
 
 

   
 

Magisteruppsats i pedagogik  Självständigt arbete, 15 hp 

         

 
 
 
 
 

 

 

Skapande och upprätthållande 

av goda relationer till 

barnen i förskolan 
Några förskollärares erfarenheter och upplevelser 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Institutionen för pedagogik    Ansvarig institution:

 Linda Johansson Författare:

 Kyriaki Doumas  Handledare:

Kursnamn/Kurskod: 4PE60E  

År och termin: 2016 Vt  



 
 

 

  



 
 

 

Abstract 

 
Författarens namn:  Linda Johansson 

Titel:  Skapande och upprätthållande av goda relationer till barnen i förskolan; 

Några förskollärares erfarenheter och upplevelser 

Engelsk titel:  To create and maintain good relations to preschool children; Experiences 

of a few preschool teachers                 

Handledare:  Kyriaki Doumas 

Antal sidor:  66 sidor 

Nyckelord:  förskola, förskollärare, relationer, goda relationer, dialog, relationell 

pedagogik, Martin Buber, omsorg, möten i förskolan, föräldrar i förskolan    

Keywords:                             preschool, preschool teacher, relations, good relations, dialouge, relational 

pedagogy, Martin Buber, caring, preschool encounters, parents in 

preschool        

 

     

The interest of this study was preschool teachers’ experiences of creating and maintaining 

good relations to preschool children and the children’s response to these relations. Qualitative 

interviews with nine preschool teachers have been conducted in order to obtain the empirical 

material. The study has a lifeworld phenomenological approach and the theoretical points of 

departure are the interhuman thesis of Martin Buber, relational pedagogy and a philosophical 

caring perspective. 

 The result shows that a good relation between preschool teacher and parents leads to good 

repercussions in the preschool teachers’ relation to the child. The preschool teachers’ approach 

concerning the ability to interpret the children’s different body languages, signals and needs is 

also an important part of the result. Further result shows that creating good relations to the 

children sometimes can be a time-consuming work. The children have a good ability to choose 

which adult that most satisfying can meet their current needs. The preschool teachers express 

the importance of the children’s right to their own emotions, mutual mental communication 

between child and preschool teacher, joy, positivity, to meet around common memories and an 

accepting and available environment. The preschool teachers also talk about being true to their 

own person in their relational work with the children or the children lose their trust in the adult.  

 Different dilemmas were expressed regarding creating and maintaining good relations to the 

children in preschool and mainly focused on preschool teachers’ different approaches towards 

the children as problematic.  
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FÖRORD 

 

För några år sedan hade jag inte trott att jag idag skulle sitta och skriva en magisteruppsats i 

pedagogik. Studiens fokus har sedan länge intresserat mig och det har varit spännande att 

närma mig relationella möten i förskolan via ett forskande perspektiv. Nu önskar jag passa på 

att tacka några personer som varit av speciell betydelse för denna uppsats. Jag vill starta med att 

tacka min goda vän Jenny Nilsson, för utan ditt engagemang och stöttning innan och under tiden 

vi var delaktiga i ett forskningsprojekt för några år sedan hade jag troligtvis inte skrivit denna 

uppsats idag. Forskningsprojektet innebar att en nyfikenhet väcktes hos mig för universitets-

världen och forskning. Tack även Anna Lilius och Karin Larsson för alla samåkningar till och 

från magisterutbildningen innehållande samtal om livet i stort och givetvis konstruktiva reflek-

terande samtal om våra studieuppgifter. Ni är utan tvekan en del av utbildningens positiva 

minnen. Kyriaki Doumas stort tack för ditt engagemang i våra handledningssamtal där du med 

utmanande frågor och kommentarer kring arbetet verkligen fått mig att tänka till. Min tack-

samhet riktas även till min familj som tålmodigt väntat in mig under skrivprocessen och kära 

syster för du tagit dig tid att korrekturläsa. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till de 

förskollärare vilka i studien bidragit med sina erfarenheter och upplevelser av att skapa goda 

relationer till barnen i förskolan. De erfarenheter ni bidragit med är mycket värdefulla för denna 

uppsats men mest av allt är ni värdefulla för det fantastiska arbete ni gör! Ni har våra framtida 

samhällsmedborgare i era händer!
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1 INTRODUKTION                                                                                                          
Personalen samtalade i bakgrunden om vilka som ville ha kaffe eller inte. Min blick mötte 

barnets blick där hon stod vid ett ljusbord tillsammans med två andra barn på förskolan. 

Barnet hade några fjädrar i olika färger i ena handen som hon blåste iväg tittandes på mig. 

Utan att först reflektera över min handling hade jag tagit upp min ena hand och blåst iväg 

låtsasfjädrar samtidigt som jag och barnet hade ögonkontakt. Jag log mot barnet när jag 

blåst färdigt. Barnet log tillbaka, tog upp fjädrarna på nytt och blåste iväg dem. Proceduren 

upprepade sig. Jag blåste på nytt mina låtsasfjädrar, vi log… Längre än så kom inte detta 

möte som jag upplevde startade intuitivt hos mig kanske inte minst beroende på mina erfa-

renheter av tjugo år som förskollärare. I denna stund var inte mitt syfte att skapa relationer 

till barnen på förskolan utan att intervjua en förskollärare inför denna magisteruppsats som 

undersöker förskollärares erfarenheter och upplevelser av att skapa och upprätthålla goda 

relationer till barnen i förskolan.  

