
 

 

 

Relationsskapande arbete 
 

En intervjustudie om hur man genom ramfaktorteorin kan förstå 

förutsättningar för pedagogers relationsskapande arbete med förskolebarn.  

 

 

 

Sara Daly och Sanne Haglund 

Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Termin 7, HT -18 

Handledare: Anneli Hansson 

Examinator: Anneli Hansson 

Kurskod: PE099G  

Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp  



 

Förord  
Studien har utförts av oss tillsammans, där vi har försökt dela upp texten vi skrivit så att det blir 

hanterbart för oss båda. Vi har haft olika förutsättningar under den här terminen men stöttat och peppat 

varandra och vår styrka har varit att vi gör det tillsammans, både för oss själva men även för varandra. 

Vi har tillsammans kommit fram till vad vi ska skriva om och designat studien ihop. Vi läste artiklarna 

var för sig till en början, men när vi hade hittat vad vi ansåg vara relevant litteratur så läste vi artiklarna 

tillsammans, så det blev lättare att diskutera och resonera ihop. Sanne har skrivit mer om 

ramfaktorteorin medan Sara skrivit mer på metoden, men vi har även gått in och ändrat när vi känt att 

vi ville ändra något text-vis. Resten av texten är skriven av oss båda i ett gemensamt dokument, vilket 

har underlättat arbetet då vi inte behövt sitta samma tid och på samma plats och skriva, dock har vi 

diskuterat det vi skrivit så att vi ska veta vad den andra tänker och tillsammans resonerat oss fram i 

processen. Intervjuerna genomfördes tillsammans utom en där Sara inte kunde närvara. 

Transkriberingarna har vi delat upp, så vi gjorde tre var. Vi var lika delaktiga i analysen av 

datamaterialet och efterföljande process. Men vi har hela tiden diskuterat och försökt ställa de rätta 

frågorna till varandra för att komma framåt i arbetet.   

  

Vi känner att detta arbete är en produkt av det vi gjort tillsammans.  
  
Vi vill passa på att tacka vår handledare Anneli Hansson för all den hjälp och stöttning som hela tiden 

fört oss framåt i vår process men även för att du introducerade ramfaktorteorin för oss. Den kommer 

vi att ha användning för i vårt fortsatta yrkesliv. Ingenting är omöjligt, det är bara vissa faktorer som 

kan försvåra processen! Vi vill även rikta ett tack till våra bättre hälfter som fått oss att kunna släppa 

vår studie och uppsats korta stunder, tack för visat ointresse. Och ett sista tack till de informanter som 

ville ställa upp och delta i denna studie, utan er hade studien inte varit möjlig.  

  

  

Sara Daly och Sanne Haglund  

  

December, 2018.  
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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka en grupp förskollärares erfarenheter av relationsskapan de 

arbete med barn i förskolan, för att kunna se vilka förutsättningar som blir synliga i pedagogernas  

berättelser om relationsskapande. För att ta reda på förskollärares erfarenheter har vi använt oss av 

intervjuer med sex verksamma förskollärare. Vi valde att använda oss av ramfaktorteorin för att kunna 

upptäcka förutsättningar i förskollärarnas berättelser om relationsskapande arbete och vad de upplever 

kan påverka detta arbete. Resultatet visade på att det finns, som vi uppmärksammat, två övergripande 

ramfaktorer som verkar kunna påverka. Ekonomi som en yttre övergripande ramfaktor som 

förskollärare ej kan styra över i den mening att de inte kan bestämma antal barn eller antalet pedagoger 

och en inre ramfaktor som vi valt att kalla för organisering där pedagogerna i studien kan påverka det 

relationsskapande arbetet genom att exempelvis dela upp barnen i mindre grupper. Slutsatserna vi har 

dragit av denna studie är att förskollärare verkar välja att organisera sina verksamheter så att det ska 

vara lättare att kunna genomföra ett relationsskapande arbete genom att organisera för mindre grupper. 

I alla olika verksamheter, oavsett privata eller kommunala, upplevs pedagogerna göra det bästa de kan 

inom de ramar som finns att förhålla sig till och påverkar genom organisering för att komma runt stora 

barngrupper.  

  

Nyckelord: Barngrupp. Ekonomi. Förskola. Förskollärare. Organisering. Ramfaktorteori Relationsskapande 

arbete.  
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Inledning  
För oss som blivande förskollärare har det från utbildningens början varit relationerna med barnen som 

varit det centrala. Men hur kan begreppet relationsarbete förstås? Frelin (2012) definierar 

relationsarbete som det arbete vi lärare gör med relationerna till barnen för att det sedan ska blir lättare 

att kunna undervisa. Relationerna har därför ett syfte, att bidra till barnets utveckling och lärande vilket 

går att översätta till förskolan där relationellt arbete pågår hela tiden. Avsikten är att barnen utvecklar 

en tillit och en trygghet med de pedagoger som finns i deras närhet, för att barnet ska kunna få en god 

utveckling både socialt och kognitivt. Barn som känner sig trygga, vågar lära och utvecklas (Lippard, 

La Paro, Rouse och Crosby, 2017). Forskning (Lippard. et.al, 2017) visar även på att barn som finner 

närhet i barn-pedagog-relationen får det lättare med hur de upplever undervisningssituationer senare 

i livet vilket gör det betydelsefullt att barnen har trygga relationer med pedagogerna på förskolan. Det 

väcker funderingar rörande pedagogernas ansvar för att skapa en närhet i relationerna till barnen. I 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det som strävansmål att förskollärare ska ge barnen lust 

att lära för livet, vilket tidigare forskning (Lippard. et.al, 2017) menar att goda relationer mellan 

pedagog och barn kan vara till hjälp för. Frelin (2012) menar också att det inte är säkert att dessa 

relationer bara finns där från början utan de måste skapas och arbetas med aktivt. Författaren menar 

vidare att de relationer som skapas har stor betydelse för barnens fortsatta utveckling, vilket visar på 

relevansen att undersöka förskollärares erfarenheter av ett relationsskapande arbete i förskolan.   

  
Tidigare forskning (Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Palmadottir, Pramling Samuelsson & 

Winger, 2014) har visat att förskollärare fokuserar på barnens behov och intressen. För att kunna behålla 

sitt fokus arbetar förskollärarna med rutiner och strukturering, med att skapa till exempel mindre 

barngrupper. Studien visade att organiseringen av barngrupperna på förskolan handlade mest om 

förskollärares behov av att kontrollera och övervaka barnen då det på något sätt handlade mer om 

barnens säkerhet än om deras rätt att lära sig. Dessa forskare menar istället att förskolan borde fokusera  

mer på barnets rätt till delaktighet, lek och lärande istället för rutiner, organisering och fokus på 

säkerhet. Vi är medvetna om att det i skolvärlden finns olika ramfaktorer som påverkar vad vi som 

förskollärare har för förutsättningar för att kunna skapa trygga relationer. Dessa ramfaktorer går att 

förstå med hjälp av ramfaktorteorin. Vi ställer oss därför frågan hur man genom ramfaktorteorin kan 

förstå förutsättningar för pedagogers relationsskapande arbete med förskolebarn. En inblick i detta kan 

bidra till att förstå relationsskapande arbete och dess olika möjligheter och hinder i verksamheten men 

även hur olika förutsättningar kan uppfattas påverka.  
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Forskningsbakgrund 

Nedan följer en genomgång av den tidigare forskning vi hittat inom relationsskapande. Både McNally 

och Slutsky (2018) och Lippard et. al. (2017) har undersökt personliga relationer mellan barn och 

pedagog men med lite skilda fokus. Medan McNally och Slutsky (2018) har undersökt lärares 

uppfattningar om relationen mellan lärare och barn och hur det ser ut i praktiken på några förskolor 

har Lippard et. al. (2017) dels undersökt den individuella relationen mellan barn och pedagog dels den 

övergripande, känslomässiga kontexten inom förskolan för att se hur det kan påverka barn i ett senare 

skede. Gregoriadisa och Grammatikopoulos (2013) har försökt hitta olika mönster som framträder i 

individfokuserade relationer mellan barn och förskolepedagoger. Månsson (2011) har däremot 

genomfört en studie som tittar närmare på barns inskolning i förskolan och vilka olika positioner barnen 

erbjuds ur ett genusperspektiv. Fokus i Månssons studie ligger på att titta närmare på interaktionen 

mellan barnen och pedagogen men också på barnet och den sociala kontexten barnet befinner sig i. 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) undersökte i sin studie hur gruppstorlek kan 

tänkas påverka undervisningen men också varför förskollärare väljer att dela upp barnen i olika 

grupper. Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Palmadottir, Pramling Samuelsson och Winger (2014) 

utforskar i sin studie de dilemman som förskollärare uppfattar i arbetet med yngre barn. Hall -Kenyon 

och Rosborough (2017) har i sin studie utforskat hur förskollärare skapar och upprätthåller positiva 

relationer framförallt hur de tar hand om barnen. Frelin (2012) undersökte i sin avhandling hur lärare 

gör för att skapa relationer i avsikt att utbilda barnen, att få dem att växa och lära. Albin -Clark, Shirley, 

Webster och Woolhouse (2016) undersökte hur pedagogernas egna liv påverkar deras roll som 

förskollärare, och hur det bidrar till att forma relationer mellan pedagog-barn. Brebner, Hammond, 

Schaumloffel och Lind (2014) tittar på hur förskollärare ser på relationen mellan pedagog-barn som ett 

verktyg för lärandet. Page och Elfer (2013) undersöker i sin artikel den känslomässiga aspekten i 

förhållandet mellan pedagoger och barn. Öhman (2009) skriver huvudsakligen om relationsarbete 

mellan barnen och hur barnen “hissar och dissar” varandra men berör även pedagogens relationsarbete 

med barnen. Nedan följer relevant bakgrund till vår problemställning.  

 

Relationer mellan barn och pedagog  

För att försöka förstå vad ett relationsskapande arbetssätt kan vara finner vi det relevant att titta  

närmare på vad relationer mellan pedagog och barn kan innehålla och innebära. Relationerna mellan 

barn och pedagog finns alltid där, oberoende av hur de skapats eller om de är av positiv eller negativ 

karaktär. Relationer mellan pedagog och barn som präglas av en positiv karaktär har visats sig ha 

betydelse för beteende, lärande och utveckling (Lippard, La Paro, Rouse och Crosby, 2017) vilket enligt 

vår tolkning innebär att det är av vikt att pedagoger har en uppfattning om hur man skapar dessa 

relationer. Hall-Kenyon och Rosborough (2017) menar på att grunden till att bygga starka, positiva och 

trygga relationer handlar om ömsesidig respekt, men även att kunna visa kärlek, omsorg och 

omtänksamhet.  

