 

datamaterialet blir rikare, samt att vår förståelse för det blir djupare när vi 

båda deltagit vid intervjutillfället. Vi var emellertid noga med att informera att 

vi båda skulle delta vid intervjutillfällena så att intervjupersonerna var 

införstådda i detta, innan de valde att medverka i intervjun.  

 

Innan varje intervju påbörjades samtalade vi lite allmänt med 

intervjupersonerna för att försöka skapa en avslappnad stämning, detta för att 

minska nervositet hos intervjupersonen. Vi tänkte också att detta kunde 

minska risken för att intervjupersonen skulle känna sig trängd av det faktum 

att vi var två. En annan faktor som vi tänkte kunde påverka denna stämning 

var hur vi valde att placera oss i rummet, under intervjuerna. När vi såg var 

intervjupersonen ämnade att sätta sig placerade vi oss så att den som 

ansvarade för intervjun inte skulle sitta mitt emot intervjupersonen, detta med 

förhoppningen om att skapa en mer avslappnad stämning. Vi valde att turas 

om att ansvara för intervjuerna, som då genererade i att vi ansvarade för tre 

intervjuer vardera. Under nästkommande rubrik beskrivs bearbetnings-

processen av det insamlade datamaterialet. 

 

Bearbetning av datamaterial 

När datamaterialet var insamlat transkriberade vi ljudupptagningarna som 

utförts. Transkribering av datamaterial är enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) något som tar lång tid, men är av stor fördel för senare analys. 

Författarna betonar att transkriberingsprocessen med fördel kan utföras av den 

som genomfört intervjun, då tolkningsprocessen kan påbörjas redan vid 

transkriberingen. Det beskrivs kunna bidra till en ökad förståelse av 

datamaterialet. Då vi båda medverkat vid samtliga intervjuer delade vi upp 

transkriberingarna så att den som varit huvudansvarig vid en intervju även 

transkriberade denna. Detta tillvägagångssätt resulterade i att vi 

transkriberade tre intervjuer vardera. 

 

Sortering som verktyg vid bearbetning av materialet nämns av Rennstam och 

Wästerfors (2015) som en fördelaktig metod, samt att det är av stor vikt att läsa 

det transkriberade materialet flera gånger. Författarna beskriver att detta kan 

generera i att en klarare bild av det som framkommer i materialet blir synligt. 

Det handlar således enligt Rennstam och Wästerfors om att utläsa vad som 

återkommer eller skiljer sig i materialet för att därefter kunna sortera in 

materialet i olika kategorier. Då vi har genomfört en kvalitativ studie kom 
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bearbetningen av datamaterialet till viss del att handla om att utläsa just 

likheter och olikheter i det som framkommit (Stukát, 2011). För att underlätta 

sorteringen färgkodades materialet innan vi fysiskt, med hjälp av sax, delade 

upp de utskrivna transkriberingarna i kategorier, som Rennstam och 

Wästerfors beskriver som gynnsamt i processen.   

 

Nästa steg i bearbetningen av materialet var att reducera det kvalitativa 

materialet som vi kommit att lära känna. Rennstam och Wästerfors (2015) 

framhåller att då det kvalitativa materialet ofta är rikligt går det inte att visa 

upp allt, utan här bör det ske just en reducering. Detta resulterade i att vi 

försökte utläsa vad som blev representativt i materialet, samt att detta då enligt 

Rennstam och Wästerfors ska vara sådant som rör studiens syfte. I denna 

process beskriver författarna att sådant som exemplifierar fenomenet som 

betraktas ska lyftas fram, för att därmed skapa en skärpa. När reduceringen 

hade gjorts kom vi till vår argumenterande fas. Denna fas ska enligt Rennstam 

och Wästerfors medföra en strävan om att bidra till forskning inom fenomenet, 

därmed att vår studie ska belysa något nytt eller redan befintligt inom 

området. Detta är något som vi har haft i åtanke under arbetet med resultatet. 

De etiska överväganden som vi kom att ta hänsyn till redogörs under följande 

rubrik.  

 

Etiska överväganden 

Då vi ämnade att spela in intervjuerna är det, enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015), av stor vikt att informera om detta redan vid första kontakten. 

Detta då valet av verktyg kan uppfattas som obekvämt och det kan vara en 

avgörande faktor för intervjupersonerna vid val av deltagande eller inte. Vi 

ansåg att ljudupptagning vid intervjuerna var av stor vikt för att vi skulle 

kunna transkribera, tolka och analysera datamaterialet. Ljudupptagning är 

även något som författarna nämner som fördelaktigt. Vi kom att tillämpa de 

forskningsetiska principerna i form av samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innebörden i dessa medför att intervjupersonerna hade möjlighet att avstå från 

intervjuerna, de var införstådda i hur det insamlade materialet kom att 

användas och hanteras, samt i vilket syfte studien genomfördes och att 

samtliga intervjupersoner skulle avidentifieras (Vetenskapsrådet). 

 

Metoddiskussion  

Vid urvalet var tanken att ingen vikt skulle läggas vid huruvida 

intervjupersonerna var utbildade eller outbildade. Detta fördes fram vid 

telefonkontakten, men det föreföll sig så att alla som valde att delta var 

utbildade förskollärare.  Detta kan dock, vid närmare eftertanke, möjligen öka 

reliabiliteten i studien, då samtliga intervjupersoner har en förskollärar-

utbildning, vilket i princip skulle kunna innebära att de har en förhållandevis 

likvärdig grund att stå på.  
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Stukát (2011) beskriver att bekvämlighetsurval kan tillämpas i en kvalitativ 

studie, vilket vi gjorde då vi valde att koncentrera studien till vårt närområde. 

Detta bekvämlighetsurval blev nödvändigt med tanke på tidsramen för 

studien. Då urvalet inte innefattade personliga kontakter kan det anses som att 

reliabiliteten ändå är relativt hög, men självfallet kan reliabiliteten ha blivit 

högre om studien utförts under längre tid, med flera intervjupersoner, samt på 

fler områden i landet. Genom att urvalet innefattar sex olika förskolor kan 

reliabiliteten anses hög i just närområdet som studien genomfördes. Det kan 

även tänkas att då det endast var förskollärare som deltog som intervju-

personer så blir urvalet förhållandevis tillförlitligt inom yrkesprofessionen.  

 

Vid första telefonkontakten var det vissa förskolor som önskade att vi skulle 

återkomma, då de skulle höra sig för på avdelningen om någon ville delta. 

Information om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), vad 

intervjun skulle behandla, samt användas till, att vi båda skulle delta, samt att 

vi ämnade att använda oss av ljudupptagning delgavs till kontakten. Personen 

vi talade med ombads i sin tur förmedla informationen vidare till övriga 

pedagoger. Detta visade sig vara ett bristfälligt koncept, då vi vid en av 

intervjuerna blev varse om att denne inte fått informationen om varken 

ljudupptagning eller vad intervjun skulle beröra. Där blev det tydligt att det är 

av stor vikt att själv tala med den som ämnar delta i intervjun, då information 

kan gå förlorad. Dessbättre hade intervjupersonen inga invändningar mot 

ljudupptagning och heller inte mot fenomenet som intervjun skulle behandla. 