Denna studies kunskapsobjekt utgår från det som forskning många gånger visat vara en 

avgörande kvalitetsfaktor för barns lärande, nämligen lärarens kompetenser. I dagens 

svenska samhälle kan uppfattas ett fokus i forskning, media samt både formella och infor-

mella utbildningssammanhang kring vilka kompetenser och förmågor en bra lärare bör ha. 

Flera viktiga faktorer lyfts fram i forskning och litteratur som exempelvis tydligt ledarskap, 

engagemang samt metod- och ämneskunskap. Ytterligare en viktig framgångsfaktor hos 

lärare lyfts vilket utgör denna undersöknings studieobjekt, den relationella kompetensen. 

 Relationell kompetens finns i denna studies intresse då mina erfarenheter som förskol-

lärare, magisterstuderande i pedagogik samt universitetsadjunkt mot förskollärarprogrammet 

fått min nyfikenhet att riktas mot omsorgsfull relationell kompetens. Denna kompetens kan 

ha betydelse för barns personlighetsutveckling men även deras utveckling i stort och därmed 

också lärande.                                                                                                                      

 Jesper Juul (2012) som är utbildad lärare, familjeterapeut och författare talar om att vi 

idag vet hur betydelsefulla relationer är. Han påpekar att hjärnforskning kommit fram till att 

relationer är en förutsättning för lärande. Av denna anledning anser Jesper Juul att relations-

kompetens är en lärares första och viktigaste kompetens. Aspelin (2015), professor i peda-

gogik, berättar att frågor som behandlar lärares relationskompetens fortfarande är ett till stor 

del outforskat område. Om nu relationell kompetens är så viktig för barns utveckling och 

lärande kan det rimligtvis finnas substans i Aspelins (2011) ord, ”If we are right in saying 

that the interhuman sphere is the foundation of education, the total neglect of its existence is 

fatal” (s.10).                                                                                                                                                  

 Trots att pedagogisk teoribildning ägnat sig en hel del åt frågor om människans med-

vetande så talar Sandvik (2009) om att teoribildningen i många fall likställer medveten 

reflektion och mänskligt medvetande med tänkande och därigenom förbisett och även aktivt 

valt att förbise de emotionella aspekterna. I Sandviks studier har det framkommit att samspel 

och interaktion med barnen utgör en viktig del av de finska barnträdgårdlärarnas yrke samt 

att det kan anses anmärkningsvärt att endast ett fåtal undersökningar finns vilka på djupet 

analyserar samspelet mellan barn och vuxna i förskolemiljö. Professor Eva Johansson 

(2011) talar om att hon i hennes undersökning gällande möten för lärande i den pedagogiska 

verksamheten för de yngsta barnen kunde se att kunskap blev en fråga om relation mellan 
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barn och omvärld, där det krävs en rad kvalitéer i pedagogers förhållningssätt gentemot 

barnen för att nå en gynnsam atmosfär för lärande. Det handlade bland annat om att som 

pedagog närma sig barnets hela livsvärld där barnets ord, gester, minspel och kropp ses som 

en helhet som pedagogen visar vilja att försöka förstå. ”Då närhet till barns livsvärld och 

möten sker, finns också möjlighet för lärande” (a.a. s.222).                                                                                                                                          

 Via tidigare forskning går att utläsa en samhällelig relevans av studiens fokus då rela-

tionell kompetens kopplas samman med möjlighet för lärande och personlig utveckling. 

Aspelin & Persson (2015) refererar till ett flertal forskare bland andra Carollee Howes m.fl, 

Persson, Francisco Palermo m.fl, Birch & Ladds, Hamre & Pianta som kunnat visa på vikten 

av goda relationer mellan barn och vuxna i förskolan, vilka även gett goda implikationer för 

barnen senare i skolan. Forskarna belyser effekter på barnens kognitiva, sociala och emotio-

nella förmågor men även färre lärande- och beteendeproblem. Färre barn kunde ses klassade 

i behov av specialpedagogiska insatser.                                                                                                

 Personal i förskolan, lärare, föräldrar, politiker, lärarutbildare, forskare, samhällsmed-

borgare och andra verkande instanser inom förskole- samt skolområdet kan ha nytta av 

forskning inom området. Nytta av denna studie kan även ses i en fördjupad kunskap kring 

hur det studerade fenomenet upplevs och uttrycks av förskollärarna själva, för att på så sätt 

nå en djupare förståelse för deras upplevelser av positiva eller mindre positiva relations-

skapande möten. Genom att uppmärksamma hur förskollärarnas relationsskapande uppstår 

samt påverkas kan faktorer visa sig som är av vikt för positiva relationella möten i förskolan, 

vilka även i framtida studier kan undersökas närmare. Uppstår de positiva verkningar som 

forskning och erfarenheter av relationella möten talar om är forskning kring området av stor 

relevans för vårt nutida och framtida samhälle.  

 

2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR                                                     
Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärares yrkesmässiga erfarenheter 

beträffande skapande och upprätthållande av goda relationer till barn i förskolan upplevts 

utifrån deras perspektiv.  

 Vilka erfarenheter och upplevelser beskriver förskollärarna utifrån deras skapande av 

goda relationer samt upprätthållande av goda relationer mellan dem själva och 

barnen i förskolan? 