  

Enligt det resultat som framgick i McNally och Slutskys (2018) studie framkom det att det inte räcker 

att som pedagog bara ha lång arbetslivserfarenhet från förskolan. De verksamma pedagogerna borde 

besitta mer kunskap om vad de ska fokusera på när de ska skapar en relation till små barn för att barnen 

ska kunna utveckla kognitiva, känslomässiga och sociala färdigheter. De barn som löper störst risk att 

få dåliga relationer med lärarna skulle ha nytta av att lärare blir mer medvetna om hur viktig ett positivt 

emotionellt klimat är för att kunna utvecklas på bästa sätt (a.a.). En miljö där barnet känner sig sedd och 

bekräftad av pedagogen skapar trygghet och tillit. Tidigare forskning (Albin-Clark, Shirley, Webster & 

Woolhouse 2018; McNally & Slutsky, 2018; Hall-Kenyon & Rosborough, 2017) har visat på det som kan 

anses vara det centrala när man som pedagog vill skapa relationer. Det innebär att vara lyhörd för 
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barnets känslor och att pedagogen utövar sitt yrke genom ett omhändertagande arbetssätt med omsorg 

om barnen, vilket kan anses skapa tidigare sagda trygghet och tillit.  

Hur storleken på barngrupperna kan påverka relationskapandet 

Då barngrupperna bidrar till den kontext där ett relationsskapande sker, finner vi det relevant att titta  

på hur barngruppernas storlek påverkar det relationsskapande arbetet. Sherida n, Williams och 

Pramling Samuelsson (2014) visade i resultatet på deras studie att förskollärare hade uppfattningen om 

att storleken på barngrupperna hade betydelse för att skapa relationer med barnen. Detta på grund av 

att i stora barngrupper hinner pedagogen inte med att skapa nära relationer med alla barnen, 

förskolläraren kände stress, press och en känsla av att inte räcka till som pedagog. Författarna menar 

samtidigt att förskollärarna uttryckte det som att när de delade upp barnen i mindre grupper så hann 

de med att se varje barn och kunde öka kommunikationen med det enskilda barnet. Detta kan förstås 

som att hur man väljer att organisera sin barngrupp får betydelse för kvaliteten på relationsskapande 

arbetet. Alvestad et. al (2014) visar på att den största utmaningen som förskollärare uppfattar är att 

storleken på barngruppen påverkar organiseringen av det vardagliga livet och får konsekvenser för 

barnets välmående. De menade att mindre barngrupper ger i sin tur läraren mer tid till det enskilda 

barnet och får mer tid att lyssna, större grupper kräver mer organisering men mindre tid för det enskilda 

barnet. Både Alvestad et. al (2014) och Sheridan et. al (2014) visar att barngruppernas storlek påverkar 

det relationsskapande arbetet som sker i förskolan. Att kunna organisera in barnen i små grupper är 

något som anses göras bara för att kunna ge de vuxna i förskolan något att göra (Alvestad, et.al, 2014). 

Vidare menar författaren att konsekvensen av det kunde bli att den dagliga organiseringen av barnen 

och gruppen blev striktare än vad den behövde vara. Detta skulle i sådana fall kunna tänkas påverka  

hur pedagogerna organiserar sin barngrupp och vilka konsekvenser det kan tänkas få med det 

relationsskapande arbete med barnen. 

Hur pedagogers bild av barn kan påverka relationsskapande 

Det måste också finnas ett utbyte i relationen, där pedagogen kan ställa krav och ha förväntningar på 

barnen (Hall-Kenyon & Rosborough, 2017). Det kan tänkas höra ihop med vilken bild pedagoger har av 

barnet. I relationer där pedagoger inte ser något utbyte i relationen med barnet eller inte har några 

förväntningar, kan barnet tänkas bli ett objekt istället för ett subjekt. I en sådan syn på relationer finns 

inget utbyte eller intresse av ett samspel, utan det blir en slags envägskommunikation där den vuxne 

blir en förmedlare. För att skapa en givande relation med barn måste i sådana fall pedagoger se barnet 

som subjekt, där barnet är en lika drivande motpart som den vuxne. Även om allt ansvar för en relation 

mellan barn och pedagog alltid vilar på den vuxna (Öhman, 2009).  

  

I forskningen används både orden ”needy” (Månsson, 2011) och ”dependency” (Gregoriadisa & 

Grammatikopoulos, 2013; Lippards et. al, 2017; McNally & Slutsky, 2018).  Båda begreppen kan 

uppfattas som någon som inte är självständig och som behöver tas om hand. Motsatsen till begreppet 

är det ”kompetenta” barnet, som Månsson (2011) skriver om.   

I sina studier beskriver Månsson (2011) de två positioneringarna som upptäcktes i samband med sina 

observationer, det kompetenta barnet och det behövande barnet. Barnet ses som behövande i 

exempelvis lämnings situationer när barnet blir ledset och pedagogen behöver ge tröst, medan barn ses 

som kompetenta i situationer där de kan påpeka saker för pedagogen eller klara saker själva. Dessa 

positioneringar är dock situationsbundna och inte statiska, barn kan vara både och (a.a.). I sådana 

situationer finner vi det intressant att fundera över pedagogens roll i skapandet av dessa 

positioneringar, då pedagogens agerande kan avgöra ifall barnen tillåts vara både behövande och 

kompetenta. McNally och Slutsky (2018) beskriver pedagogens positiva bemötande på barns 

kontaktsökande som en varm, vänlig röst, ögonkontakt och bekräftande nickningar, respektfullt 

bemötande och positiva hejarop. Sådana situationer där barnet känner sig sedd och bekräftad av 
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pedagogen skapar en trygg miljö. I en sådan miljö kan barnet få möjlighet att känna sig kompetent men 

också behövande och sårbar när situationen uppkommer. Gregoriadisa och Grammatikopoulos (2 013) 

resonerar i sin studie begreppet behövande och huruvida det är negativt eller inte. Månsson (2011) 

beskriver begreppen ”kompetent” och ”beroende” som två motsatta egenskaper, där kompetent har en 

mer positiv klang och beroende blir mer negativt. Även där går det att fundera över hur pedagogens  

syn på barnet påverkar deras relationsskapande.  

 

Den känslomässiga kontextens betydelse för relationsskapande  

Överlag menar en stor del av forskningen vi tittat närmare på att relationerna mellan barn och pedagog 

utvecklas i den känslomässiga kontexten som präglar förskolan, vilket gör att kontexten barnen verkar 

i utgör en viktig komponent i relationsskapandet. Lippard et. al. (2017) har undersökt den individuella 

relationen mellan barn och pedagog men även den övergripande, känslomässiga kontexten inom 

förskolan för att se hur det kan påverka barn i ett senare skede. Författarna menar på att det finns ett 

samband mellan den känslomässiga miljön och relationsskapande. Miljön kan ses som kontexten i 

vilken relationerna får en chans att växa ur. Ur den synpunkten menar även Hall -Kenyon och 

Rosborough (2017) att relationen mellan pedagog-pedagog som viktig för klimatet i förskolan och för 

relationsskapandet mellan barn-pedagog. Det kan förstås som att pedagogernas relationer till varandra 

hjälper till i fråga om att lägga grunden för vilket klimat som ska råda och hur man behandlar varandra 

och i förlängningen hur ett relationsskapande arbete utvecklar sig. Brebner, Hammond, Schaumloffel  

och Lind (2015) studies resultat visade att en god relation till kollegor och vårdnadshavare har betydelse 

för hur relationen med barnen såg ut. Det kan tolkas som att desto bättre relation pedagogerna har till 

sina kollegor och vårdnadshavare tillika, desto bättre relation har pedagogerna till barnen.   

 

Övriga förutsättningar för relationsskapande arbete  

Som tidigare nämnt så finns relationerna mellan barn och pedagog alltid där, oberoende av om 

relationerna är av negativ eller god karaktär. Men för att kunna skapa en så god relation som möjligt så 

måste vissa förutsättningar i verksamheten och i de interpersonella kontakterna finnas där. Det kan röra 

kontinuiteten under dagen eller pedagogernas känsla för relationsskapande arbete. Page och Elfer 

(2013) undersöker den emotionella aspekten i relationen mellan pedagoger och barn. Resultatet visade 

hur sårbara relationerna mellan pedagog och barn är på grund av att relationerna inte var konsekventa  

och hur mycket av arbetet som var baserad på en intuitiv grund. Författarna (a.a.) menar att relationen 

inte var konsekvent då pedagoger inte var på plats i verksamheten med barnen hela tiden varje dag, de 

kunde vara borta på grund av sjukdom eller att pedagogerna försvann flera gånger under dagen på 

raster och diverse möten och planeringar. Resultatet kan förstås som att relationsarbetet är beroende av 

den tidsaspekt som finns i verksamheten och dess rutiner. I en verksamhet där mycket av tiden 

försvinner till raster, planeringar och möten, försvinner likaså kontinuiteten och dagen hackas upp, 

vilket Page och Elfer (2013) menar gör det svårare för barnen att upprätthålla relationerna till 

pedagogerna då det kan tänkas bli en otrygg tillvaro för barnen. Även sjukskrivningar bland personalen 

kan tänkas påverka då arbetslagen har en person mindre eller där nya vikarier ska introduceras. Sättet 

på vilket pedagoger svarar på barns olika signaler kan hjälpa barnen att känna tillit till pedagogerna  

och ge barnet den respons de behöver. (McNally & Slutsky, 2018). Pedagoger som inte kan läsa av barns 

signaler kan alltså tolkas vara ett hinder för relationsskapandet medan pedagoger som kan läsa av 

barnen ger möjligheter.   

  

Barnen ifråga kan också tänkas påverka relationsskapandet. I McNally och Slutskys (2018) studie visar 

resultatet på att pedagogerna, som alla var kvinnor, överlag kände en större närhet till flickorna än 

pojkarna. Även ålder var en faktor som påverkade, pedagogerna i studien kände mindre närhet till 
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barnen som var fyra år och yngre och en större närhet till barnen mellan fyra och fem år (a .a.) Det kan 

tänkas bero på att de äldre barnen har lättare för att kommunicera och uttrycka vad de tycker, tänker 

och känner samtidigt som det kräver ett stort ansvar för pedagogerna som arbetar med de yngre barnen.  

De yngre barnen kanske inte har samma språkliga, kommunikativa förmåga vilket gör det viktigt för 

pedagogen att kunna känna in och tolka barnens andra signaler, såsom ögonkontakt och kroppsspråk. 

Tolkas det så kan barngruppen, som består av en mängd olika individer, tänkas vara en faktor man 

måste ta hänsyn till och som man aldrig helt kan styra över.  