Om intervjupersonen hade haft invändningar mot ljudupptagning skulle det 

kunnat påverka resultatet. Detta då det kan vara svårt att hinna anteckna allt 

med penna och papper, samt att koncentrationen för det som intervjupersonen 

delgav skulle kunna ha blivit sämre. I sin tur skulle det kunna generera i att 

eventuella följdfrågor uteblivit och att datamaterialet därmed blivit fattigare. 

Då informationen om fenomenet som skulle beröras, inför intervjun varit 

väldigt begränsad för de övriga intervjupersonerna, så är vår uppfattning att 

bortfallet av information till denne intervjuperson inte blev något som 

påverkade resultatet. 

 

Ljudupptagning som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som 

fördelaktigt visade sig vara ett bra verktyg i studien. Verktyget gjorde det 

möjligt att verkligen koncentrera sig på det som berättades och då vara mer 

följsam gällande följdfrågor utifrån vad som delgavs. Där upplevdes även 

fördelen av att vara två som utförde intervjuerna, då den ene kunde fokusera 

på att fånga upp sådant som den huvudansvarige för intervjun missat. 

Därmed ökade möjligheten till rikare datamaterial, då intervjupersonerna fick 

ytterligare möjlighet att utveckla sina berättelser. 

 

Vid intervjuerna försökte vi skapa en avslappnad stämning genom att samtala 

en stund innan intervjuerna påbörjades. Samtliga intervjuer genomfördes på 

avskilda platser, som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förespråkar för att 
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få ett rikare datamaterial. Vi upplevde detta som fördelaktigt, då distraherande 

faktorer reducerades, liksom författarna beskriver. De flesta intervjupersoner 

upplevdes avslappande och uttryckte att det kändes intressant att reflektera, 

samt försöka sätta ord på sitt handlande. En intervju blev dock lite kort och där 

upplevdes intervjupersonen som aningen nervös. Vid senare reflektion 

funderades det över om det skulle kunna varit så att intervjupersonen 

upplevde ett underläge i förhållande till oss, eftersom vi var två (Stukát, 2011), 

detta trots att intervjupersonen hade blivit införstådd i detta vid ett tidigare 

skede. Kanske kan det ha påverkat intervjupersonens svar och därmed även 

resultatet, då Stukát beskriver att intervjupersonen kan tendera att korrigera 

sina svar om denne känner att den befinner sig i just ett underläge. Vid denna 

intervju går det även att reflektera över huruvida vår förmåga att ställa 

följdfrågor blev bristfällig, då intervjupersonen inte utvecklade sin berättelse i 

särskilt stor grad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne). Eventuellt skulle det även 

kunna vara så att datamaterialet blivit rikare vid detta tillfälle om vi inte varit 

två som utförde intervjun. Det skulle kunna medfört att intervjupersonen med 

hjälp av följdfrågor upplevt uppmuntran i sitt berättande, istället för 

underlägsenhet. En annan potentiell aspekt är att intervjupersonen inte alls var 

nervös. Det skulle kunna vara så att intervjupersonen inte är van att utveckla 

sina resonemang mer än vad denne anser nödvändigt. Detta skulle sålunda 

också kunna vara en möjlig förklaring till att intervjupersonen bibehöll sin 

berättelse förhållandevis kort. 

 

Den kvalitativa metoden beskrivs av Eliasson (2013) som lämplig när något ska 

studeras på djupet. Då vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår studie 

utformades öppna frågor som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förmedlar 

är en grund i kvalitativa intervjuer. Dessa frågor utformades utifrån studiens 

syfte, men upplevdes av intervjupersonerna som aningen liknande ibland. 

Detta var vi medvetna om inför intervjuerna och intervjupersonerna 

informerades även om detta vid intervjuns början. Anledningen till att vi 

använde oss av liknande frågor var för att komma in mer på djupet och få reda 

på mer om fenomenet, som då kan anses öka validiteten i studien. Frågorna 

kompletterades även med följdfrågor utifrån det som framkom från 

intervjupersonernas berättelser, vilket Stukát (2011) beskriver vara en del i en 

semistrukturerad intervju. Detta tillvägagångssätt framhålls av författaren 

möjliggöra för ett rikare datamaterial, vilket även blev fallet i vår studie. 

 

Gester och minspelsanteckningar nämner Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) som fördelaktigt att anteckna för att sedan komplettera till 

transkriberingarna. Dessa anteckningar upplevde vi dock överflödiga och 

något som inte tillförde extra värde för oss inför bearbetningen av 

datamaterialet. Möjligen skulle dessa anteckningar haft större värde om vi valt 

att utföra enskilda intervjuer, detta för att den andre då skulle få en rikare bild 

av själva intervjuförloppet. Vid transkribering upptäckte vi, trots att vi varit 

två, möjligheter till följdfrågor som gått förlorade. Detta skulle eventuellt 

kunna bero på att vi inte är vana att utföra intervjuer, mer än i de sammanhang 
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som vi mött i utbildningen.  Trots att följdfrågor till viss del uteblivit anser vi 

att det har varit av stor fördel att vara två, samt att dessa uteblivna följdfrågor 

annars kunde varit flera om vi utfört enskilda intervjuer. Valet av att båda 

deltog innebar även fördelen att intervjuerna blev rikare samt att vi då redan 

hade kommit en bit på väg i bearbetningen av datamaterialet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015; Stukát, 2011). 

 

Utan ljudupptagning, som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver 

som ett bra verktyg vid intervjuer, hade det medfört ett mer begränsat 

datamaterial. Vi fann därmed ljudupptagning som ett nödvändigt verktyg för 

att kunna samla in ett så rikt datamaterial som möjligt, för att sedan 

transkribera detta. Valet av verktyg medförde att tekniska problem, enligt 

Stukát (2011), skulle kunna förekomma, samt att det då var bra att ha detta i 

åtanke vid utförande av intervjuerna. Detta resulterade i att vi var väl 

förberedda med två ljudupptagningsenheter, samt tillhörande strömkabel. 

Strömkabel var emellertid inget som behövde användas, men medförde en 

känsla av trygghet hos oss båda. 

 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det fördelaktigt att läsa det 

transkriberade datamaterialet flera gånger och läsa ut vilka kategorier som 

materialet kan sorteras in i. Färgkodning nämns av Stukát (2011) som ett 

hjälpmedel för att underlätta sortering och detta kom vi att ha nytta av, vid vår 

bearbetning av datamaterialet. Valet att läsa datamaterialet flera gånger 

underlättade arbetet med resultatet avsevärt. Det faktum att vi var två även 

vid bearbetningen, fann vi värdefullt då vi kunde resonera och reflektera över 

datamaterialet och kategorierna, samt relevansen utifrån studiens syfte. Nedan 

följer resultatet från studien där relevanta delar från intervjuerna synliggörs 

utifrån studiens syfte. 
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 Resultat  
Fortsättningsvis kommer begreppet informanter att användas när det syftas till 

intervjupersonerna. Studiens syfte var att beskriva och analysera pedagogers 

uttryck, gällande relationsskapandet mellan pedagogen och barnet, samt hur 

de möjliggör och värdesätter detta arbete. Det blir därför inte intressant att 

skilja informanterna åt med fingerade namn, då det är helheten av 

uppfattningarna och inte de enskilda individernas berättelser vi vill 

synliggöra. I resultatet presenteras tolkningar av informanternas berättelser, 

för att synliggöra vad vi funnit intressant och relevant, i förhållande till 

studiens syfte. 