  

 Hur upplever förskollärarna att barnen bemöter deras initiativ i eller efter goda 

relationsskapande möten samt i eller efter möten som avser upprätthållande av goda 

relationer?   
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3 BAKGRUND                                                                                               
Bakgrundsavsnittet innefattar en tillbakablick i förskolans historia där avsnittets olika indel-

ningar gjorts utifrån vilket eller vilka av begreppen omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

som kan tolkas framträdande inom den förskolepedagogiska verksamheten från 1830-talet 

och fram till idag. Dessa olika begrepp kan ses som intressanta då det i dagens läroplan för 

förskolan står att omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Förskolans 

läroplan är ett politiskt styrande dokument och i dagens förskolor läggs mycket vikt vid att 

tolka och följa läroplanen i den dagliga verksamheten. Nedan kommer begreppsdefinitioner 

att inleda för att ytterligare förtydliga de begrepp vilka ligger till grund för detta avsnitt och 

hur de vanligtvis tolkas.  

3.1 Begreppsdefinitioner 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) innebär: 

Omvårdnad att vårda någon kroppsligen under en lägre tid men också att ansvara för den 

rent kroppsliga omvårdnaden av barn på förskolan.  

Omsorg att ägna sig åt noggrann skötsel och vård av någon eller något men även att arbeta 

engagerat och noggrant för en viss sak. Ordet kan också stå för att med samvetsgrannhet 

utföra något.  

Fostran en påverkan av barn i önskvärd riktning som exempelvis mot önskvärt socialt 

beteende och mognad. 

Lärande att tillgodogöra sig färdigheter eller kunskaper så viss kompetens erhålls (lära) eller 

förmedla desamma för att viss kompetens ska uppnås (undervisa). 

Det står fortsatt i Nationalencyklopedin (2016) att Förskolans läroplan bygger på skollagen 

där det står att utbildningen ska syfta till att barnen inhämtar och utvecklar värden och 

kunskaper. Alla barns utveckling och lärande samt livslånga lust att lära ska främjas. 

Respekt för de mänskliga rättigheterna ska förmedlas och förankras liksom samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar. I läroplanen står även vilket särskilt ansvar som 

vilar på lärare.  

3.2. Betydelsefulla vändpunkter i förskolans historia 

3.2.1 Fokus lärande och fostran 1830 – 1950                                                                                                  

Förskolan har sin grund i de småbarnsskolor som började inrättas för arbetarklassens barn i 

svenska stora och medelstora städer under 1830-talet. Tanken var att barn mellan två och sju 

år skulle formas intellektuellt men också lära sig veta sin plats och religion. Undervisningen 

bedrevs i stora grupper om hundra till tvåhundra barn och lek sågs motiverad endast om 

barnen inte kunde koncentrera sig en längre tid (Pramling Samuelsson 2014). Disciplinen 

var strikt och undervisningen bestod av fråga-svar modellen och barnen satt i en läktar-

liknande bänkformation (Westberg 2014). I en forskningsanalys av pedagogiska styrdok-

ument vilka sträcker sig från 1800-talet och fram till nutid har Vallberg Roth (2015) uttolkat 

fyra olika perioder i förskolans styrdokumentshistoria. Den första perioden vilken kan 
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kopplas till småbarnsskolorna benämns Guds läroplan. Kristendomen stod i fokus med en 

fostran av barnen till gudsfruktan och vördnad inför Gud (a.a.).                                            

 Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet kom nästa viktiga förändring i 

och med barnkrubbornas och barnträdgårdarnas inträde och den pedagogiska verksamheten 

började anpassas till förskolebarn. En stor del av den tidens pedagogik inspirerades av 

Fröbel och Montessori. Lek, lärande och arbete sågs som centrala begrepp för barns utveck-

ling men även barns självverksamhet och en harmonisk balans mellan kropp och själ 

(Pramling Samuelsson 2014). I barnkrubborna lades stor vikt vid fysiska inslag som renlig-

het och hälsa av fattigdomsskäl men också för att barnadödligheten var stor (Westberg 

2014). Vid denna tidpunkt aktualiseras vad som kan kallas Goda hemmets och hembygdens 

läroplan. Barnen bemöttes som blivande vuxna vilket vid denna period innebar själfulla 

mödrar och kraftfulla byggare. Hemmet, huslighet, hembygden och naturnära sysselsätt-

ningar ansågs som ytterst viktigt (Vallberg Roth 2015).                                                                                      

 Under första hälften av 1900-talet börjar den pedagogiska verksamheten för barn i 

förskoleåldern få inslag av omvårdnad och omsorg. Ovan beskrivs omvårdnad och omsorg 

av fysiska skäl men även inslag av viss kommunikativ omsorg börjar träda fram. Pramling 

Samuelsson (2014) berättar att något som kallades intressecentrum kom att introduceras. 

Barnen blev delaktiga i erfarenheter kopplade till det som skulle läras. Erfarenheterna 

bearbetades därefter genom berättelser, drama, sånger, hantverk och diskussioner (a.a.).  

3.2.2 Fokus omvårdnad och omsorg 1950 – 1968                                                                                        

Förskolan kom att bli av alltmer samhälls-, utbildnings- och befolkningspolitisk vikt. 