  

Två studier (McNally & Slutsky, 2018; Lippard et. al, 2017) visar på hur fortbildningar inom den egna 

professionen, med fokus på relationsbyggande, har en positiv inverkan på relationsbyggandet. McNally 

och Slutsky (2018) visar resultat som indikerar på att fortbildningar för pedagoger resulterade i färre 

konflikter och en tryggare, känslomässig miljö. Förvånande var också att i motsättning till tidigare 

forskning, så var det inte erfarenheten och pedagogens bakgrund som var av betydelse, utan själva 

möjligheten att fortbilda sig. McNally och Slutsky (2018) menar också att pedagoger behöver veta hur 

och vad som ska ingå för att man ska kunna skapa goda relationer till barn i förskolan. Bristen på  

utbildad personal visar Alvestad et. al. (2014) som något som skulle kunna skapa problem i förståelsen 

för barnens lek, omsorg och lärande då de som inte är utbildade kanske inte förstod vikten av att sitta 

på golvet med de små barnen. Det var också lätt att de vuxna börjar prata sinsemellan istället för att 

fokusera på att interagera med barnen (a.a.).  

 

Sammanfattning 

Empati och trygghet kan tänkas vara grunden till hur man skapar goda relationer till barnen som 

pedagog. Även att pedagoger kan läsa och förstå barns signaler på ett sådant sätt att de känner sig 

respekterad och bekräftad (Hall-Kenyon & Rosborough, 2017). I det fall då svårigheter med att skapa 

relationer uppenbarar sig kan det bero på att pedagogen inte kan läsa av barns signaler eller att barnet 

själv inte svarar på pedagogens signaler vilket gör att kommunikationen mellan pedagog och barn inte 

fungerar optimalt. Ansvaret för relationen ligger dock helt och hållet på pedagogen som också ansvarar 

för kvaliteten på relationen (Öhman, 2009). Pedagogerna innehar också det fulla ansvaret för att barnet 

ska kunna växla mellan det kompetenta och det behövande barnet under dagen vilket görs möjligt 

genom att pedagogen ser och kan läsa av barnets signaler (a.a.). Det har även framkommit att hur man 

väljer att organisera barngrupperna får konsekvenser för hur man kan jobba med relationsskapande 

arbete (Sheridan et.al, 2014). Tyngden lutar mot att små barngrupper är positivt för att man hinner med 

att se och bekräfta varje barn. Större barngrupper leder till att man inte hinner med och att tiden inte 

räcker till, vissa barn hamnar mellan stolarna.  
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Ramfaktorteorin 

Vi har valt att använda oss utav ramfaktorteorin och ramfaktorteoretiska begrepp för att analysera vårt 

datamaterial. Ramfaktorteorin (Lundgren, 1999) sökte förklara olika samband mellan 

undervisningsrelaterade ramar och hur dessa påverkade lärares handlingsutrymme i fråga om vad som 

kunde bli möjligt eller omöjligt för den enskilda läraren att genomföra.  

Vi ska analysera vårt datamaterial genom att söka identifiera vad som kan tänkas bidra till yttre och 

inre ramfaktorer och hur de kan tänkas påverka pedagogers handlingsmöjligheter att arbeta med 

relationsskapande arbete i förskolan. Lundgren (1999) menar på att ramarna formar 

undervisningsprocessen, på ett sätt som antingen möjliggör eller omöjliggör olika tänkbara scenarier. 

Lindblad och Sahlström (1999) menar att man genom ramfaktorteorin kan förstå hur vissa förhållanden 

mellan ramar kan verka begränsande, vilket gör att de resultat man är ute efter inte går att uppnå. Det 

finns olika faktorer som påverkar en lärares handlingsutrymme och i längden vad som blir möjligt eller 

omöjligt att genomföra (Dahllöf, 1967). Man kan förstå detta resonemang som att vissa saker ligger 

utanför den enskilda pedagogens räckhåll, som exempelvis barnens tidigare erfarenhet av matematiska  

begrepp. Däremot kan pedagogen ta reda på barnens tidigare erfarenhet och efter det lägga sig på en 

nivå där det blir möjligt att på bästa sätt bidra till barnens fortsatta utveckling inom matematik. De 

tidigare erfarenheterna blir så en yttre ram medan anpassade undervisningsmetoder kan förstås som 

en inre ram. Lindblad och Sahlströms (1999) studie visar på hur politiska bestämmelser såsom 

tilldelningar av resurser och målbaserade läroplaner påverkar lärares handlingsutrymme i skola och 

förskola och därigenom bildar en yttre ram som pedagogerna har att förhålla sig till. Det är inte 

förskollärarna som sätter målen men de är bestämda att sträva efter att försöka uppnå dessa mål. 

Lundgren (1972) menar att det är av vikt att inse att undervisning är en process som framträder inom 

en rad olika ramar. På samma sätt kan man inom förskolan se relationsskapandet som en process som 

måste förstås i en viss kontext, där olika ramar samverkar och som det måste verkas inom. Eftersom 

alla förskolor skiljer sig åt på en mängd olika sätt, som antal pedagoger, geografiskt läge, 

socioekonomiska bakgrunder och barngruppernas storlek blir ramfaktorteorin mycket användbar till 

att analysera vad som “blir” eller får funktion som yttre eller inre ramfaktorer inom en viss verksamhet 

eller i vårt fall i fråga om relationsskapande. Teorin kan tillämpas för att förklara skillnader mellan 

förskolor och vilka förutsättningar det ger dessa verksamheter. Det vi kommer att titta närmare på är 

hur pedagogernas erfarenheter och beskrivningar i fråga om relationsskapande kan förstås som yttre 

och inre ramar och hur de kan tänkas påverka varandra.  

 

 

Yttre och inre ramar 

Av betydelse för undervisningsprocessens karaktär är de inverkande faktorernas helhet, vilket gör att 

det blir viktigt att förstå de yttre och inre ramarnas betydelse och funktioner (Lindblad & Sahlström, 

1999). Vidare menar författarna att man kan fokusera på mikromodeller, som kan ses som relationen 

mellan struktur och aktör för att förstå de ramar som finns, i vårt fall de ramar som har betydelse för 

pedagogers relationsskapande i förskolan. Ursprungligen utvecklades och växte ramfaktorteorin fram 

som en teori som behandlade hur vissa yttre faktorer påverkade undervisningsprocessen och i 

slutändan resultatet av denna undervisningsprocess men ramarna är dock inte endast är en extern fråga 

utan aktörerna i verksamheten bidrar till en socialt konstruerad process, genom vilken de själva bidrar 

till de inre ramarna (Lindblad och Sahlström, 1999). Det går att förstå som att de yttre ramarna är sådant 

som aktörerna i verksamheten inte kan påverka, medan de inre ramarna är påverkbara och föränderliga. 

Yttre ramar kan som nämnt innan vara politiskt styrda, såsom tilldelning av resurser och läroplansmål 
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(Lindblad & Sahlström, 1999). Det kan också röra sig om kommuners riktlinjer, då ansvaret för skola 

och förskola ligger hos kommunerna vilket även privata förskolor måste följa. Även barngruppernas  

storlek och antalet pedagoger kan sägas vara yttre ramar då ekonomin styr hur många platser och 

pedagoger det finns på ett ställe. Däremot kan själva organiseringen av barn och pedagoger tänkas vara 

en inre ram då förskolechefer och personal själva organiserar sin verksamhet.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en grupp förskollärares erfarenheter av relationsskapande 

arbete med barn i förskolan.  

  

Frågeställning  

  

• Vilka ramfaktorer blir synliga i informanternas berättelser om relationsskapande arbete?  

• På vilket sätt påverkar ramfaktorerna relationsskapandet? 

 



 

 

10 

Metod  

Kvalitativ forskningsintervju som metod 

Metodvalet har styrts av att vi vill undersöka vad en grupp förskollärare har för erfarenheter när det 

gäller det relationsskapande arbetet och vad pedagogerna upplever påverka arbetet. För att ta reda på 

detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att kunna förstå något, i det här fallet 

den intervjuade personens eget perspektiv och dennes livsvärld. Eftersom vi vill ha tag på 

pedagogernas erfarenheter och upplevelser om det relationsskapande arbetet är intervjuer bäst 

lämpade som datainsamling då intervjuer som metod är bäst lämpade när forskare vill få reda på 

människors erfarenheter (a.a.). Vi har även frågat efter varje intervju om vi kan få återkomma ifall det 

är någonting vi inte förstår eller saknar, vilket vi fått ett ja på från alla respondenter vilket medför att 

risken för att inte förstå minskar. Då vi använde oss av en intervjuguide där frågorna kom i lite olika 

följd och beroende på vad den intervjuade svarade (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2015) så hade vi 

olika följdfrågor för att närma oss vårt syfte med uppsatsen.   

 

Urval 

Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) menar att säkerheten ökar vilket möjliggör ett material som är 

relativt oberoende av den enskilda människans personliga uppfattning om det utförs sex till åtta 

intervjuer med personer ur en grupp. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att antalet intervjupersoner 

borde ligga runt tio till femton personer, dock menar de att det beror på den tid och resurser som är 

tillgängliga. Vi valde att intervjua åtta förskollärare på olika förskolor, det är vad vi kände att vi klarade 

av och hann göra inom tidsramen för denna studie. Vi gjorde ett målinriktat urval, då vi valde vilka 

förskolor vi var intresserade av och att vi enbart ville ha förskollärare som respondenter. Ett målinriktat 

urval betyder enligt Bryman (2011) att forskare är ute efter att få ett datamaterial som är varierande när 

det gäller olika förutsättningar hos de respondenter som ingår i studien och i vårt fall även de olika 

geografiska områdena som förskolorna befinner sig på och därmed har barngrupper som kommer från 

olika socioekonomiska bakgrunder. Vi valde att kontakta fem förskolechefer som tillsammans ansvarar 

över åtta förskolor på olika geografiska platser inom en kommun. Vi ville ha olika förskolor med olika 

inriktningar, varav en förskola är både ett personalkooperativ och en certifierad ur och skur-förskola  

och en annan är ett föräldrakooperativ. De andra förskolorna är kommunala förskolor varav några vad 

vi vet är Reggio Emilia inspirerade. Vi tänkte att det kunde ha betydelse ur flera olika aspekter, bland 

annat vilken barnsyn som är dominerande på förskolorna, vilket kan bidra till ett rikare datamateria l. 

Vi tänkte också att det kan finnas skillnader i att arbeta med relationsskapande arbete mellan ur och 

skur-förskolan och de andra men även mellan föräldrakooperativet och de andra då deras 

utgångspunkter är lite skilda från varandra. Ur och skur-förskolor förlägger så mycket av det 

pedagogiska arbetet de kan utomhus och i ett föräldrakooperativ kommer föräldrar och arbetar och är 

överlag väldigt involverade i verksamheten. Tanken med att förskolorna ligger geografiskt olika är att 

barnen då kommer från olika socioekonomiska bakgrunder. En tanke med att alla förskolor inte är 

kommunala och att de har olika inriktningar är också att sammansättningen kan vara olika, det vill säga 

gruppstorlek och verksamhetens organisering, till exempel hur många pedagoger det jobbar per barn. 