 

Vikten av relationen med barnet 

Samtliga informanter är eniga om att det är av stor vikt att skapa en relation 

med barnet. En informant uttrycker att det vore väldigt besynnerligt om det 

inte skapades någon form av relation, då barnet befinner sig på förskolan en 

stor del av dagen och dessutom under flera års tid. Några informanter pekar 

på vikten av att lära känna alla barn på förskolan, medan andra anser att det är 

deras ansvarsbarn som relationsskapandet bör fokuseras på, alltså de barn de 

skolat in på förskolan och har utvecklingssamtal med. Det kan då tydas som 

att synen på vikten av vilka barn relationsskapandet ska ske med varierar, 

trots att alla informanter ser relationsskapande med barnet som viktigt. I 

följande citat uttrycker informanten vad avsaknaden av en god relation mellan 

pedagogen och barnet kan medföra: 
 

”Har man inte en god relation, då är ju inte barnet tryggt tror jag.” 

 

Tryggheten, ett välkomnande klimat och den sociala delen i förskolan nämns 

av samtliga informanter som pedagogens viktigaste arbete, då det är av stor 

vikt för barnets välbefinnande, utveckling och lärande. Det kan därmed tydas 

som att tryggheten ses som utgångspunkt för att relationsskapandet ska kunna 

utvecklas. Detta då barnets känsla av trygghet nämns av alla informanter som 

otroligt viktigt och detta kan även tolkas bli möjligt genom en tillitsfull relation 

mellan pedagogen och barnet.  

 

Genom två av informanternas berättelser framkommer det att de värdesätter 

en djup relation med barnet, då barnet genom detta kan utveckla en god 

självkänsla och tron på sig själv. Denna självkänsla beskrivs kunna medföra att 

barnet vågar visa och framföra sina egna åsikter, samt även våga stå för dem 

och därmed inte bara göra som alla andra. Samtliga informanter betonar även 

att deras relation med barnet blir en förutsättning för att barnet ska våga leka 

och uppleva glädjen i samspel med andra, vilket blir tydligt i följande citat: 
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”Barnen lär sig att vara sociala och det lär de sig när de får en bra relation med en 

vuxen och blir trygga.” 

 

Genom några informanter framkommer uppfattningar om att det yngre barnet 

är i större behov av pedagogen, medan det uttrycks att det äldre barnet finner 

relationen med vännerna på förskolan som mer betydelsefull. En informant 

pekar dock på att pedagogen har ett stort ansvar även hos det äldre barnet. Det 

skulle således kunna tydas som att medvetenheten om ansvaret gällande 

relationsskapandet med det äldre barnet är av stor vikt, då det äldre barnet 

annars eventuellt inte får samma möjligheter att skapa en relation med 

pedagogen. 

 

En informant beskriver att det är viktigt att barnet vågar utmana gränser och 

att det är en positiv utveckling i relationsskapandet, samt ett bevis på att 

barnet upplever sig trygg i relationen dem emellan. Det kan därmed tydas som 

att informanten välkomnar barnets alla uttryck och att detta ses som en viktig 

del i relationsskapandet. Samtidigt uttrycker informanten vikten av att lära 

barnet regler, samt att detta blir möjligt genom en trygg och tillitsfull relation 

där barnet vågar anförtro sig till pedagogen. Det framkommer även 

uppfattningar om att en djup relation mellan informanten och barnet kan 

medföra att barnet ändå känner sig omtyckt efter en konflikt dem emellan. 

Vikten av en djup relation, samt en reflektion över vad denna relation kan få 

för betydelse för framtiden framhålls i följande drastiska citat: 

 
”Om vi får en bra relation med dem så kan de få en bra relation med andra och bli 

trygga individer och vi kan släppa ut dem i samhället och hoppas på att de inte blir 

psykopater.” 

 

Citatet ovan kan tydas som att informanten anser sig ha en betydande roll 

gällande formandet av samhällets medborgare och därmed anser att arbetet 

med relationsskapandet med barnet är viktigt. 

 

Vikten av att barnet känner tillit till pedagogerna lyfts av några informanter, 

vidare nämns att det är viktigt att knyta kontakt även med barn på andra 

avdelningar då pedagogerna ibland ansvarar för öppning och stängning där 

barn från andra avdelningar då kan förekomma. Denna kontakt framhålls 

skapas lättast i utemiljön där alla avdelningar träffas samtidigt och nämns som 

fördelaktig om barnet är i behov av hjälp från en pedagog. Barnet ska således 

kunna uppleva att denne kan gå till, alternativt få hjälp av, vilken pedagog 

som helst, inte bara de som arbetar på just barnets avdelning. Det framkommer 

dock att detta inte anses vara lika viktigt bland kollegor och att informanterna 

finner detta som väldigt märkligt. Utifrån dessa uppfattningar går det att 

utläsa att synen på vikten av relationsskapande med barnet kan tänkas vara 

olika bland kollegor på samma förskola. Relationskapandet med barn från 

andra avdelningar i utemiljön kan tolkas vara mer ytlig, än relationsskapandet 
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som pågår inne på respektive avdelning. Då alla informanter uttrycker att 

relationsskapande kan vara en tidskrävande process, kan det tydas som att 

tiden är en avgörande faktor för att djupa relationer med alla barn på förskolan 

inte kan skapas. Citatet speglar den ytliga, men viktiga relationen med alla 

barn på förskolan: 

 
”Ibland kan det ju vara så att vi tar hand om andra barn så det är viktigt för mig att 

engagera mig i dem också, sen så är jag jättedålig på namn och när de byter 

overaller och mössor så blir det ännu svårare.” 

 

Den djupa relationen mellan pedagogen och barnet 

När det kommer till att ha en djup relation med barnet på förskolan råder det 

vissa skillnader mellan vad informanterna delger under intervjuerna. Flera 

informanter uttrycker att de skiljer på privatliv och yrkesprofession. En 

informant framhåller då att denne finner det viktigt att inte vara en extra 

förälder till barnet och att denne då medvetet håller en distans i relationen, 

men påpekar samtidigt att barnet ska känna sig omtyckt av informanten. Det 

kan då tolkas som att detta är ett arbetssätt som med fördel kräver 

fingertoppskänsla, för att inte fel signaler ska sändas till barnet. Detta då det 

kan tydas som att barnet ska uppleva sig omtyckt, men till en viss grad. Det 

framkommer även antydningar om att en allt för djup relation mellan 

informanten och barnet inte är av fördel, då det är många barn som vistas i 

verksamheten och att det då kan bli mödosamt att ha en allt för djup relation 

med många barn. Utifrån detta kan det tänkas att antalet barn på avdelningen 

även är en av anledningarna till att informanten håller en distans till barnet, 

kanske då för att underlätta för sig själv i relationsskapandet med barnet. Detta 

då en allt för djup relation eventuellt kan kräva ett större känslomässigt 

engagemang av informanten. Följande citat kan svara mot detta: 

 
”Jag ska inte vara en så viktig del att jag räknas som deras familj. Jobbar man som 

pedagog och har tjugo barn så kan man inte ha den relationen.” 

 

Det framkommer via en annan informants uttalande något som kan anses stå i 

kontrast till föregående informanter, gällande att skilja på privatliv och 

yrkesprofession. Denna informant finner det nämligen fördelaktigt att komma 

barnet så pass nära så att barnet verkligen upplever sig älskad av informanten. 