Kvinnor började från mitten av 1900-talet oftare att förvärvsarbeta och deras arbetskraft 

efterfrågades starkt i efterkrigstidens högkonjunktur. Mellan 1950-1970 tredubblades antalet 

förskoleplatser (Westberg 2014). Denna tid kan kopplas till benämningen Folkhemmets 

läroplan, i vilken barnets universella utveckling var i fokus. Förskolan skulle ge barnen ett 

kontinuerligt omsorgsinnehåll och förskolan stod inför en kraftig utbyggnad och centrali-

sering (Vallberg Roth 2015). Omsorgsinnehållet som Vallberg Roth talar om förtydligas 

inte, emellertid kan vi utgå från att det främst handlade om den kontinuerliga fysiska 

omsorgen, att ha en vuxen som såg efter de grundläggande fysiska behoven av vila, mat, 

påklädning och närhet vilket kan kopplas till en traditionell syn av moderns vårdande 

omsorg i en tid då många mödrar började arbeta. Folkhemmets läroplan beskrivs även av 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) som folkhemmets socialpsykologiska läroplan, där 

barnet kom att bli betraktat som ett pedagogiskt subjekt. Lärarens identitet omformades och 

kom att innebära att läraren inte längre var överordnad barnet i kunnande och kunskap utan 

den nya kunskapen skulle bli funnen i barnets utveckling. Lärarna skulle se sin läraridentitet 

genom barnens möjligheter, begränsningar, växande och utveckling och som lärare utgick 

man från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.                                                                                                                                                     

 Under 1970-talet kom emellertid flera förskoleutredningar vilka lyfte betydelsen av 

samspel och kommunikation som nav i förskolepedagogiken. Samspel mellan barn samt 

samspel mellan barn och vuxna betonades ur ett lärandeperspektiv, även om det fortfarande 

var vuxennormen barnen skulle utvecklas mot. Dialogpedagogiken utvecklades och det kom 

att bli ett fokus kring en-till-en relationen mellan barn och vuxen. Tolkningarna av dialog-

pedagogiken ledde emellertid ofta till att lärare inte vågade svara på barnens frågor utan 
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barnen fick själva en fråga tillbaka. Dialogpedagogiken kom av personalen i förskolan att 

betraktas som en omöjlighet då de arbetade med stora grupper av barn. Det visade sig att 

kommunikationen mellan barnen också glömdes bort, vilket senare forskning visat är lika 

viktigt för barns meningsskapande som kommunikation mellan barn och vuxen (Pramling 

Samuelsson 2014). Dialogpedagogiken fick inte fäste och den negativa inställningen till den 

kan ha försvårat förskolepersonalens möjlighet att ge den omsorg som relationellt också kan 

innefatta lyssnande, emotionellt stöd och tillåtande av det unika hos varje person. 

3.2.3 Fokus omsorg, fostran & lärande 1968 – Educare                                                                     

Startskottet för den stora utbyggnaden av svenska förskolan ägde rum i och med Barnstuge-

utredningen 1968. En förskola skulle formas med syftet att kombinera omsorg och lärande, 

vård och fostran. Ambitionen var att skapa en förskola där både pedagogik och tillsyn skulle 

integreras. Den politiska idén om en gemensam fostringsarena där barn med olika uppväxt-

villkor skulle kunna mötas och utvecklas tillsammans började ta form. Samtidigt gavs båda 

föräldrar möjlighet till förvärvsarbete och därigenom deltagande i samhällslivet. Detta både 

och det vill säga integrationen av pedagogik och tillsyn gjorde att förskolan fick ett starkt 

föräldrastöd och därigenom en stark legitimitet. Ovanstående kom senare att kallas för 

Educare-modellen eller Den svenska förskolemodellen vilken fått stor positiv uppmärksam-

het internationellt (Hammarström-Lewenhagen 2013).  

3.2.4 Förskolans läroplan 1998                                                                                                                                   

1996 gick förskolan över från Socialstyrelsens ansvar till Skolverkets och blev organisa-

toriskt en del av skolan. Förskolan fick en egen läroplan 1998 vilket markerade förskolan 

som det första steget i utbildningssystemet. Det fanns en tanke att göra gränserna mellan 

skola och förskola mindre markerade (Westberg 2014). Läroplanen reviderades 2010 och två 

nya kapitel skrevs innehållande förskoleverksamhetens uppföljning, utvärdering och ansvar 

samt förskolechefens ansvar. Målen kring språk, kommunikation, matematik, naturveten-

skap och teknik utvecklades samt förtydligades. Förskollärarens pedagogiska ansvar lyftes 

också fram och förtydligades. Läroplanen har 2016 reviderats ytterligare och förtydliganden 

gjorts i avsnittet övergång och samverkan innebärande att det aktivt ska arbetas för en god 

samverkan innan samt vid övergångar till förskola, förskoleklass och fritidshem. Förskolan 

är sedan 2011en egen skolform som lyder under skollagen vilket innefattar undervisning och 

utbildning.                                                                                                                                             

 Vad kan då ses i läroplanen i förhållande till denna studies relationella syfte? Det står 

bland annat att omsorg om individens välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten. Verksamheten kan inte utformas på liknande sätt då hänsyn ska tas till 

barnens olika behov och förutsättningar. Barnen ska erbjudas en god omsorg innefattande en 

väl avvägd dagsrytm i förhållande till ålder och vistelsetid. Både omvårdnad samt omsorg 

ska balanserat vägas samman. Barnen ska ges goda förutsättningar för att känna sig trygga i 

gruppen och bygga upp varaktiga relationer. Arbetslaget ska ansvara för att det byggs upp en 

respekt- och tillitsfull relation till barnens familjer. I förhållande till barn med svårigheter så 

betonas personalens förmåga att samspela och förstå barnet men även vikten av att få föräld-

rarnas förtroende. De vuxna som möter barnen i förskolan ska se varje barns möjligheter och 

engagera sig i både samspelet med enskilda barn och barngruppen. Av vikt för lärande fram-
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hävs samspelet mellan vuxna och barn men också att barnen lär av varandra. Förskolan ska 

genomsyras av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 

(Skolverket 2016).                                                                                                                                      