Det spelar roll därför att det kan tänkas att sammansättningen av barngrupperna kan se ut på olika sätt 

beroende på vilken bakgrund barnen har men även att förskollärares erfarenheter kan skilja sig åt. Olika 

traditioner på förskolan kan skilja sig åt, beroende på om den är ny eller gammal eller om den är 

kommunal eller privat. Vi anser att vi har gjort ett brett urval för att kunna få med så många olika 

erfarenheter som vi bara kan.   
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Genomförande 

Vi skickade först ut missiv (Bilaga 1) till de fem förskolecheferna för att få godkännande att få genomföra  

vår studie i deras verksamhet, varav cheferna i sin tur tog kontakt med förskollärarna på sina respektive 

förskolor. Vi fick svar av alla förskolechefer och de förskollärare som ställde upp hade alla lång 

erfarenhet och hade arbetat länge på sina förskolor, som minst sex år och som längst 30 år. Vi fick bortfall  

på två förskollärare, en på grund av sjukdom och den andra fick förhinder. Men eftersom bortfallen 

inträffade i sista stund så hann vi inte organisera om, så datamaterialet är baserat på sex intervjuer 

istället för de åtta vi hade tänkt. Vi upplever dock inte att bortfallen har påverkat, det blev ett tillräckligt 

mättat resultat ändå. De olika intervjuerna tog i snitt en timme och genomfördes av oss tillsammans, 

alla utom en där endast en av oss var närvarande. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, då 

vi ansåg att vi kunde bidra med olika infallsvinklar på följdfrågorna och vi ville att båda skulle vara 

involverade i alla steg i processen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att när intervjun är av spontan 

karaktär, det vill säga att vi ställer öppna frågor och beroende på vilka svar vi får ställer olika följdfrågor, 

så är chansen större att man får svar som blir mer överraskande och levande än om frågorna är 

planerade och fastställda i förväg. Platsen för intervjuerna var på de respektive informanternas  

arbetsplats. Dels för att det skulle vara enklare för personerna att komma ifrån verksamheten dels att 

de skulle kännas sig mer bekväm. När vi kom dit informerade vi igen att vi strävade efter att få svar 

som är baserat på informantens erfarenheter och att vi inte är ute efter rätta svar. Vi informerade även 

om de etiska överväganden vi gjort som vi också informerat i missivet (Bilaga 2) om. Vi frågade om vi 

fick spela in intervjuerna vilket vi fick. Samtalen spelades in via två mobiltelefoner som har appar som 

används vid intervjuer. Vi hade i åtanke att tekniken kan vara opålitlig så vi använde oss av två just för 

att om tekniken inte skulle fungera på en telefon, så var möjligheten större att vi i alla fall hade en 

inspelning  

  

Intervjuerna blev alla av en kvalitativ karaktär och antog formen av ett samtal, då vi hade en 

intervjuguide (bilaga 3) som vi utgick ifrån men där samtalet som utspelades med informanterna ledde 

vidare till olika följdfrågor. Därför har inte alla medverkande fått exakt samma frågor, då frågorna varit 

utformade för att få dem prata om sina erfarenheter vilket bidrar till att följdfrågorna blir olika. Vi  

transkriberade materialet genom att vi tog tre var och då transkriberade vi samtalen genom att skriva 

ner allt som sades i intervjun ordagrant just för att inte missa något centralt. En timmes intervju tog 

cirka fyra till fem timmar att transkribera.  

 

Databearbetning och analys 

Vi har med hjälp av ramfaktorteorin analyserat datamaterialet, för att upptäcka olika inre och yttre 

ramar som möjligtvis kan påverka det relationsskapande arbetet. Efter varje intervju vi gjorde (utom 

den sista där endast en av oss närvarade) så hade vi ett samtal tillsammans efter, där vi diskuterade 

hur intervjun gick och hur våra första tankar efter intervjun var. Det bidrog till att vi redan då började 

dra vissa paralleller mellan intervjuerna och den inläsning vi gjort på fors kning inom området för 

denna studie. Dessa samtal kan ses som de första primära tolkningarna (Ahrne & Svensson, 2015) som 

bidrar till en första organisering av våra intryck. Dock menar författarna att för att datamaterialet ska 

bli meningsfullt måste det ordnas, organiseras, sorteras och kategoriseras vilket inte skett i det här 

skedet av analysprocessen. Före, under och efter alla intervjuerna kan man däremot säga att våra tankar 

flöt ganska fritt med försök till att hitta paralleller och gemensamma nämnare. Genom 

transkriberingarna skedde den sekundära tolkningen (Ahrner & Svensson, 2015) vilket innebär att 

strukturera datamaterialet i ord och skrift vilket gör det lättare för oss att sedan hitta mönster och 
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tolkningar. Där uppfattade vi ganska snabbt att det var tiden och storleken på barngruppen som 

verkade vara faktorer som kan påverka relationsskapande, som de flesta av informanterna nämnde. 

När alla transkriberingar var gjorda, så började vi analysen tillsammans av datamaterialet ganska 

generellt, genom att sitta med rosa märkningspennor och stryka under allt vi ansåg vara relevant för 

ett relationsskapande arbete i förskolan, vilket är där de tertiära tolkningarna tog sin början (Ahrne & 

Svensson, 2015). Dessa tolkningar bidrar till att besvara vårt studieobjekt med hjälp av ramfaktorteorin  

och är i den här delen av processen mest tydlig då vi börjar se vad som skulle kunna tänkas framträda 

som ramfaktorer och vad de i sin tur kan tänkas handla om (a.a.). Kvale och Brinkman (2014) beskriver 

detta som kodning vilket betyder att vi som forskare måste lära känna vårt eget material på djupet och 

på så sätt se datamaterialet på ett annat sätt. Vi började med varsin transkribering, där vi sedan bytte 

och började om så att vi båda skulle ha varit delaktig i allt datamaterial men också för att båda skulle 

få en överblick och inte missa någonting då vi kan ha olika åsikter om vad som är relevant. I 

marginalerna började vi sedan anteckna och försöka benämna det vi hade ansett vara intressant, 

exempelvis “små barngrupper”, “organisering” och “tid”. Vissa ord som pedagogerna använde och 

som var återkommande började vi notera när vi diskuterade under tiden som vi satt och analyserade 

och som sedan blev viktiga i de ramfaktorer som växte fram. Dessa ord var bland annat “hinna med”, 

“se” och “bli sedda”. Vi diskuterade sedan varje transkribering var för sig, om det var någonting 

speciellt vi fått syn på i texten. Sedan valde vi märkpennor med olika färger för att börja markera det 

vi ansåg skulle kunna tänkas vara yttre och inre ramar, grönt för yttre och gult för inre. I den här delen 

av analysprocessen såg vi flera ramfaktorer som vi ansåg påverkade det relationsskapande arbetet i 

förskolan. Det som gick upp för oss var att de olika ramfaktorerna vi såg framträda i många  fall passade 

under både yttre och inre ramar. Dessa ramfaktorer var barngruppernas storlek, antal pedagoger, tid 

och resurser. När vi sedan började diskutera den upptäckten kom vi fram till att dessa ramfaktorer alla 

påverkar och flyter in i varandra men att de är av olika slag beroende på om de är yttre eller inre ramar 

men även att begreppet “tid” kanske inte kan ses som en ramfaktor. Vi kom fram till att det vi hittade 

gick att kategorisera som två övergripande ramfaktorer, en yttre och en inre vilka är ekonomi och 

organisering. Inom dessa två huvudkategorier finns det också ytterligare ramfaktorer som 

barngruppernas storlek, antal pedagoger och resurser. Barnantalet skulle exempelvis kunna ses som en 

yttre ram men i den övergripande ekonomiska ramen som bidrar till varför barnantalet har den storlek 

den har.  

 

Kompletterande Datamaterial 

I detta avsnitt har vi kompletterande datamaterial som vi anser är relevant för att kunna använda i 

diskussionen och någonting som dykt upp under intervjuerna är frågan om statsbidraget. Statsbidraget 

kan alla kommunala och fristående huvudmän för förskola söka (Skolverket, 2018). Det är ett bidrag 

som är avsett för att minska de stora barngrupperna på förskolor. De som inte har rätt att söka är de 

som driver annan pedagogisk omsorg såsom öppna förskolan, dagmammor, flerfamiljslösningar eller 

de som driver omsorg om kvällar, helger och nätter (a.a.). Skolverket (2018) skriver att detta statsbidrag 

får användas till att arrangera för mindre barngrupper, vilket kan innebära att man anställer fler 

personal, förändrar eller rustar upp sina miljöer, köper in pedagogiskt material eller skapar mindre 

barngrupper genom att ha färre barn inskrivna på förskolan. Bidraget är på totalt sett i hela landet 828 

miljoner kronor och det bidrag den enskilda verksamheten kan få ligger på 30,000 kr per plats som dras 

in. Det finns olika villkor som ska uppfyllas för att förskolan ska kunna få bidraget och det beror på 

antalet pedagoger med förskollärarexamen i verksamheten, antal barn med utländsk härkomst och 

föräldrar som har gymnasiet som högsta utbildning (Skolverket, 2018).   
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Forskningsetiska överväganden 

Vi följde Vetenskapsrådets fyra (2017) forskningsetiska principer som talar om det centrala i hur vi 

skulle hantera vårt forskningsmaterial på ett etiskt sätt. Detta hade vi i åtanke när vi designade våra 

missiv och inför att vi tog kontakt med förskolecheferna. Vi skickade ut missiv (bilaga 1) till fem 

förskolechefer inför att vi skulle ta kontakt per telefon, där kom informationskravet in. I missivet 

informerades om att studien handlade om relationsskapande arbete och att vi önskade kontakt med 

utbildade förskollärare. Efter vi fått godkännande av förskolecheferna som själv tog kontakt med de 

berörda förskollärarna, så hörde förskollärarna av sig till oss och vi skickade även ett missiv (bilaga 2) 

till dem, där vi förklarar studiens syfte och att deras deltagande bygger på frivillighet. Det informerades  

även att de hade rätt att närsomhelst avbryta intervjun utan att de var tvungna motivera varför och 

därmed uppfyllde vi också samtyckeskravet. I missivet beskrev vi också att all data som insamlas 

kommer att behandlas i enlighet med konfidentialitetskravet vilket betyder att efter att examensarbetet 

blivit godkänt kommer materialet att förstöras. Vi informerade även detta muntligt vid genomförandet 

av intervjun. Vi talade även om att vi skulle förvara materialet så att det inte är tillgängligt för andra. 