Det kan då tydas som att denne informant, likt föregående, anser att barnets 

upplevelse av relationsskapandet dem emellan är av stor vikt. Dock är 

skillnaden att den sistnämnda informanten inte upplever några hinder för att 

barnet ska känna sig älskad av informanten. Informantens medvetna val att 

låta barnet känna sig älskad skulle kunna tolkas som att det är en väldigt djup 

relation och mer på ett privat plan, än ett yrkesprofessionellt plan. Det kan 

emellertid även tolkas som att informanten inte ser några svårigheter med att 

engagera sig känslomässigt på ett djupare plan med barnet. Informanten 

uttrycker sig i följande citat: 
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”Jag tycker att det är bra att jag får låna barnen och gosa med dem, ge dem närhet 

och kramar och kärlek när de är här. För mig är det viktigt att både visa och säga att 

man tycker om dem, för det är ju världens bästa jobb.” 

 

Huruvida vilket djup relationsskapandet når mellan informanten och barnet 

kan utläsas vara högst beroende på informantens egna engagemang och 

föreställningar i hur relationen bör vara. Samtidigt som dessa skillnader 

framkommer kan det även utläsas ett dilemma i om barnet fäster sig allt för 

mycket vid en specifik pedagog. Det blir nämligen tydligt att detta kan ställa 

till med svårigheter, då informanterna upplever sig låsta om barnet endast vill 

vara med en pedagog. Dessa svårigheter uttrycks med olika innebörder, då 

några informanter betonar att det kan vara påfrestande för barnet, medan 

andra uttrycker att det blir en påfrestning för pedagogerna, samt att övriga 

barn på avdelningen därmed inte får samma uppmärksamhet av pedagogerna. 

Följande citat kan svara mot detta: 

 
”Man kan inte gå och bära runt på dem heller för då förstör vi ju ryggen och vi kan 

ju inte ägna oss åt de andra barnen heller.” 

  

Arbetet med relationsskapande 

Som tidigare synliggjorts är tryggheten, enligt informanterna, en avgörande 

del i relationsskapandet. Informanterna delger dock skilda uppfattningar i hur 

denna trygghet skapas mellan pedagogen och barnet. En informant beskriver 

att det är enklare att skapa en trygg relation då barnet är yngre, än om barnet 

är äldre. Det äldre barnet beskrivs av informanten ofta ha ett mer utvecklat 

språk, vilket uttrycks kunna medföra att barnet ställer frågor som kan 

upplevas besvärande för pedagogen. Det betonas även att det yngre barnet 

oftare vill vara nära pedagogen, samtidigt som en ytterligare svårighet i 

relationsskapandet med det äldre barnet uttrycks vara då det sällan vill 

uppleva samma fysiska närhet som det yngre barnet. Det kan då tänkas att 

informanten finner att fysisk kontakt är en avgörande faktor för att barnet ska 

känna sig trygg och att arbetet med relationsskapandet sker via fysisk kontakt. 

Med detta i åtanke går det att reflektera över om relationsskapande då 

överhuvudtaget kan uppstå om barnet inte vill ha fysisk kontakt. Detta sätt att 

uttrycka sig om relationsskapande med barnet står i kontrast till det en annan 

informant uttrycker, då denne finner det lättare att skapa en relation med 

barnet när det är just äldre. Informanten beskriver att arbetet med relationen 

blir lättare då barnet kan uttrycka sig och framföra sina åsikter. Det kan då 

tydas som att informanten sätter värde i att relationen ska innefatta en 

tvåvägskommunikation där båda parter ska kunna göra sin röst hörd. 

 

Tre andra informanter delger att fysisk kontakt är en del i relationsskapandet 

med barnet, men att det är viktigt att barnet även upplever att pedagogen är 

närvarande. Det kan då tolkas som att dessa informanter har ett lyhört sätt att 
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närma sig barnet, när det kommer till fysisk kontakt. Detta då de framhåller att 

relationen byggs upp genom en kombination av samtal, lek och visat intresse, 

samt fysisk kontakt.  

 

Flertalet informanter beskriver att de i sitt relationsskapande med barnet 

försöker hitta något som barnet finner intressant och sedan utgå ifrån detta för 

att bygga upp relationen. Det beskrivs kunna vara att delta i en lek, locka till 

lek med hjälp av olika material, låtsaslek, eller betrakta något spännande 

tillsammans och samtala om detta som utgångspunkt för relationsskapandet. 

Lekens betydelse i relationsskapandet framgår genom följande citat: 
 

”Just det att gå in i leken, där får du ju jättebra relationer med dem.” 

 

En informant lyfter humor som ett verktyg denne använder sig av i arbetet 

med relationsskapandet med barnet. Genom följande citat kan det tydas som 

att det är genom lustfyllda möten som relationer byggs upp: 

 
”En tillåtande atmosfär, vi skrattar, jag är ganska flamsig sådär, vi gör mycket roligt 

tillsammans och då tror jag också vi skapar mycket bra relationer. Mycket skratt, 

mycket tok.” 

 

Det framkommer genom samtliga informanters berättelser att arbetet med 

relationsskapande sker med syfte att främja barnets egna relationsskapande 

med andra barn. Detta kan enligt en informant visa sig genom att pedagogen 

hjälper ett barn in i en redan påbörjad lek och stannar med barnet i leken tills 

barnet känner sig trygg. Det kan då tänkas att informanterna ser sig själva som 

en bro, samt en viktig del i barnets möjligheter till relationsskapande med 

andra barn. 

 

Lyhördhet, att vara nära, samt att visa intresse för det barnet gör och uttrycker, 

framhålls som ett tillvägagångssätt för hur informanterna arbetar med 

relationsskapandet med barnet. Då vissa barn värnar extra om sin integritet är 

det enligt flera informanter viktigt att vara inkännande för att se hur barnet 

svarar på kontakten. Detta framgår genom följande citat: 

 
”Jag är en person som går ganska på och det vet jag ju om, så jag måste ju verkligen 

känna av. Är det här ett barn som jag kan gå på. Det handlar ju om att man måste 

hitta gränsen för varje barn, hur nära vill du ha mig?” 

 

Det kan utifrån ovanstående citat tolkas som att informanten är medveten om 

sitt sätt att närma sig barnet. Det skulle då även kunna innebära att 

medvetenhet och reflektion över sitt eget förhållningssätt kan generera i att 

informanten är mer lyhörd inför barnets uttryck, för att värna om deras 

relationsskapande. Om informanten inte besitter denna medvetenhet skulle 

det kunna medföra att relationsskapandet mellan denne och barnet inte blir 
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positiv utifrån barnets perspektiv. Detta då informanten kan komma att förbise 

det barnet uttrycker.  

 

För att kunna skapa en förtroendefull relation betonar en informant vikten av 

samtal, att låta barnet komma till tals och vara delaktig i beslut som fattas. 

Detta förhållningssätt framhålls av informanten ge ökade möjligheter till djupa 

relationer. En informant betonar samlingen som ett ypperligt tillfälle till att 

uppmärksamma varje barn, medan en annan informant anser att den typen av 

relation blir mer ytlig. Denne informant förespråkar då istället färre barn i 

gruppen vid arbetet med relationsskapande. Gruppindelningar nämns även av 

andra informanter som fördelaktigt för att skapa djupare relationer med 

barnet. Två eller tre barn i en grupp nämns som en bra storlek på gruppen då 

det kan medföra att alla kan få möjlighet att komma till tals och bli sedda.  
 