 I förskolan behöver arbetslagen tillsammans tolka vad uppdraget i läroplanen innebär för 

den verksamhet de befinner sig i och med ovanstående med sig borde det åtminstone utifrån 

ett läroplansteoretiskt perspektiv finnas möjligheter för goda relationsskapande möten 

mellan barn och vuxna i dagens förskola. Värt att nämna i sammanhanget är att vid en sök-

ning på de olika begreppen omvårdnad, omsorg, fostran och lärande i förskolans läroplan så 

nämns omvårdnad 2 gånger, omsorg 7 gånger, fostran 4 gånger och lärande 38 gånger. 

Skolverket talar 2000 enligt Hammarström-Lewenhagen (2013) om integrationen av omsorg 

och lärande som en nödvändig konsekvens av den helhetssyn på barns utveckling och 

lärande som svensk förskola är grundad på, men även utifrån tanken att barn lär i alla 

situationer där omsorg ses som en förutsättning för kunskapsutveckling. Har Educare-

begreppets helhetsperspektiv förskjutits mot ett fokus kring lärande? Pramling Samulesson 

(2014) säger att det kan finnas en risk med ivern att framhålla förskolan som mer 

kunskapsinriktad än tidigare ifall personal i förskolan blir för kunskapsförmedlande och 

styrande (a.a.). Historiskt har pedagogiken stått för den vetenskapliga kunskapen och 

omsorgen för den subjektiva och irrationella men det har också funnits ett hierarkiskt 

förhållande mellan omsorg och lärande. Omsorgen har kopplats till de yngsta barnen i 

förskolan samt de lägst utbildade och pedagogik till de äldre barnen och de högst utbildade. 

Helhetsförhållandet mellan omsorg och lärande har inte historisk betraktats som en 

självklarhet (Johansson & Pramling Samulesson 2001).   

En verksamhet som i första hand tillgodoser behoven av omsorg behöver inte 

innebära att ett lärande för barnen uteblir eller att personalen inte också 

uppmärksammar barns lärande. (Halldén 2001, s. 3) 

Nutidens läroplan beskriver Vallberg Roth (2015) som Världsbarnets läroplan. Här syns ett 

kunskapsintensivt samhälle med en starkt globaliserad trend där människor globalt och på en 

mängd olika sätt påverkas av varandra. I dagens läroplan för förskolan finns även förstärkta 

kunskapsområden som innefattar språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska 

strävansmål för förskoleverksamheten. I främsta rummet ska världsbarnets rättighet, kompe-

tens samt barnets bästa sättas. Det finns ett syfte som innefattar att barnen ska klara sig i 

världen och bidra till att klara världen (a.a.).                                                              

 Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) belyser att det framträdande synsättet i dagens 

läroplan för förskolan handlar om betoningen på kommunikation och att barnen ses som 

medkonstruktörer i sitt eget kunskapande. Detta förutsätter enligt forskarna barns delaktighet 

i den egna lärprocessen. Delaktighet finns i nutida läroplan framskriven som både värde och 

pedagogik men romantiserande föreställningar om barn och barndom finns fortfarande hos 

lärare inom förskolan. Trots att delaktighet är en laglig rätt så är den praktiska tillämpningen 

av barns delaktighet inte en självklarhet (a.a.). Kopplat till ovanstående och tidigare referat 

hämtat ut förskolans läroplan går det att tyda en vilja från samhällets sida att förskolan ska 

arbeta för goda omsorgsfulla relationer mellan vuxna och barn, mellan barn och mellan 

förskola och föräldrar.  
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4 TIDIGARE FORSKNING                                                                                                      
I följande avsnitt kommer tidigare forskning utifrån denna studies fokus att beröras. Även 

om forskning kring det relationella fältet inom skola och förskola inte är stort, finns det 

givetvis ytterligare forskning än vad som här tas upp. Ett urval har gjorts utifrån vilken 

forskning som uppfattats mest relevant i förhållande till föreliggande studie som undersöker 

förskollärares erfarenheter och upplevelser av att skapa och upprätthålla goda relationer till 

barnen i förskolan samt barnens bemötande gentemot förskolläraren i eller efter dessa 

relationella möten. I tidigare forskning riktad mot skolan går att se ett uttalat fokus kring 

lärares relationella kompetens medan relationskompetens i förskolestudier mer kan uppfattas 

underförstådd och inbäddad i förhållande till förskolepersonals förhållningssätt och barnsyn. 

Av den anledningen finns forskning från både förskola och skola representerade men också 

för att den relationella kompetensen hos lärare inom de olika åldersstadierna visar på grund-

läggande likheter även om de är förknippade med vissa olikheter som exempelvis barnens 

ålder, antal vuxna som arbetar med barnen, verksamhetens organisation, de vuxnas utbild-

ning men även deras egna erfarenheter och uppfattningar av hur en skola och förskola bör 

vara. Nedanstående avsnitt kommer att presenteras utifrån vad som i tidigare forskning går 

att tolka som relationers grund samt förskollärares och lärares förhållningssätt och barnsyn. 