Platser och namn har inte att återgetts för att kunna säkra största möjliga konfidentialitet. Materialet 

som vi samlat in har enbart använts i vårt examensarbete och kommer inte användas i andra 

sammanhang vilket gör att vi uppfyllde nyttjandekravet.  

 

Metoddiskussion 

Innan vårt problemområde riktigt hade landat hos oss, var vi intresserade av anknytning och relationer 

mellan pedagog och barn och vi valde i pilotstudien att göra observationer. Allt eftersom arbetet 

formades insåg vi dock att det vi intresserade oss för rörde det relationsskapande arbetet och 

verksamhetens förutsättningar för detta. Till slut landade vi i förskollärares erfarenheter av 

relationsskapande arbete, vilket bidrog till att det blev naturligt för oss att använda intervjuer som 

metod för datainsamling. Vi tog kontakt med förskolecheferna som i sin tur skickade ut ett erbjudande 

till förskollärarna att medverka i studien i sina verksamheter. Så vi valde själva inte ut vilka som skulle 

vara med i studien, det enda kravet vi hade var att det skulle vara förskollärare. Förskollärarna valde 

själva att ta kontakt med oss och att medverka i studien. Vi anser att detta inte påverkar resultatet då 

det kan tänkas att de ramfaktorer vi hittade även finns på andra förskolor också vilket ökar 

tillförlitligheten i vår studie och även överförbarheten (Bryman, 2011) då liknande erfarenheter med 

säkerhet skulle framträda om någon gjorde samma studie. Vi fick även ganska sent bortfall av två 

intervjuer, det skulle kunna ha påverkat datamaterialet att det inte blev tillräckligt rikt. Men vi känner 

ändå att vi fick ett tillräckligt mättat datamaterial. Ett mättat datamaterial kan uppnås genom att vi 

märker att inga nya data kommer fram under analysen (Bryman, 2011). Vi kände i analysprocessen att 

vi fick genomgående samma övergripande erfarenheter från informanterna. Det blev en grupp 

pedagoger med lång erfarenhet och med den bakgrunden av att ha jobbat länge på en förskola, varav 

tre stycken var pedagogistor vilket gör gruppen med pedagoger till en homogen grupp. Det kan dock 

tänkas ge en tyngd till materialet då alla de medverkande förskollärarna har mycket erfarenhet att dela 

med sig av.  

  

Däremot blev de olika verksamheterna som ingår i studien av viss variation. Detta var ett medvetet val 

från vår sida då tanken var att sammansättning på barngrupper kan se olika ut på de olika förskolorna, 

beroende på vart de är belägna inom kommunen. Med barn från olika socioekonomiska grupper i 

samhället Tanken var att erfarenheterna kanske kan skilja sig inom de olika förskolorna. Vi visste på 

förhand vilka de förskolorna var och därför blev det just de förskolecheferna vi kontaktade. De 

verksamheterna som ingick är fyra kommunala och två privata, varav ett är ett föräldra kooperativ och 

ett personalkooperativ med ur och skur-inriktning. De kommunala verksamheterna som ingår i studien 
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är alla Reggio Emilia-inspirerade. Dock märkte vi inte av att det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet 

påverkade tänkbara ramfaktorer för det relationsskapande arbetet då vi inte fann några indikatorer på 

det, vilket däremot kanske hade kunnat visa sig ifall vi undersökt kommunala förskolor utan ett Reggio 

Emilia-inspirerat arbetssätt. Det som däremot skilde sig åt och visar sig i resultatet är skillnaden mellan 

privata och kommunala förskolors förutsättningar i ett relationsskapande arbetssätt.   

  

Själva intervjun tog plats på respektive förskollärares arbetsplats, för att de skulle känna sig någorlunda 

bekväma och hemma. Då vi var två stycken som skulle intervjua en person så var vi medvetna om att 

det kunde kännas obekvämt och att respondenten skulle hamna i en sits där den kände sig underlägsen. 

Vi var medvetna om att intervjupersonen ändå alltid hamnar i underläge när det gäller 

maktperspektivet då vi som intervjuare sitter på makten vid det tillfället och att intervjupersonen kan 

svara som de tror att vi vill höra (Kvale och Brinkmann, 2014). Därför betonade vi att det är just 

informantens erfarenheter och upplevelser vi vill höra om, inte mer generella tankar om 

relationsskapande. Vi frågade om vi fick spela in och fick godkännande för det. Vi hade valt att börja  

med öppna frågor om informanten själv (bilaga 3) just för att få personen att slappna av och börja prata. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar på att det är de första minuterna som är avgörande. Och tillåts då 

informanten att berätta öppet och vi som intervjuar är öppna och visar intresse så öppnar det upp för 

en god dialog, vilket upplevdes som ett bra sätt under intervjuerna. Vi lät personerna öppna upp och 

prata om sig själva, där vi som intervjuare lyssnade och var igenkännande, innan vi gick på de frågor 

om de erfarenheter förskollärare hade av relationsskapande arbete.  

  

Det vi har märkt på efterhand är att vi känner oss mer påläst om ramfaktorteorin nu och skulle vi 

genomfört samma studie igen kunde det ha blivit ett annat material då vi tänker att följdfrågorna kunde 

ha handlat om andra saker än vad vi intresserade oss för just då. När vi genomförde intervjun med hjälp 

av intervjuguiden handlade frågorna (bilaga 3) om vilka erfarenheter de hade av relationsskapande 

arbete vilket vårt syfte anger att vi ska undersöka men med hjälp av ramfaktorteorin som vi förstår den 

nu hade det kanske generat i fler följdfrågor om varför de agerar som de gör och vad de upplever 

påverkar deras agerande i högre utsträckning än vad det i denna studie blev. Dock kan vi inte påstå att 

resultatet blivit annorlunda då det är svårt att mäta när man undersöker erfarenheter om något 

fenomen. Pålitligheten som man talar om inom kvalitativa intervjustudier ska enligt Bryman (2011) 

innefatta att vi skriver om hur vi gjort alla faser av studien utförligt så att andra kan granska studien 

och avgöra om den är pålitlig. Detta har vi försökt göra så noggrant som möjligt.  

 

Resultat  
Syftet med denna studie var att undersöka en grupp förskollärares erfarenheter av relationsskapande 

arbete med barn i förskolan för att kunna se vilka ramfaktorer som blir synliga i informanternas  

berättelser. Resultatet presenteras i två kategorier, en som rör de yttre ramfaktorernas påverkan och den 

andra som rör de inre ramfaktorerna. Alla pedagoger i studien menar på att barngruppens storlek har 

en stor inverkan på relationsskapandet och genomgående i intervjuerna är att pedagogerna h ela tiden 

återkommer till antal pedagoger och små barngrupper. De menar på att i små barngrupper får alla barn 

en chans att synas och bli sedd och pedagogerna får en större möjlighet att hinna se alla barnen. I vår 

analys av vårt datamaterial har två olika övergripande ramfaktorer som påverkar relationsskapandet i 

förskolan vuxit fram - en yttre och en inre, ekonomi och organisering. De yttre ramfaktorerna blir de 

ramar som pedagogerna har att förhålla sig till ifråga om ett relationsskapande arbete. För att tydliggöra  

om det är en pedagog från kommunal förskola eller från privat förskola har vi i rutan nedan visat på 

vad vi har döpt dem till i resultatet. 
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Pedagog 1 Arbetar på kommunal förskola 

Pedagog 2 Arbetar på kommunal förskola 

Pedagog 3 Arbetar på kommunal förskola 

Pedagog 4  Arbetar på kommunal förskola 

Pedagog 5 Arbetar på privat förskola 

Pedagog 6 Arbetar på privat förskola 

 

 

Ekonomi som en övergripande yttre ramfaktor  

I vår analys av informanternas berättelse framgår det att ekonomin är den mest övergripande yttre 

ramfaktorn som sannolikt påverkar förutsättningarna för det relationsskapande arbetet, vilket även 

stöds i tidigare ramfaktorteoretisk forskning. Pedagogernas erfarenheter och upplevelser indikerar att 

barnantalet och antalet pedagoger påverkar förutsättningarna till hur ett relationsskapande i 

verksamheten sker. Pedagogerna i studien menar på att det relationsskapande arbetet baseras på att 

pedagogerna kan se och höra barnen, att barnen kan göra sig hörda och bli sedda vilket blir svårt att 

genomföra med barngrupper som är för stora och med för få pedagoger. De erfarenheter pedagogerna  

berättar om, kan ses som en effekt av en ekonomisk ramfaktor då verksamheten behöver ta in ett visst 

antal barn för att få tillgång till skolpengen barnen genererar medan antalet barn en verksamhet har i 

sin tur påverkar hur många pedagoger verksamheten får råd att anställa. Pedagog 4 berättar:  

  

“80 stycken barn är tanken för att vi ska kunna vara tre pedagoger på varje avdelning. För när vi får fler barn får 

vi fler pedagoger… för då får man ju mer pengar.”  

  

För att pedagogerna ska kunna säkerställa att ett relationsskapande sker med varje enskilt barn så blir 

antalet barn en yttre ramfaktor, eftersom barnantalet grundar sig på ekonomin en verksamhet har att 

tillgå vilket pedagogerna inte kan styra över. Och då antalet pedagoger kan sägas hänga på hur många 

barnverksamheten får in så blir även antalet pedagoger en yttre ramfaktor då dessa möjliggör varandra 

vilket i grunden handlar om ekonomiska resurser. Tillsammans påverkar dessa faktorer 

förutsättningarna till hur ett relationsskapande arbete kan ske och på vilka sätt det blir möjligt. Pedagog 

2 uttrycker det så här angående barnantalet:  

  

“Är barngruppen för stor så kanske nåt barn försvinner ur mängden. Bara det att jag har hunnit prata med varje 

barn idag… det är ju skillnad att ställas inför 10 till 12 barn än 23 till 24 till exempel. Det samvetet... “   

  

Pedagog 4 berättar så här angående antalet pedagoger i verksamheten:  

  

“Om jag är ensam pedagog till alla 14, då kan det bli störningar för då kan det bli svårt om alla känner att de vill 

ha en dialog med mig. Det är det att man kanske inte hinner med, att man inte hinner vara överallt om man som 

pedagog har för stora grupper.”   