”Det är ju bra att dela barngruppen för då får man mer kontakt med dem. Jag får ju 

mer kontakt med barnen, det säger sig ju självt, inget konstigt med det.” 

 

Det kan då tydas som att det finns olika tillvägagångssätt när det gäller arbetet 

med relationsskapandet i förskolan, samt uppfattningar om vad som är mest 

fördelaktigt. Detta då det blir synligt att informanterna besitter olika åsikter 

huruvida arbetet med relationsskapandet sker lämpligast i stor eller liten 

barngrupp.  

 

Det framkommer genom två informanter att det relationsskapande arbetet 

fokuseras mestadels på de barn som är deras ansvarsbarn, medan de andra 

barnen inte får lika mycket fokus från just dessa informanter. Det kan tänkas 

att den sistnämnda relationen är mer beroende av barnets eget 

initiativtagande, än relationsskapandet med ansvarsbarnen där informanterna 

är mer aktiva. Följande citat kan svara mot detta:  

 
”Man ägnar ju sig speciellt åt sina barn så det kan väll göra att man får en extra bra 

relation till sina barn då.” 

 

Pedagogen som förebild i relationsskapande 

Under intervjuerna framkommer det att flera informanter anser sig ha en 

viktig roll som förebild för barnet, gällande ett respektfullt bemötande av 

andra. Detta bemötande beskrivs handla om val av språkbruk, lyhördhet och 

visad empati inför varandra. Pedagogens uppfattning gällande vad som 

innefattar begreppet god förebild skulle således kunna innebära skillnader i 

dess agerande i förhållande till barnet. Det kan då medföra att beroende på 

vilken förskola barnet går på så får den uppleva olika förebilder i förhållande 

till barn på andra förskolor. I sin tur skulle det kunna betyda att om 

informanterna inte är vad som skulle kunna benämnas som goda förebilder för 

barnet, så kan det medföra att det påverkar barnet negativt i dess 
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relationsskapande. Detta påstående kan reflekteras över i förhållande till 

följande citat: 

 
”Vi ska stödja dem så att det bästa kan komma fram och ändå lära dem vad som är 

rätt och fel här i livet.” 

 

Visad empati inför barnet och att som förebild kunna medge sina misstag 

framhålls av en informant som oerhört viktigt. Det kan då tolkas som att 

informanten i sin roll som förebild vill uppmuntra barnet till att visa hur det 

kan agera för att visa empati inför andra i relationsskapandet, samt att visad 

ånger kan stärka relationen. Det blir tydligt att informanten anser att det är av 

värde att som vuxen visa när denne gjort någonting som den ångrar och 

därmed säga förlåt. Informanten uttrycker följande: 

 
”Jag är inte perfekt. Jag gör saker som jag kan skämmas över ibland. Jag kan säga 

förlåt till barnen. Förlåt för att jag blev så arg, det var inte så himla bra av mig.” 

 

Det framkommer, som tidigare nämnts, att informanterna finner att de själva 

bör se över sitt språkbruk innan de kritiserar barnet i språkliga sammanhang. 

Detta då de som förebild skall föregå med gott exempel. En informant 

framhåller att det då även är av vikt att som förebild fundera över hur och om 

det pratas om barn eller föräldrar i barnets närvaro, samt då även vilka 

signaler detta kan ge till barnet. Det kan då tolkas som att informanten tänker 

ett steg längre, vad detta kan signalera till barnet och att det då kan påverka 

barnets handlingar vid ett senare tillfälle. Det skulle även kunna tydas som att 

relationen mellan informanten och barnet kan påverkas av språkbruket och 

samtal som förs vid sidan om barnet, när barnet egentligen inte skulle ha 

lyssnat. En annan del av att vara en förebild för barnet i förskolan 

framkommer genom två informanter. Detta då dessa beskriver att det även är 

av stor vikt hur relationen mellan pedagogerna på förskolan blir synlig inför 

barnet, eftersom det framhålls kunna färga hur barnet sedan själv bemöter 

andra. Följande citat synliggör detta: 

 
”Jag kramar mina kollegor ganska ofta, vi umgås inte privat, men här på jobbet 

måste man också visa barnen att vi vuxna trivs tillsammans och jag tror att det är 

viktigt.” 

 

Hinder för relationsskapandet 

Det framkommer att det ibland kan vara svårare att skapa relationer med vissa 

barn och hur informanterna hanterar dessa svårigheter skiljer sig åt i relativt 

stor utsträckning. Det går dock att utläsa att informanterna uttrycker att det 

handlar om inställningen hos den yrkesverksamme som påverkar huruvida 

relationsskapandet mellan denne och barnet utvecklas. En informant uttrycker 

starkt att det är den yrkesverksammes ansvar att se till så att relations-

skapandet utvecklas, även med de barn som informanten upplever det vara 

svårare med. Detta framgår i följande citat: 
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”Alla barn ska känna att man tycker om dem och i ärlighetens namn, ibland måste 

man anstränga sig mer.” 

 

Informanten uttrycker vidare att det då går att ta hjälp av kollegor för att 

kunna fördjupa relationsskapandet med barnet. Det kan då tänkas att 

informanten anser att det är en styrka att ingå i ett arbetslag i detta 

sammanhang, då det blir möjligt att se på relationsskapandet med barnet i ett 

vidare perspektiv. Detta sätt att se på relationer, som upplevs som svårare, 

skiljer sig från tre andra informanters uttryck. De väljer istället att ta ett steg 

tillbaka och då låta andra pedagoger vara dem som tar mer plats i förhållande 

till relationen med barnet och att de då istället fokuserar på relationsskapandet 

med andra barn. Det kan således tolkas som att informanterna på ett 

respektfullt och lyhört sätt anpassar sig till barnets önskning, men det skulle 

även kunna tydas som att informanterna väljer att inte lägga ner nog mycket 

tid och engagemang på relationsskapandet med det aktuella barnet.  

 

Ett tredje sätt att hantera svårigheter i relationsskapandet med barnet kan 

anses vara ett mellanting av de två föregående exemplen. Detta då en 

informant framhåller att det är av stor vikt att relationsskapandet fungerar och 

fördjupas med alla barn på förskolan. Vidare beskriver informanten att vid 

svårigheter är det av fördel att ta hjälp av kollegor för att få möjlighet att möta 

barnet på ett sätt som upplevs positivt, att mötas runt någonting som kan 

medbringa en god upplevelse hos båda parter. Det beskrivs även att 

informanten tar hjälp av kollegor för att inte behöva möta barnet i lika stor 

utsträckning där irritation kan uppstå dem emellan. Det kan då tolkas som att 

informanten vill skapa positiva upplevelser mellan sig själv och barnet, med 

förhoppning om att det kan medföra att relationsskapandet fördjupas. Detta 

blir synligt i följande citat: 

 
”Nu går vi och bakar eller nu stannar vi inne och gör något skapande, så att vi har 

gjort någonting kul tillsammans.” 

 

Utifrån de olika tillvägagångssätten att hantera svårigheter i relations-

skapandet med barnet, kan det tydas som att detta skiljer sig avsevärt mellan 

informanterna. Det skulle även kunna tänkas att detta kan vara avgörande för 

barnet i dess relationsskapande med pedagogen, om fallet är så att alla 

pedagoger resonerar på samma sätt på en och samma avdelning. Detta skulle 

således kunna medföra att barnet inte får någon djupare relation till någon 

pedagog, alternativt att barnet får en djupare relation med alla pedagoger. 