4.1 Relationers grund 

4.1.1 Förtroende och äkthet                                                                                                                              

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elever i grundskolan har av Lilja (2013) 

undersökts genom fältstudier, observationer och intervjuer. I empirin visade sig förtroende-

fulla relationer fördjupas genom att läraren bryr sig om och lyssnar till eleven. Resultatet 

visar att de förtroendefulla relationerna är mellanmänskliga, där läraren inte bara möter 

eleven i deras kognitiva utveckling utan som en hel människa med känslor, behov och 

personliga mål. I sådana möten är det inte bara läraren som möter eleven utan även eleven 

som möter läraren men mötet utmanas av lärarens gränssättning och motstånd. Finns det en 

tillit till varandra i dessa möten så bemöts även de inblandade individerna utefter sina olika 

behov och förutsättningar. En gemensamhet för resultatet i studien är förekomsten av det 

etiska kravet. Det etiska kravet myntades av den danske professorn Lögstrup och innebär att 

vi människor lever i ett ofrånkomligt beroendeförhållande till varandra: ”Det sätt som var 

och en väljer när de tar emot den andre kommer att gripa in i andra människors liv och kan 

också få betydelse för hur moraliska och etiska ställningstaganden förstås i framtiden” (a.a. 

s.57).                                                                                                                                          

 Frelins (2014) syfte med sin forskning kring professionellt relationsskapande i förskola 

samt skola har varit att bland annat medvetandegöra lärararbetets relationella dimension. Via 

intervjuer och observationer av förskollärare, lärare i grundskolan samt gymnasiet har fors-

karen i sina studier inhämtat empirin. Resultaten visade att lärarna kunde få arbeta väldigt 

hårt för att nå förtroende och tillit i relationen med eleverna. För att nå en förtroendefull 

relation behövdes följande kvalitéer: rättvisa, välvilja, begriplighet, förtroendekapital, humor 

och värdighet. Rättvisekvalitén kunde innefatta att exempelvis förklara varför en regel fanns, 

hålla sitt ord, att inte ha favoriter och att rättvisa inte innebär att alla ska behandlas lika 

vilket elever kan acceptera bara det inte görs på orättvisa grunder som exempelvis etnicitet 
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eller kön. Välvilja handlade om att läraren i första hand fanns där för eleven, gick att lita på, 

ville eleven väl samt fick eleven att förstå detta. Begriplighet kunde exempelvis för läraren 

innebära att sätta ord på och motivera sitt handlande för eleverna. Det uttalades även att om 

ett förtroende byggts upp mellan lärare och elev så behövde eleverna inte alltid den förför-

ståelsen. Det handlade likaså om att ligga steget före och göra eleverna beredda på vad som 

skulle ske härnäst för att inte försätta dem i förvirrande och konfliktmöjliga situationer. 

Dessa utsagor kom främst från de lärare vilka arbetade med de yngre eleverna.                        

 Kvalitén förtroendekapaital beskrevs enligt Frelin (2014) av lärarna i ekonomiska termer 

vilket kunde vinnas eller förloras. Kapitalet kunde förloras genom negativa möten inne-

hållande kritik och skäll. Hade du som lärare ett stort förtroendekapital så kunde ett misstag 

från lärarens sida snabbt repareras men med ett magert kapital så beskrevs enstaka lärar-

misstag kunna göra stor skada i relationen mellan lärare och elev. Misstag kunde exempel-

vis handla om att som lärare inte hinna med att hjälpa alla elever vilket fick till följd att 

lärarens förtroendekapital sjönk hos de elever som inte fick hjälp. För att undvika detta 

förklarade en av lärarna att han lade mycket tid på tydliga förklaringar innan eleverna fick 

prova själva. Kvalitéerna humor och värdighet innefattade att lärarna ofta använde sig av 

humor när de behövde tillrättavisa eleverna för att ändå göra det med viss värdighet. Lärarna 

beskrev i samband med detta även betydelsen av att känna eleverna för att veta hur man kan 

skämta med dem, men också tillåta eleverna att skämta tillbaka. Det beskrevs dessutom vara 

känsligt att skämta om det skulle råka bli på elevens bekostnad, vilket kunde tysta istället för 

att uppmuntra eleven. För att bemöta eleverna på ett bra sätt i sådana situationer krävs enligt 

Frelin lyhördhet hos läraren (a.a.).                                                                             

 Via intervjuer och observationer har Fibaek Laursen (2004) undersökt trettio lärare i Dan-

mark vilka valts utifrån egenskaper i sitt läraryrke såsom arbetsglädje, förmåga att göra 

intryck samt äkthet. De personliga och mer svårgripbara beståndsdelarna i undervisningen 

analyserades i empirin vilka innefattade lärarens engagemang och respekt för barnen men 