 

Pedagogernas upplevelser och erfarenheter tyder på att med fler barn och färre pedagoger kommer 

relationsskapandet bli svårare att åstadkomma och eventuellt ta längre tid, medan det med fler 

pedagoger och dess medföljande möjligheter att arbeta i mindre barngrupper ger förutsättningar till det 

motsatta. Det som kan tänkas påverka och visas i skillnader i analysen, är mellan privata och 

kommunala förskolor. En intressant aspekt av förhållandet till en yttre ekonomisk ramfaktor verkar 
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nämligen vara pedagogernas närhet till de ekonomiska beslutsfattarna. Pedagogerna upplever att det 

går snabbare inom de privata förskolorna att ta vissa ekonomiska beslut, vilket också gör att den 

ramfaktorn blir påverkningsbar, det vill säga en yttre ram som inom vissa gränser går att påverka. Det 

måste dock tilläggas att naturligtvis finns gränser även inom privata förskolor för vad som går att 

påverka när det kommer till ekonomiska beslut. Inom privat a förskolor, såsom föräldrakooperativet 

och personalkooperativet i studien, är beslutsfattarna ofta aktörer som befinner sig inom verksamheten 

medan det i kommunala förskolor är större steg mellan verksamhetens och beslutsfattarna där de 

ekonomiska besluten tas på en högre nivå. Pedagog 4 som arbetar inom en privat verksamhet och som 

fått en extra resurs under hösten då två pedagoger blev för lite för deras barngrupp uttrycker det:  

  

“Vi fick en extra resurs och det var inga problem eftersom styrelsen som också är föräldrar här ser och åtgärdar 

problemen när vi efterfrågar det. De stöttar oss väldigt mycket… och det har aldrig varit några problem att få 

resurser när vi anser att vi behöver det.”  

  

Pedagogens erfarenhet visar på att det inte upplevs som något problem att få resurser, något som även 

den andra informanten inom en privat verksamhet bekräftar. Även om det inte går att generalisera och 

säga att det alltid är lättare, kan man ändå se ett litet mönster då två av varandra oberoende informanter 

menar på att närheten till styrelsen påverkar de ekonomiska besluten som tas, exempelvis extra 

pedagogiska resurser. Då pedagogernas upplevelser visar på att ekonomiska resurser i termer av antal 

pedagoger ger möjligheter att skapa små barngrupper som i sin tur upplevs påverka det 

relationsskapande arbetet kan man anta att närheten till beslutsfattarna blir en yttre ramfaktor. De 

pedagoger som arbetar inom kommunala verksamheter berättar istället om statsbidraget som alla 

huvudmän inom kommunala och fristående förskolor kan söka men som inte delas ut till alla, då vissa 

kriterier måste uppfyllas. Pedagog 3 berättar: 

  

“Vi har som mål att tolv ska vara taket på småbarn, de kräver ju sitt de yngsta och de vill vara nära. Så man måste 

ha tid att ge dem det, så jag hoppas att de fortsätter lyfta det här med mindre barngrupper.”  

  
 “Man vill att det ska ske någonting, för som det är nu så kan man ju söka statsbidrag för att kunna minska 

barnantalet. Men det blir inte… likvärdigt för alla barn utan det blir ju för de som får bidraget.”  

  

  

Dock talar inte pedagogerna som arbetar inom fristående verksamheter i studien om statsbidraget utan 

istället om sina styrelser och det är intressant att fråga sig varför. Då vi i efterhand frågat en av de 

fristående pedagogerna i studien om de sökt statsbidrag berättar de att de gjort det men att de fick 

avslag på grund av att de redan ligger så bra till ifråga om storleken på barngrupperna.   

  

Pedagogen som arbetar inom den kommunala verksamhet som sökte men inte fick bidraget upplever 

det orättvist, trots de olika kriterier som finns för att få bidraget som ändå visar på ett försök till jämlik 

fördelning. Pedagogen berättar vidare att den förskola som istället fick bidraget (som låg under samma 

förskolechef och som också var med i studien) troligen hade fler föräldrar med lägre utbildningsnivå 

och fler föräldrar med utländsk bakgrund, vilket är uppgifter som beslutet grundar sig på då fler 

verksamheter än vad bidraget räcker till för söker. Även om pedagogerna på de privata förskolorna  

upplever det lättare att påverka, så blir det ändå en yttre ramfaktor som kan tänjas inom vissa gränser 

eftersom de måste förlita sig på sina egna styrelser som är de som sköter ekonomin. En pedagog som 

arbetar på en kommunal förskola uttrycker det istället som att någonting måste hända, andra måste 

fortsätta lyfta det här med små barngrupper för att det överhuvudtaget ska bli möjligt vilket kan visa 

på att ekonomiska ramfaktorer ses som orubblig för den enskilda pedagogen. Det bidraget visar är 
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också att pedagogerna via sina huvudmän har chans att påverka genom att söka, men att det är en yttre 

beslutsfattare som avgör ifall verksamheten får det eller ej.   

  

Ekonomin som ramfaktor påverkar också när på dagen det ges bäst förutsättningar för det 

relationsskapande arbetet.  

  
“Ja och det är ju alltid ekonomin som styr… det är klart att fanns det pengar så skulle inte våran chef tveka att 

sätta in fler folk på eftermiddagarna”  

  

Citatet ovan belyser pedagog 1:s uppfattning om att det kan vara lite personal på eftermiddagarna och 

att en önskning vore att det fanns fler pedagoger vid den tiden på dagen för att möjligheterna till det 

relationsskapande arbetet ska ges samma förutsättningar på eftermiddagarna. Pedagogernas  

erfarenheter i studien visar på att barnens vistelsetider på förskolan och pedagogernas arbetstider inte 

alltid klaffar. De upplever det som att barnen idag får längre och längre tider på förskolan och mindre 

lediga dagar, medan pedagogerna allt eftersom slutar på eftermiddagarna och alla inte arbetar till 

stängning. Men samtidigt blir det ändå mindre barn och en möjlig effekt blir att de barn som kommer 

tidigare eller slutar senare ändå upplevs få en chans till lite extra relationsskapande då barnantalet är 

mindre även om det också är mindre pedagoger på plats vilket indikerar på att vistelse-tiderna för 

barnen är en yttre ram som pedagogerna de facto inte rår på.   

  

Avslutningsvis träder också en yttre ramfaktor fram som dock inte hänger ihop med den ekonomiska  

och det är det enskilda barnet. På frågan om när det är svårare eller lättare att skapa relationer så menar 

alla pedagoger i studien på att det är till det enskilda barnet och dess eventuella svårigheter eller 

personlighet. Är barnet exempelvis otryggt, tyst, instängt eller utåtagerande och svår att nå så upplevs 

det svårare att skapa relationer medan det när barnet mår bra och är tillfreds upplevs vara lättare vilket 

är en rätt naturlig slutsats. Pedagog 1 och pedagog 6 berättar om när det är svårt att skapa relationer:  

  
“Om det är ett barn som kräver det där lilla extra, som kanske är på ett utåtagerande sätt så att man hela tiden 

måste vara där att bromsa”  

  
“Om det är ett otryggt barn som helt klart inte vill vara här”  

  

Effekterna av det kan bli att indelningen i barngrupperna inte alltid utgår från barnantalet och antalet 

pedagoger utan att hänsyn måste tas till de olika barnen som ingår i barngruppen. Detta på grund av 

att det upplevda resultatet pedagogerna vill nå är att göra det bästa för barnet, vilket inte blir möjligt 

om de inte tar hänsyn till barnens personliga förutsättningar vilket även påverkar hur barngrupperna 

och pedagogerna fördelas vilket gör att det enskilda barnet blir en yttre ramfaktor som pedagogerna  

inte kan påverka men som de måste ta hänsyn till.   

 

Organisering som en övergripande inre ramfaktor  

Då de yttre ramfaktorerna var sådana ramar som den enskilda pedagogen inte själv kan påverka, är de 

inre ramfaktorerna sådana de kan vara med och påverka. Antalet barn och antalet pedagoger på en 

förskola hänger ihop med ekonomi och blir yttre ramfaktorer då pedagogerna själva inte kan bestämma 

antalet barn på en förskola. Däremot kan de inre ramfaktorerna ses som någonting pedagoger själva 

kan påverka. Hur förskollärare väljer att organisera sin verksamhet menar informanterna i vår studie 

har betydelse för det relationsskapande arbetet. Pedagogerna verkar uppleva det som att de får mer tid 

till det enskilda barnet, och relationsskapande arbete, om de organiserar in barnen i mindre grupper. 

En del av pedagogerna menar på att bygga relationer handlar om att skapa de relationerna kring 
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någonting gemensamt, som roliga upplevelser, material, aktiviteter och miljö men att det kan vara svårt 

att hinna med. Det uttrycks så här av pedagog 2 och 5:  

 

“Jag tänker att man får ge barnen tid… att just tiden kanske är svårt ibland… men då tänker jag att det är upp 

till oss pedagoger att organisera verksamheten så att det fungerar, att det finns förutsättningar så att man har tid, 

att det är upp till oss att se till att det organiseras för det.”  

“Det är ju en vinst för både för barn och pedagog, att man får vara i mindre sammanhang. Allt blir så mycket 

bättre när man...när man är i det lilla tycker jag. Då känner man att då hinner man se och bekräfta och ha det 

här… vad man nu gör så blir det mera fruktbart och alla har liksom möjlighet att komma fram”   

 

Återkommande under intervjuerna är pedagogernas känsla av att det är svårt att hinna och de använder 

sig då specifikt av uttrycket “att hinna”. Pedagogerna anser det viktigt att hinna med, vare sig det rör 

det relationsskapande arbetet till det enskilda barnet eller att organisera barngrupper på ett sådant sätt 

att relationsskapandet kan fungera bättre. De påtalade att med mindre barngrupper hinner de med att 

se varje enskilt barn men de hinner även med att skapa inspirerande miljöer som barnen kan mötas  

kring. Dessutom påtalar pedagogerna vikten av att hinna med att planera och mötas alla pedagoger 

tillsammans, vilket de ansåg vara det centrala för ett relationsskapande arbete. Det visar på att 

erfarenheten hos pedagogerna är att det är svårt att hinna med och att det blir stressigt för barnen när 

de ska hinna med möten, men de verkar också uppfatta det positiva med att göra det. Pedagog 2 

berättar:  

  
“När vi har möte och så, för att få det praktiskt att fungera så kan det ju bli...att det blir stressigt runt barnen och 

det … det gynnar inte barnen i det relationsskapande arbetet men däremot kanske det för stunden gynnar oss när 

vi får sitta i våra pedagogiska råd. Det är viktigt för det långsiktiga arbetet så vi är på banan”  

  

Det kan tänkas tala för att tid är en ramfaktor som påverkar relationsskapandet i förskolan. Det som 

däremot talar mot att tid är en ramfaktor för relationsskapande är att tiden är densamma för alla. Tiden  

går inte att påverka och tiden finns där oavsett hur många pedagoger eller barn som finns i 

verksamheten. Men det pedagogerna däremot verkar kunna göra är att organisera för mer tid. Det kan 

ses som att det är hur pedagogerna väljer att organisera verksamheten och vad de gör av sin tid som 

avgör vad man hinner med och som i sin tur kan ses som en inre ramfaktor. Det kan förstås som att hur 

personalen väljer att organisera sin tid är en ramfaktor men inte tiden i sig. Pedagogernas berättelser 

handlar om att små barngrupper ger pedagogerna mer tid, tid som de anser gör det möjligt att skapa 

förutsättningar för ett relationsskapande arbete. I små barngrupper upplevs det som att pedagogerna  

både hinner arbeta med ett relationsskapande, men även för. Effekten av den mindre barngruppen kan 

alltså tänkas ge mer tid, vilket pedagogerna upplever sig behöva för det relationsskapande arbetet. Det 

kan tänkas visa på att när pedagogerna organiserar de små barngrupperna, så köper de sig mer tid som 

i sin tur leder till hur relationsskapandet utvecklar sig. Organiseringen av barngrupperna blir därför en 

inre ramfaktor.  