 

Sammanfattning 

Det framkommer att alla informanter värnar om relationsskapandet mellan 

pedagogen och barnet och därmed anser att det är ett viktigt område att arbeta 

med. Den djupa relationen som informanterna tycks sträva efter beskrivs 
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kunna utvecklas genom att arbeta med trygghet, samtal, lek, humor och 

lyhördhet. Olika sorters material framhålls kunna vara ett hjälpmedel vid 

denna strävan och pedagogen utgår då från barnets intresse. Informanterna 

beskriver sig som en viktig förebild, samt att det är av vikt att uppmuntra 

barnets empatiska handlingar. Uppfattningar om vilka barn relations-

skapandet ska ske med, sträcker sig allt ifrån ansvarsbarn till alla barn på hela 

förskolan. Det blir då även synligt att det förekommer både djupa och ytliga 

relationer på förskolan. Det blir tydligt att informanterna har skilda åsikter vad 

gäller möjligheter och hinder för relationsskapande, där gruppstorlek och 

ålder anses vara viktiga faktorer. Vidare framkommer att informanterna 

förhåller sig olika i relationsskapandet med barnet, då det kan tolkas som att 

vissa har en privat relation, medan andra har en professionell relation. Den 

djupa relationen beskrivs även vara bra för att barnet ska våga anförtro sig till 

pedagogen om saker som kan upplevs som jobbiga. Nedan följer en diskussion 

där studiens syfte skrivs fram för att sedan behandlas med resultat och 

forskningsöversikt.  
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 Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva och analysera hur pedagogen i förskolan 

uttrycker sig om relationsskapandet med barnet. Det fokuseras på hur 

pedagogen möjliggör, samt värdesätter arbetet med relationsskapandet mellan 

pedagogen och barnet. Nedan kommer relevanta delar från resultatet att 

behandlas i förhållande till studiens syfte och tidigare forskning, som 

presenterats i forskningsöversikten. Diskussionen är indelad under rubriker 

som behandlar fenomenet, därefter följer sammanfattande slutsatser, samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Trygghet i relationsskapandet 

I resultatet framkommer uppfattningar gällande att pedagogen anser sig ha en 

viktig roll och ett ansvar för att relationsskapande mellan pedagogen och 

barnet ska kunna ske. Det kan tolkas som att de uppfattar att trygghet och 

relationsskapande sker i växelverkan. Resultatet visar även att relations-

skapandet ligger till grund för att barnet ska våga utforska, leka, vara sig själv, 

samt uppleva verksamheten som lustfylld. Detta överensstämmer med det 

Frelin (2015) beskriver gällande vikten av trygghet i relationsskapandet, som 

då framhålls vara att barnet ska uppleva att denne kan vända sig till 

pedagogen i alla situationer. En tolkning utifrån detta är att pedagogen som 

lägger stor vikt vid tryggheten och relationsskapande med barnet, gynnar 

barnet i många avseenden, exempelvis i dess utforskande och lärande. Det 

skulle då kunna betyda att om pedagogen inte lägger vikt vid 

relationsskapande och därmed inte heller barnets trygghet, så kan det påverka 

barnets välbefinnande i verksamheten negativt och då även i förlängningen, 

dess lärande. Det går dock att utläsa av resultatet att tryggheten i 

relationsskapandet anses viktigt och det kan då tolkas som att pedagoger i 

förskolans verksamhet fokuserar på detta. 

 

Djupa respektive ytliga relationer 

Genom resultatet framkommer uppfattningar om att pedagogens inställning är 

avgörande för vilket djup relationsskapandet mellan pedagogen och barnet 

utvecklar. Relationsskapandet mellan pedagogen och barnet framhålls som 

viktigt i resultatet, men uppfattningar om graden av relationens djup och i 

vilken utsträckning detta ska ske varierar. Den djupa relationen benämner 

Aspelin (2013) som samvaro. Ett gynnsamt förhållningssätt för att nå denna 

samvaro kan tolkas vara genom lyhördhet, då Bergeling (2001) beskriver att en 

närvarande pedagog kan bidra till att barnet känner sig sedd och bekräftad. 

Yan et al. (2011) beskriver att pedagogen med fördel kan ta del av barnets 

upplevelser och samtidigt dela med sig av sina egna. Detta ska då, enligt 

författarna, kunna bidra till att pedagogen och barnet utvecklar en djupare 
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relation tillsammans. Synen på relationens djup skiljer sig åt i resultatet där det 

kan tydas som att en del pedagoger tenderar att ha en så pass djup relation 

med barnet att den kan anses övergå från att vara en professionell relation, till 

att vara en privat relation. Det framkommer dock genom Yan et al. att 

pedagogen strävar efter att ha en professionell relation med barnet. Olofsson 

(2003) beskriver att den privata relationen kan medföra att pedagogen har 

svårt att lämna arbetet i tanken och därmed kan det bli en ökad belastning för 

pedagogen. Det kan dock tänkas att en djup och privat relation ändå är mer 

fördelaktig för barnet, än en ytlig relation. Detta då den ytliga relationen kan 

anses innebära avsaknad av trygghet mellan barnet och pedagogen. I resultatet 

blir det emellertid synligt att de övervägande relationerna till barnet kantas av 

samvaro, samt sker på ett professionellt plan. Kanske kan pedagogens strävan 

efter att vara professionell i relationsskapandet grunda sig i ett behov av att 

kunna koppla bort arbetet vid arbetsdagens slut. 

 

Beträffande relationskapande med barn på andra avdelningar framgår det i 

resultatet att denna relation är viktig, men att den omöjligt kan nå samma djup 

som med de barn pedagogen träffar mer regelbundet. Denna ytliga relation 

beskrivs av Bergeling (2001) kunna råda då pedagogen är distanserad i sitt 

förhållningssätt mot barnet, samt då pedagogen är auktoritär. I detta fall kan 

det utläsas som att pedagogen inte nödvändigtvis behöver vara auktoritär i sitt 

förhållningssätt, men att det blir en mer ytlig relation med barnet om 

pedagogen inte engagerar sig, vilket kan vara svårt då det vistas många barn 

på en förskola. Denna ytliga relation kan tolkas vara det Aspelin (2013) 

benämner som samverkan. Det kan utifrån resultatet tydas som att en och 

samma pedagog kan inneha olika sorters relationer där vissa kan benämnas 

som samvaro, medan andra relationer kan klassificeras som samverkan. 

Exempelvis kan pedagogens relation till ansvarsbarnen benämnas som 

samvaro, förutsatt att den kantas av en djup relation, medan den ytliga 

relationen till barnet på en annan avdelning kan benämnas som samverkan. 

Det kan även tänkas att det finns olika sorters djup på samvaro, samt olika 

grader av samverkan, i pedagogens förhållningssätt gällande relations-

skapandet med barnet.  