även förverkligandet av lärarens värderingar i klassrummet. Det gemensamma begrepp som 

forskaren kommit fram till är - autenticitet. Studien visar att det inte är pedagogiken i sig 

vilken läraren använder sig av som är av störst vikt, utan de verksamma begreppen handlar 

om övertygelse och konsekvens. En lärares autenticitet innehållande intresse, engagemang, 

positivitet, trovärdighet, värme, tillit, empati, förståelse, tolerans och öppenhet påverkar ele-

vens inställning och insats, vilket i sin tur har en stor betydelse för hur resultatet kommer att 

bli. Forskaren ställer frågan om hur barn kan ha en så utvecklad känslighet för budskapets 

trovärdighet? Inom psykologin så pratar man om somatiska markörer, kroppsliga signaler 

där vi kan känna av det som är icke trovärdigt i exempelvis magen eller någon annan del av 

kroppen utan att helt kunna förklara det. Dessa somatiska markörer har effektivare och mer 

funktionell effekt än medvetna och rationella överväganden. Autenticitet innebär ett hand-

lande utifrån sina livsvärden och läraren behöver bli medveten om sina egna förmågor och 

hur läraren på ett värdefullt sätt kan bidra i sin yrkesroll (a.a.). Aspelin (2014) beskriver den 

äkta relationen som utbildningens grundsten: 

 Eleven verkliggörs i en äkta relation. […] Denna utbildningens grundsten kan 

benämnas ”pedagogikens ontiska dimension” och kontrasteras mot ”pedagogikens 

skenvärld”. [---] Äkta samtal däremot innebär att man öppnar upp sig för varandra, 

agerar ärligt, förbehållslöst och utan intentionen att överföra en viss bild av sig 
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själv. Pedagogiskt ansvar […] blir en uppmaning till läraren att möta sina elever 

som de är. (s.160) 

4.1.2 Oförutsägbarhet                                                                                                                                                     

Det finns en osäkerhet i relationer mellan människor och det är svårt att som lärare veta vad 

ens handlingar leder till i ett längre perspektiv men man är ändå alltid tvungen att göra något 

eller inte göra något vilket får konsekvenser. Det handlar inte om att göra ”rätt val” utan att 

göra ”det bästa” i situationen (Frelin 2014). Aspelin (2014) nämner det relationellas oförut-

sägbarhet genom att bland annat referera till Goffman som säger att mänskligt samspel 

ofrånkomligen är dramatiskt och kan ses som ett större vågspel.                                                                                        

 Enligt det etiska kravet vilket tidigare belysts och förklarats som människors ofrånkom-

liga beroendeförhållande, ställs fordringar på att vi tar emot den andre och hur vi gör det, 

men kravet är likväl outtalat och får ingen röst förrän det tolkas. Det etiska kravet innebär 

även att förtroende föregår misstroende, vilket leder till att risker tas och att visa tillit medför 

ett utelämnande med möjliga starka känslor som konsekvens. I skolsituationer innebär det 

att elever ska kunna ta för givet att en lärare tar emot barnet med barnets bästa som syfte. 

Lärare har ansvar för att ta tillvara på den tillit som eleven lägger i lärarens hand, att det 

finns en gemensam ansvarsförståelse från både lärare och elev och vad det innebär att vara 

utlämnade till varandra. Om exempelvis olikheten går över till att eleverna övertar lärarens 

roll betyder det att elevernas öppenhet ersätts av misstänksamhet gällande undervisningen 

(Lilja 2013).  

4.1.3 Förmåga att tolka barnen och eleverna                                                                      

Under flera år har Aspelin (2014) genom observationer och videobservationer studerat hur 

elever och lärare kommunicerar i klassrum på en gymnasieskola och kommit fram till att 

utbildning grundar sig i relationer. För att undervisningen ska vara utvecklande i genuin 

mening så krävs en personlig och vital relation mellan lärare och elev. För att kunna förstå 

elevers tillägnelse av kunskap så behöver lärandets sociala sammanhang utforskas och ett 

relationellt perspektiv anammas. Fenomen som framkommit i studierna är av kommunikativ, 

dynamisk, situationell och relationell art. Genom ovanstående fenomen ses lärarens förmåga 

att följa samspelets situationella rörelse, tolka verbal och icke verbal kommunikation, 

uppleva relationen från elevens sida men även samtidigt positionera sig som pedagogiskt 

subjekt av stor vikt. Icke verbal kommunikation visade sig i undersökningarna ha stor betyd-

else i relationsbyggandet och undervisningen mellan lärare och elev. Om sociala band 

förbises så blir resultatet enligt Aspelin pedagogiska, sociala och individuella komplika-

tioner (a.a.).                                                                                                       
 En studie genomförd av Johansson (2011) bland de allra yngsta barnen i förskolan 

syftade till att med bakgrund av vissa delar i förskolans läroplan studera det pedagogiska 

arbetet i förskolan. Enkäter, intervjuer och observationer användes för att följa barns 

erfarenheter, pedagogers förhållningssätt och verksamhetens organisation och innehåll. 

Bland annat undersöktes vilken atmosfär som präglade barngruppen, hur pedagogerna 

arbetade i omsorgssituationer men även vilken syn på barn, barns lärande och kunskap som 

kunde ses i intervjuer och pedagogernas förhållningssätt. Det undersöktes också vilka 

kommunikativa samspel som ägde rum och hur etiska frågor gavs innehåll i verksamheten. 

20 kommuner samt 30 förskolor ingick i studien och ca 450 barn samt 105 pedagoger 
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deltog. Yttre villkor, lärande och kunskapssyn, pedagogers syn på barnet som person, 

gemensamma mål, omsorgssituationer, etiska och kommunikativa samspel samt atmosfären 

kunde ses som olika integrerade och sammanvävda kvalitetsaspekter av förskolans verk-

samhet. Tre olika atmosfärer kunde utläsas ur empirin varav en som samspelande atmosfär. 