  

Det pedagogerna i studien har gemensamt är uppfattningen att trygghet är den viktigaste effekten av 

ett relationsskapande arbete och den tryggheten upplevs byggas upp genom kontakten med pedagogen 

men även till de andra barnen. Pedagogerna beskriver hur barn kan upplevas trygg i kontakten med 

pedagoger men att de istället kanske är otrygga med andra barn eller i vissa konstellationer. Även det 

gör att pedagogerna anser det vara viktigt att som pedagog ha tid till att sitta med och att vara nära, 

vilket blir en möjlig effekt när pedagogerna kan organisera barnen i mindre barngrupper eller också ha 

möjlighet att dela upp barngruppen. Pedagog 5 svarade såhär på  frågan hur de skapar relationer:  
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“När jag är på småbarnsavdelningen så sitter jag gärna ner, för det skapar ett lugn och då kommer barnen till mig 

och jag är en närvarande pedagog. Jag måste visa mig intresserad och nyfiken och då känner barnen det”  

  

Dessa olika exempel visar på hur organiseringen av verksamheten blir en inre ramfaktor, då 

organiseringen kan bidra till hur relationsskapandet yttrar sig i verksamheten. Effekterna som kan 

uppstå när pedagogerna får tid till att organisera barngrupper, miljöer, pedagogisk planering och sig 

själva upplevs bli mer tid till relationsskapande arbete, samtidigt som det upplevs bli svårare att arbeta  

med när organiseringen uteblir.  

 

Sammanfattning av resultat 

De ramfaktorer som blivit synliga under analysen av pedagogernas berättelser och erfarenheter är dels 

de två huvudkategorierna ekonomi och organisering. Inom dessa två huvudkategorier har vi också fått 

syn på underliggande ramfaktorer. Under den yttre ramen ekonomi fann vi barnantal, antal pedagoger, 

barnens vistelsetider och pedagogernas schemalagda tid men även det enskilda barnet. Organisering 

som är den inre ramen innehåller ramfaktorer som miljöer, pedagogers planering, organisering av både 

barngrupper och personal, miljöer och material. 

 

De olika ramfaktorerna påverkar relationsskapandet på så sätt att olika scenarion blir möjliga. Alla 

verksamheters förutsättningar ser olika ut och påverkas av de ramfaktorer som synliggjordes i analysen, 

såsom ekonomi och organisering. Det är dock inte enbart en ramfaktor som påverkar, utan det är alla i 

kombination som påverkar vilka scenarion och vilken process som kan tänkas bli möjlig ifråga om 

relationsskapande. 

 

Diskussion 
Vi ställde oss frågan inledningsvis hur man genom ramfaktorteorin kan förstå förutsättningarna för 

pedagogers relationsskapande arbete med förskolebarn. Svaret fann vi med hjälp av ramfaktorteorin  

och sammanfattningsvis kan man förstå de olika ramfaktorerna i relation till ett relationsskapande 

arbete som ett kalejdoskop inom vilket det kan framträda olika mönster beroende på hur man vrider 

och vänder på det. De olika yttre och inre ramfaktorerna kan representera speglarna som reflekterar de 

föremål som tillsammans bildar de olika symmetriska kombinationerna. Men dessa kombinationer är  

inte statiska och de är inte fasta, däremot bildar de tillsammans förutsättningarna för hur ett 

relationsskapande arbete blir möjligt och beroende på hur man vrider och vänder kalejdoskopet 

framträder nya spännande mönster. Alla aktörer inom verksamheten är de som tillsammans vrider och 

vänder genom sina handlingar, intentioner och förhållning- och synsätt för att på så sätt hitta de 

kombinationer som de anser ger bäst förutsättningar för det relationsskapande arbete.   

 

Att skapa tid 

Lindblad och Sahlström (1999) visar på att man kan fokusera på relationen mellan struktur och aktör 

för att förstå de ramar som finns. Strukturerna är de yttre ramarna som och aktörerna representerar de 

inre ramarna. I resultatet av vår studie uppfattade vi att tiden är ett begrepp som mycket av det 

relationsskapande arbetet rör sig kring. McNally och Slutsky (2017) menar på att pedagoger behöver 

veta hur och vad som ska ingå i relationsskapandet för att man ska kunna skapa goda relationer till 

barn i förskolan, medan resultatet i vår studie även visar på att pedagogerna i verksamheten bör vara 

medveten om de olika förutsättningarna en verksamhet har för att kunna strukturera upp det 

relationsskapande arbetet på bästa möjliga sätt. Genom vår analys såg vi att tiden upplevs som en 
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stressande faktor, att försöka hinna med och att få tid till ett så positivt relationsskapande som möjligt 

var genomgående under alla samtal. Detta är något som även tidigare forskning (Sheridan et al, 2014) 

visade, att förskollärare känner sig stressade i stora barngruppen och har en känsla av att inte hinna 

med att skapa nära relationer till alla enskilda barn. Eftersom tiden är konstant blir det viktigt att hitta 

strategier för att göra det möjligt att få mer tid. I analysen upptäckte vi att det kan bli en möjlig effekt, 

antingen genom att köpa sig mer tid via resurser eller ekonomiska bidrag som på andra sätt 

möjliggjorde att få till mindre barngrupper och fler pedagoger per barn eller att organisera 

verksamheten för att på så sätt kunna maximera tiden. Alvestad et al (2014) menar på att hur 

förskollärare väljer att organisera barngruppen påverkar direkt hur barnen mår och att när de har de 

små barngrupperna finns tiden till att skapa relationer på ett helt annat sätt utan stress. Författarna  

menar på att de hinner med att skapa relationer till alla barn och speciellt de som kan vara svåra att nå, 

de som är otrygga eller utåtagerande vilket även pedagogerna i vår studie bekräftar är en faktor som 

påverkar. Tiden blir det begrepp genom vilket aktörerna i verksamheten jobbar med och försöker 

påverka utifrån de strukturer som finns. Strukturerna blir någonting att bearbeta men även på ett sätt 

försöka manipulera utifrån de förutsättningar som uppenbarar sig, vilka både kan hindra men också 

möjliggöra. Med att manipulera kan man tänka sig att pedagogerna försöka lura till sig mer tid, det 

finns x antal timmar men genom att pedagogerna organiserar och strukturerar upp verksamheten kan 

det upplevas finnas mer tid. 

 

Relationen mellan bakomliggande yttre orsaker och verksamheters inre 

förutsättningar 

I studiens resultat framgår att de ekonomiska resurserna påverkar de relationsskapande möjligheterna  

i verksamheterna och en del pedagoger upplever det vara orättvist, där statsbidraget blir en slags 

symbolisk markör. De pedagoger som arbetar i verksamheter som fått ta del av statsbidraget omtalar 

det som tur att få jobba i en verksamhet som fått bidrag medan den pedagog som arbetar i en 

verksamhet som inte fått bidrag ser det som en orättvisa. De aktörer som arbetar i verksamheterna  

påverkas av de strukturer som verkar runt om. Statsbidraget (Skolverket, 2018) är till för att kunna 

minska barngrupperna och när bidraget inte räcker till alla bedöms verksamheterna utefter ett par 

kriterier för att avgöra vilka som behöver det mest. Det pedagogerna talar om som tur eller orättvisa  

grundar sig egentligen på ett jämlikhets tänk, men som aktörerna själva inte verkar se. Att det upplevs 

bli en annan utmaning för de pedagoger som arbetar inom verksamheter utan bidrag fra mgår i 

informanternas berättelser, beroende på att de uppfattar att de inte får samma möjligheter att kunna 

dela upp sina grupper. När pedagoger talar om orättvisa eller tur, kan det uppfattas som att de inte 

uppfattar sammanhanget i vilket verksamheterna existerar. De förskolor som hade “tur” att få bidraget 

verkar inte se att de förutsättningar som de hade från början som kanske krävde extra resurser och att 

det fanns en bakomliggande orsak till varför de fick bidraget från början och vice versa. Då tidigare 

forskning (Lippard et.al, 2017) menar på att den känslomässiga kontexten är viktigt för det 

relationsskapande arbetet kan man också tänka sig hur extra bidrag kan hjälpa till att minska stressen 

hos både pedagoger och barn vilket kan tänkas förbättra möjligheterna men då blir det också relevant 

att se att dessa verksamheter verkar i ett större sammanhang. De enskilda verksamheterna blir i relation 

till statsbidraget inte skilda från varandra utan en del av den större bilden. Man kan dra en parallell til l 

ett kalejdoskop igen, där alla förskolor bildar speglarna och där det vänds och vrids för att skapa de 

bästa förutsättningarna för barn i alla verksamheter. Det kan spekuleras i det fåfänga i att jämföra sina 

verksamheter med andra, då alla verksamheter har olika ramfaktorer som påverkar och det kan tänkas 

att dessa jämförelser kan bidra till att pedagoger fastnar i en något förenklad idé om upplevda orättvisor 

som kan tänkas ta energi. Dock kan det vara av vikt att som pedagog kunna se 

verksamhetsförutsättningar för att kunna inse vad som kan tänkas bli möjligt att genomföra, då sådana 
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insikter gör det möjligt att agera konstruktivt. Är pedagogerna i verksamheterna medvetna om sina 

egna förutsättningar blir det möjligt att inom ramen för dessa förutsättningar agera för att förbättra. Vi 

drar paralleller till tidigare forskning (McNally & Slutsky, 2018; Lippard et. al, 2017) som visar på att 

fortbildning och kunskap påverkar relationsskapandet. Vi tycker oss se att medvetenhet och kunskap 

hos pedagoger på vilket område det än rör kan bidra till att generera insikter och förståelse, som sin tur 

kan ge kraft och verktyg till att utforska och hitta möjligheter till att påverka. Vi kan däremot tänka oss 

det orättvisa i att pedagoger i verksamheterna själva inte får avgöra när de är i behov av extra resurser 

eller ej och att det är upp till yttre beslutsfattare vilket kan tänkas bidra till en känsla av frustration.   