 

Verktyg i arbetet med relationsskapande 

Material som barnet finner intressant nämns av flera informanter som ett 

verktyg för att bygga upp relationen med barnet i lek och samtal. Det kan då 

tydas som att pedagogen bör vara lyhörd inför barnets uttryck för att kunna se 

vad barnet är intresserad av. Pedagogens lyhördhet beskrivs av Bergeling 

(2001) som viktig för att kunna bygga upp en ömsesidig och respektfull 

relation. Valet att använda sig av material som barnet finner tilltalande nämns 

av Simonsson och Thorell (2010), samt Engdahl (2011) och Olofsson (2003) som 

ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att bjuda in till lek. Olofsson belyser dock 

att det inte är materialet som är avgörande för att relationsskapandet ska 

fördjupas, då det är pedagogens samspel med barnet, runt materialet som är 
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av värde för detta. Det kan då tänkas att pedagogen har ett stort ansvar i att 

kunna samspela med barnet, samt ta sig tid till detta, för att relationen ska 

kunna fördjupas och att det då inte är de olika materialen på förskolan i sig 

som avgör huruvida detta kan ske. Resultatet visar att pedagogen även 

använder sig av humor, samtal och låtsaslek som verktyg i arbetet med 

relationsskapande. Olofsson betonar att lek är ett förlösande verktyg som kan 

medföra djupa samtal mellan pedagogen och barnet. Brebner et al. (2015) 

framhåller dessutom att pedagogen bör vara lyhörd och glädjas med barnet i 

leken, för att på så sätt visa för barnet att pedagogen värdesätter samspelet. 

Lek mellan pedagogen och barnet skulle kunna tydas vara ett ovärderligt 

verktyg i arbetet med relationsskapande, med sikte på samvaro.  

 

Möjligheter och hinder för relationsskapande 

Olika uppfattningar beträffande relationsskapandet med det yngre respektive 

äldre barnet synliggörs i resultatet. Det kan då reflekteras över i förhållande till 

det Recchia och Dvorakova (2012) framhåller om att det yngre barnet får mer 

närvaro av pedagogen i dess relationsskapande, än det äldre. Det kan då 

tänkas att pedagogen som tenderar att vara mer nära det yngre barnet 

eventuellt får en djupare relation med det, än med det äldre barnet. Det skulle 

även kunna vara så att anledningen till att det yngre barnet tenderar att få mer 

närvaro av pedagogen, är om pedagogen finner det lättare att utveckla 

relationen med det äldre barnet och då inte anser sig behöva ägna lika mycket 

tid till det äldre barnet. Utifrån denna tolkning över samvaro mellan 

pedagogen och barnet går det att fundera över det Frelin (2015) beskriver om 

att det är av vikt att arbeta med relationsskapandet varje dag för att den djupa 

relationen ska kunna fortgå. Det kan därmed tänkas att det är av stor vikt att 

pedagogen är mån om den relation den skapat med barnet.  

 

I de fall pedagogen finner att relationsskapandet med det äldre barnet är 

lättare, så kan eventuellt språket vara en bidragande faktor i detta. Frelin 

(2015) beskriver nämligen att samtal kan medföra att relationen blir djupare. 

Det kan då tänkas ske i större utsträckning med det äldre barnet som enligt 

resultatet framhålls kunna besitta ett rikligare språk. Det går då att fundera 

över om pedagogen som finner det besvärligt att föra samtal med barnet har 

det svårare i det relationsskapande arbetet, i förhållande till pedagogen som 

välkomnar samtal. En intressant aspekt i detta är dock att Olofsson (2003) 

förmedlar att kommunikationen mellan barnet och pedagogen tenderar att 

handla om tillrättavisningar och att djupare samtal kan vara ytterst sällsynt 

förekommande i förskolan, trots att pedagogen finner det viktigt. Bergeling 

(2001) beskriver att en relation där kommunikationen till stor del består av 

tillrättavisningar har svårt att nå ett djup. Detta kan ställas i kontrast till det 

som framkommer i resultatet där det blir synligt att det reflekteras över detta 

dilemma och att det organiseras för att försöka undvika att pedagogen och 

barnet ständigt hamnar i en konfliktfylld relation. Utifrån det kan det tänkas 

att om pedagogen fokuserar på relationsskapandet med barnet på ett medvetet 
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sätt som kan upplevas mer positivt för dem båda, så skulle eventuellt 

relationen kunna bli djupare. Detta då det kan tydas som att pedagogens 

medvetenhet över sitt agerande bringar mer fokus på relationsskapandet. Det 

kan även, utifrån det Olofsson belyser gällande kommunikationens innehåll, 

tänkas att relationsskapande i förskolan mellan pedagogen och barnet är ett 

område som pedagogen kan behöva fokusera ytterligare på.  

 

Resultatet påvisar som nämnts att pedagoger i förskolan upplever 

relationsskapandet med det yngre och äldre barnet på olika sätt. Utifrån det 

kan det tolkas som att det är en fördel att det är flera pedagoger som arbetar på 

en avdelning och därmed kan komma att komplettera varandra. Det kan det 

då även tänkas förekomma en viss risk i att alla pedagoger på samma 

avdelning upplever relationsskapandet med exempelvis det yngre barnet som 

lättare och att det då påverkar det äldre barnets möjligheter till relations-

skapande med pedagogen. Resultatet förmedlar dock en medvetenhet över 

relationsskapandets betydelse och att pedagogen i förskolan ibland kan 

behöva anstränga sig för att nå fram till ett barn, men att det ändå ses som 

viktigt att göra detta. Det kan då reflekteras över det Bergeling (2001) 

framhåller om att då barnet tenderar att dra sig undan från pedagogen i 

förskolan, så kan det anses som att barnet inte är i behov av stöd från 

pedagogen i lika stor utsträckning, som när barnet befinner sig nära 

pedagogen. Det kan då tänkas att pedagogens upplevelse av om det är lätt att 

arbeta med relationsskapandet med barnet inte endast beror på barnets ålder 

och språkkunskaper, utan även på barnets sätt att förhålla sig till pedagogen. 

De Groot Kim (2010) framhåller att det är en tidskrävande process att skapa en 

djup relation med barnet. Utifrån det kan det tydas att om barnet drar sig 

undan pedagogen, utan att pedagogen lägger vikt vid att verkligen se till att få 

tid med det barnet, så kan det medföra att detta barn inte får uppleva djupa 

relationer med någon pedagog i förskolan. Det skulle sålunda kunna betyda 

att barnet inte får uppleva samvaro, utan endast samverkan, med pedagogen.  

 

Genom resultatet framgår det att pedagogers uppfattningar om gruppstorlek 

vid relationsskapande kan skiljas åt. Samlingen förespråkas som ett bra tillfälle 

till relationsskapande då alla barn kan få bli uppmärksammad på ett positivt 

sätt. Frelin (2015) betonar att arbetet med relationsskapandet kan påverka 

barnets självkänsla. Det kan då tänkas att det är av stor vikt hur pedagogen 

förhåller sig till detta ansvar. Detta då ett barn som ständigt möts av 

tillrättavisningar och därmed inte framställs på ett positivt sätt inför de andra 

barnen skulle kunna generera i att barnets självkänsla påverkas negativt. 