 

Slutsatser 

Utifrån studiens syfte har vi genom de förskollärare som ingått i studien och deras erfarenheter kunnat 

se vad de anser är möjligt att påverka, oavsett vad det finns för yttre ramar. Att skapa trygghet och 

närhet kräver att man kan se och bekräfta varje barn för att kunna etablera en god relation vilket enligt 

tidigare forskning (McNally & Slutsky, 2018) har setts som byggstenar inom det relationsskapande 

arbetet. Det kräver i sin tur att pedagogen ges möjlighet att komma nära barnen, vilket de då måste 

organisera för inom ramen för de yttre ramfaktorerna. En slutsats blir att pedagoger uppfa ttar mindre 

barngrupper som någonting som är positivt för ett relationsskapande arbete. Det är dock något 

förenklat att säga att det är enda anledningen till att pedagoger anser att dela in barnen i mindre grupper 

är av vikt. Små barngrupper har troligen även andra positiva effekter. Alvestad et. al. (2014) visar i sin 

studie att pedagoger valde att organisera barnen i mindre grupper på grund av att de vill ha kontroll  

och kände ett behov av att kunna övervaka barnen ur en säkerhetsmässig aspekt vilken skul le kunna 

vara en anledning, men troligen finns även andra övervägande anledningar till att de små 

barngrupperna upplevs så oumbärliga. Vår studie visar på att de yttre ramarna påverkar pedagogernas  

arbete med relationsskapandet oavsett om det är privata eller kommunala verksamheter, men 

pedagogerna kan i sin tur också påverka de förutsättningar som finns vare sig de är privata eller 

kommunala verksamheter. De yttre gränserna är också töjbara, inom vissa gränser går det att påverka. 

 

Framtida studier 

Det vore angeläget att forska vidare på djupet om hur pedagoger i förskolan arbetar med att skapa 

trygga relationer, eftersom trygghet och tillit mellan barn och pedagog anses vara grundstenen i hur 

det går senare i skolåldern och att det kan inverka negativt om relationerna inte fungerat i tidigare 

sammanhang på förskolan. Framtida forskning skulle kunna bidra med större kunskap till hur 

pedagoger kan arbeta aktivt med relationsskapande arbete i förskolan. Det vore också intressant om 

framtida studier genomfördes via observationer för att försöka få syn på vilka ramfaktorer som kan 

upptäckas påverka relationsskapandet i det vardagliga arbetet men även försöka ta reda på barns 

erfarenheter och relationsskapande i förskolan. 



 

 

22 

Referensförteckning  
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) 

Stockholm: Liber  

  

Albin-Clark, Shirley I. Webster, M & Woolhouse, C (2018) Relationships in early childhood education – 

beyond the professional into the personal within the teacher–child dyad: relationships ‘that ripple in the pond’ , 

Early Child Development and Care, 188:2, 88-101, DOI: 10.1080/03004430.2016.1220374  

  

Alvestad,T. Bergem,H. Eide,B. Johansson, J- E. Os, E.Pálmadóttir, H. Pramling Samuelsson, I & Winger, 

N (2014) Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the Nordic countries , 

Early Child Development and Care, 184:5, 671-688, DOI: 10.1080/03004430.2013.807607  

  

Brebner, C.Hammond, L. Schaumloffel, N & Lind, C (2015) Using relationships as a tool: early childhood 

educators’ perspectives of the child–caregiver relationship in a childcare setting, Early Child  

Development and Care, 185:5, 709-726, DOI: 10.1080/03004430.2014.951928  

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  

  

C. Gustafsson (1999). ”Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete”. Pedagogisk forskning i Sverige, 

Årg.4 (nr 1) s. 43–57.  

  

Dahllöf, U. 1967: Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist & Wiksell.  

Frelin, A. (2012). Lyhörda lärare: professionellt relationsbyggande i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm:  

Liber.  

  

Gregoriadis, A. & Grammatikopoulos, V. (2014) Teacher–child relationship quality in early childhood 

education: the importance of relationship patterns, Early Child Development and Care, 184(3), 386–402. 

DOI: 10.1080/03004430.2013.790383  

  

Kendra, M. Hall-Kenyon & Rosborough, A (2017) Exploring pedagogical relationships in the context of free 

play, Early Years, 37:3, 326-337, DOI: 10.1080/09575146.2016.1183190  

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur  

  

Lindblad, S. & Sahlström F. (1999). Gamla mönster och nya gränser – om ramfaktorer och klassrumsinteraktio n . 

Pedagogisk forskning i Sverige, Årg. 4, Nr.1, s.73–94.  

  

Lippard, C. N., La Paro, K. M., Rouse, H. L., & Crosby, D. A. (2018). A Closer Look at Teacher-Child 

Relationships and Classroom Emotional Context in Preschool. Child & Youth Care Forum, 47(1), 1–21.  

doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1  

  

Lundgren, P. U (1999) Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk Forskning i Sverige  

1999  årg  4  nr  1  s  31–41  issn 1401-6788  

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/03004430.2013.807607
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/03004430.2013.807607
https://doi.org/10.1080/03004430.2014.951928
https://doi.org/10.1080/03004430.2014.951928
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/09575146.2016.1183190
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/09575146.2016.1183190
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1
https://doi.org/10.1007/s10566-017-9414-1


 

 

23 

  

Lundgren, U.P. 1972: Frame factors and the teaching process: a contribution to curriculum theory and theory of 

teaching. (Göteborg studies in educational Sciences No 8) Stockholm: Almqvist & Wiksell.   

 

McNally, S & Slutsky, R (2018) Teacher–child relationships make all the difference: constructing quality  

interactions in early childhood settings, Early Child Development and Care, 188:5, 508-523, DOI: 

10.1080/03004430.2017.1417854  

  

Månsson, A. (2011). Becoming a Preschool Child: Subjectification in Toddlers During Their Introduction to 

Preschool, from a Gender Perspective, International Journal of Early Childhood, 43(1), 7-22.   DOI 

10.1007/s13158-010-0022-6  

  

Page, J.& Elfer, P (2013) The emotional complexity of attachment interactions in nursery, European Early  

       Childhood Education Research Journal, 21:4, 553-567, DOI: 10.1080/1350293X.2013.766032  

  

Sheridan, S. Williams, P & Pramling Samuelsson, I (2014) Group size and organisational conditions for 

children’s learning in preschool: a teacher perspective, Educational Research, 56:4, 379-397, DOI:  

      10.1080/00131881.2014.965562  

  

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur  

  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket Sverige. Årg 

4 nr 1, 1999, s. 5-29, s. 16  

 

Skolverket (2018) Statsbidrag för mindre barngrupper 2018/19, hämtad 2018-12-19 från 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-mindre-barngrupper-2018-19 

  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). Stockholm: 

Vetenskapsrådet.  

  

Öhman M. (2009). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: Liber; Sverige. 

 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/00131881.2014.965562
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/00131881.2014.965562


 

 

24 

Bilaga 1 

 

Missiv  

Förskolechef 

 

 

Hej. 

 

Vi heter Sara Daly och Sanne Haglund, vi läser till förskollärare och går sista terminen på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi håller på att skriva vår C-uppsats som handlar om Relationsskapande 

arbete i förskolan och söker efter en eller två förskollärare som skulle kunna tänka sig att delta i en 

intervju vardera (gärna från två olika avdelningar). 

 

Intervjun tar max en timme och kommer att ske någon gång under v. 45-46-47. Vi är intresserade av att 

ta del av pedagogernas erfarenheter av relationsarbetet med barnen. Inga namn eller platser kommer 

att namnges. Intervjun kommer med medgivande från den vi intervjuar att spelas in. All data vi samlat 

in kommer efter godkänt arbete att förstöras. 

 

Vi kontaktar dig per telefon under vecka 44 med förhoppning att få godkännande att vi får komma till 

er förskola och får kontaktuppgifter till pedagoger som kan tänkas vilja ställa upp på en intervju. Om 

du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter hittar du nedan. 

 

Med vänliga hälsningar; 

 

Sara Daly 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

Email: xxxx@yyyy 

 

Sanne Haglund 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

Email: xxx@yyyy 
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Bilaga 2 

 

 

Missiv  

 

Förskollärare 

 

Hej. 

 

Vi heter Sara Daly och Sanne Haglund, vi läser till förskollärare och går sista terminen på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi håller på att skriva vår C-uppsats som handlar om Relationsbyggande 

arbete i förskolan och vi skulle gärna ta del av Dina erfarenheter när det gäller att skapa relationer till 

barn. 

 

Vi vänder oss till Dig med en förhoppning om att just Du vill ställa upp på en intervju med oss. Intervjun 

kommer att ta max en timme. Med Ditt medgivande skulle vi vilja spela in intervjun för att vi sedan ska 

kunna transkribera och återge intervjun på bästa sätt. Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst 

avbrytas. All data kommer efter godkänt arbete att förstöras. 

 

Vi kommer att ta kontakt med Dig via telefon med förhoppning att kunna boka in en intervju. Våra 

telefonnummer finner du längre ned om du har några frågor. 

 

Med vänliga hälsningar; 

 

Sara Daly 

Tel. nr: xxx-xxxxxxxx 

Email: xxxxx@yyyy 

 

Sanne Haglund 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

Email: xxx@studyyyy 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta lite om dig själv och verksamheten? 

 

Följdfrågor  

ålder, hur länge har du arbetat här, utbildning, hur många år som förskollärare. Hur stor barngrupp, 

hur många pedagoger, hur många avdelningar. Vilken ålder på barnen du arbetar med. Pedagogisk 

inriktning. 

 

Berätta om vad du tänker att ett relationsskapande arbete handlar om? 

 

Berätta hur ni arbetar för att skapa relationer till barnen. 

 

Hur tänker du när du skapar relationer till barn?  

-Vad får er att välja detta arbetssätt? 

- Vad skulle du säga är den största utmaningen när det gäller att skapa relationer till barn?  

När tycker du att det är lätt att skapa relationer till barn? 

 

Och om vi vänder på det. När är det svårt att skapa relationer till barn? 

 

Följdfrågor 

- Upplever du att det finns hinder under dagen som gör att en del av relationsskapandet kan gå förlorat?  

-hur hanterar ni det då? 

 -vad gör ni då?  

- vad kan tänker du att det kan komma sig av? 

 

Finns det någonting du skulle önska vore annorlunda för att på ett annat sätt kunna arbeta med 

relationsskapande arbete? 

 

 

 

 

 