Simonsson och Thorell (2010) beskriver nämligen att pedagogen har en viktig 

roll gällande hur barnet framställs inför de andra barnen på förskolan. Det kan 

då innebära att pedagogen i samlingen kan lyfta barnets positiva sidor inför de 

andra barnen i gruppen. Kanske kan detta betyda att pedagogen som 

värdesätter samlingen vill arbeta fram en god gruppkänsla som Lilja (2013) 

framhåller kunna bli möjligt genom att pedagogen visar att denne bryr sig om 

alla barn och visar omsorg om dem. Det skulle även kunna betyda att 
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pedagogen som värdesätter samlingen är mån om att skapa relationer till alla 

barn och att det är ett värde i att få samlas med hela gruppen. Dock är den 

stora barngruppen, enligt Cooper (2004), en försvårande faktor när det gäller 

relationsskapandet mellan pedagogen och barnet, då tiden för varje barn blir 

kortare. Genom resultatet blir det även synligt att vissa anser att mindre 

grupper är mer fördelaktigt vid det relationsskapande arbetet och att 

relationen mellan pedagogen och barnet blir mer ytlig i stora barngrupper. Det 

framkommer genom Dahl (2014) att det är lättare att komma närmare barnet 

och vara en närvarande pedagog i en mindre barngrupp. Den mindre 

barngruppen kan även medföra att barnet lättare kan få komma till tals, vilket 

betonas som viktigt i resultatet, för att kunna nå en förtroendefull relation. Det 

går då att reflektera över om det går att skapa djupa relationer i en stor 

barngrupp, eftersom alla barn eventuellt inte vågar uttrycka sig i en stor grupp 

och därmed skulle det kunna tolkas som att relationen inte har samma 

möjlighet att nå ett djup med barnet i en stor barngrupp. 

 

Relationsskapande med pedagogen som förebild 

I resultatet framkommer uppfattningar om att pedagogen ska vara en god 

förebild för barnet både vad gäller språkbruk, empatiska handlingar, ett bra 

bemötande av andra. Enligt Yan et al. (2011) tenderar pedagogen att föregå 

med gott exempel inför barnet, samt uppmuntra gott beteende. Den empatiska 

förmågan hos pedagogen nämns av Peck et al. (2015) samt Cooper (2004) som 

en viktig bas i det relationsskapande arbete med barnet, samt att det då även 

kan bringa trygghet hos barnet. Bergeling (2001) beskriver att barnets 

empatiska förmåga, samt dess accepterande av olikheter kan utvecklas då 

barnet har en trygg och tillitsfull relation med pedagogen. Barnets acceptans 

för olikheter och utvecklandet av empati kan, enligt Williams et al. (2014), även 

utvecklas genom samspel. Det kan då tänkas att detta sker i den tillitsfulla 

relationen mellan pedagogen och barnet. Enligt studiens resultat blir det 

synligt att det även är av vikt att som pedagog vara en förebild när det gäller 

att erkänna sina egna brister och misstag och därmed kunna be om förlåtelse. 

Detta tillvägagångssätt skulle kunna medföra att även barnet utför denna 

handling mot andra, samt att barnet känner förtroende för pedagogen. Enligt 

Cooper kan barnet nämligen imitera pedagogens beteende och pekar då på 

vikten av att pedagogen föregår med gott exempel i sina handlingar och 

därmed agerar förebild för barnet. Vad en empatisk handling är, samt hur en 

god förebild bör vara kan tänkas skilja sig åt beroende på pedagogens egna 

uppfattningar om detta. Det kan således innebära att barnets empatiska 

förmåga, samt acceptans inför olikheter är beroende av pedagogens egna 

empatiska förmåga och dess syn på vikten av relationsskapande med barnet. 

 

Sammanfattande slutsatser 

Det kan, utifrån resultatet, tolkas som att det pågår både samvaro- och 

samverkanrelationer i förskolan. Faktorer som kan tänkas vara avgörande för 
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detta är barnantal, tiden, samt pedagogens engagemang och förhållningssätt. 

Aspelin (2013) beskriver att pedagogen alltid befinner sig i en form av relation 

till barnet bara genom att dessa befinner sig inom samma verksamhet, men hur 

denna relation ser ut och formas är enligt Juul och Jensen (2003) pedagogens 

ansvar. Det kan då betyda att barnet är väldigt beroende av pedagogens 

förhållningssätt och syn på vikten av relationsskapande mellan denne och 

barnet, samt hur pedagogen möjliggör för relationsskapande. Detta för att 

barnet ska få möjlighet att skapa en djup relation med pedagogen, som enligt 

Frelin (2015) beskrivs vara viktigt för barnets trygghet, lärande och trivsel på 

förskolan. 

 

Avslutningsvis går det att reflektera över pedagogens ansvar i arbetet med 

relationsskapandet med barnet. Detta då relationsskapandet mellan 

pedagogen och barnet beskrivs ligga till grund för barnets trygghet, 

självkänsla, relationsskapande med andra barn, välbefinnande, utvecklande av 

empati, samt acceptans inför olikheter. Alla dessa egenskaper kan tänkas vara 

ovärderliga för barnet att bära med sig i denna konfliktfyllda värld. Barnets 

solidariska handlingar i förskolans verksamhet skulle således kunna vara 

beroende av pedagogens relationsskapande med barnet. 

 

Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att forska vidare om är hur pedagogen i 

förskolans verksamhet förhåller sig till relationsskapandet med barnet i 

praktiken. Det skulle således kunna genomföras observationer i verksamheten 

under en längre tid, för att få syn på hur pedagogen arbetar. Detta då flera 

informanter uttryckt svårigheter i att formulera sig om hur de arbetar med 

relationsskapandet. Kanske skulle en sådan studie kunna bringa ytterligare en 

bild av hur arbetet med relationsskapande mellan pedagogen och barnet ser ut 

i förskolans verksamhet. 
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BILAGA 1: Missiv till förskolechef 

Hej!                         2016-10-27                     

Vi är två förskollärarstudenter som heter Ida-Maria och Elin. Vi studerar på 

Mittuniversitet i Sundsvall på distans och är nu inne i slutskedet på vår 

utbildning. I nuläget arbetar vi med vår C-uppsats, som handlar om 

relationsskapande i förskolan. Uppsatsen fokuserar på pedagogers tankar 

kring relationsskapandet mellan pedagog och barn. Vi hör av oss för att 

informera dig om att vi kommer att ta kontakt med personal på XXX förskola 

för att fråga om någon av pedagogerna vill medverka i en intervju, som vi 

syftar till att spela in med hjälp av ljudupptagning. Vi utgår från 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som innefattar information 

till den som tillfrågas om varför intervjun ämnar att utföras och vad materialet 

ska användas till. Vi är även noggrann med att försäkra oss om att den 

tillfrågade vill delta i studien, då det är valfritt. Vi kommer även att 

avidentifiera den som deltar i intervjun och vi kommer heller inte att delge 

vilken förskola som denne arbetar på. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i samband med utbildningssyfte i uppsatsskrivandet. Om 

du vill läsa mer om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns mer 

information på denna länk: http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Mvh 

Ida-Maria Olsson 07X-XXX XX XX, idol1301@student.miun.se 

Elin Edfeldt 07X-XXX XX XX, elha0501@student.miun.se 

 

Handledare: Malin Norberg, malin.norberg@miun.se 

    

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 BILAGA 2: Intervjuguide 

 

 Kan du berätta lite om hur du brukar göra för att lära känna ett nytt 

barn här på förskolan? 

 Vad tycker du blir viktigt för att barnen ska kunna skapa en relation till 

dig som pedagog?  

 Kan du berätta lite om det finns några fördelar med att ha en djup 

relation med barnen som pedagog? 

 Kan du berätta om det finns några nackdelar med att ha en djup 

relation med barnen som pedagog? 

 Hur ser du på din egen betydelse i arbetet med relationsskapandet 

mellan dig och barnen? 

 Kan du berätta lite hur du tänker om vikten av relationsskapande 

mellan dig och barnen? 

 Hur arbetar ni med relationsskapande mellan pedagog och barn? 

 Varför arbetar ni med relationsskapande mellan pedagog och barn? 