Den kännetecknades av en närvaro i barns livsvärldar, lyhördhet samt öppenhet för över-

trädelser av gränser. Atmosfären karaktäriserades också av en grundläggande respekt för 

barnet, gemensamt engagemang, öppenhet och emotionell närvaro. Där fanns också en tro 

på barnets kompetens och vikten av den för barnets lärande. Pedagogerna visade vilja att 

närma sig barns livsvärldar och en strävan mot perspektivbyte. Den vuxnes ambition i den 

samspelande atmosfären var att barnen skulle få tid och möjligheter att pröva och vara 

delaktiga aktörer i sitt eget lärande. Utifrån ovanstående resultat säger Johansson att kunskap 

mer kan ses som en relation mellan barn och omvärld (a.a.).                                                                                                                                                          

4.2 Förhållningssätt och barnsyn 

4.2.1 Omsorg                                                                                                                                                                                    

I ett projekt kring pedagogers förhållningssätt och små barns lärande inhämtades empiri 

genom observationer på två olika småbarnsavdelningar med samma barnantal. Forskarna 

Johansson & Pramling Samuelsson (2001) undersökte bland annat vilken relation omsorg får 

till pedagogik i förhållande till pedagogers förhållningssätt och hur detta uttrycks? Under-

sökningens antaganden grundande sig i att omsorg kan ses som en central del av pedagog-

iken. Med detta i åtanke riktades fokus mot möten med barns livsvärldar samt att omsorgs-

innebörden sågs som en etisk dimension. Forskarna refererar till Merleau Ponty och hans 

livsvärldsfilosofi:  

Kroppen är en enhet av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik där det fysiska är 

integrerat med det psykiska […] Kroppen är också sammanlänkad med världen genom 

att människan är i ständig interaktion med allt hon möter i denna, samtidigt som 

kroppen är ständigt närvarande i allt hon gör […] Det vi gör eller uttrycker har en 

mening för oss. Detta är en grundläggande mänsklig aktivitet, att rikta sig mot världen 

och att erfara mening i den. (a.a. s.82) 

I empirin fann de tre former av dialoger vilka sågs förtydliga omsorgens ställning i pedago-

giken. Dialogerna beskrivs av Johansson & Pramling Samuelsson (2001) som integrerade 

delar i den vuxnes möte med det lärande barnets livsvärld. Den emotionella dialogen inne-

bar att vuxna spontant deltar i barnets upplevelse, delar barnets erfarenheter och uppmärk-

sammar och följer barnets initiativ. Beröring och fysisk kontakt samt positiva uttryck och 

glädje uttrycks i förhållande till barnet. På olika sätt får barnet bekräftelse av den vuxne i 

dialogen. Den meningsskapande och utvidgade dialogen handlar om en informativ kontext 

där ett gemensamt engagemang och intressefokus delas och upptar en central plats i dia-

logen. Utmärkande för pedagogens förhållningssätt i dialogen handlar om att delta som 

medresenär i barnets upptäckter, benämna det som sker, jämföra med andra situationer och 

vara villig att utvidga och ge förklaringar utöver det som för tillfället är synligt. Att vara 

öppen för barnets livsvärld utan att färgas av sin egen förförståelse och att broar byggs från 

det okända till det kända. Den tredje dialogen som förtydligar omsorgen i pedagogiken är 

den avgränsade dialogen. I denna dialog handlar det om att som vuxen ge barnen hjälp 
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genom att stödja och leda barnen i deras målinriktade handlingar, så att barnen kan komma 

vidare. Här handlar det inte om korrigerande eller negativa tillrättavisningar utan gränssätt-

ning som omges av en ömsesidig respekt och varm atmosfär (a.a).                                                                                                                                                

 I studien kring relationsskapande i förskola och skola kunde Frelin (2014) se att omtanke 

om elevernas självbild innefattade både begreppen självförtroende och självkänsla. Av bety-

delse nämns lärarens förväntningar på eleven kopplat till elevens egen självbild och tro på 

sig själv. En av lärarna pratar om att lyfta elever för att stärka deras självförtroende men 

också att en förtroendefull relation mellan elev och lärare kan göra att eleven vågar ta steget. 

Ytterligare kategorier som nämns under omtanke om elevens självbild är försöksvilja, själv-

förtroendekapital och acceptans. Försöksviljan handlar om att fråga eleverna kring anled-

ningen till att de inte vill försöka, för att få till stånd en eventuell förhandling. Självför-

troendekapital byggs upp hos eleverna exempelvis genom uppgifter med huvudsyfte att ge 

eleverna en känsla av att de kan, duger och har något som andra vill lyssna på. Acceptans 

innebar enligt lärarna att stärka elevernas självkänsla genom att stötta eleverna i att känna att 

de duger som de är och att de presterar utifrån sitt bästa och det är gott nog. Kring temat 

medmänsklighet fanns uttryck för olika kvalitéer hos läraren vilka beskrivs som erkännande, 

felbarhet, rimliga krav samt empatisk förståelse. Kortfattat innebar erkännande att se varan-

dra utöver elev- och lärarrollen, inte bara vad man är utan även vem den unika personen 

visar sig som. Lärarna tog även upp sin egen felbarhet, att visa eleverna att man även som 

lärare kan göra misstag och be om ursäkt. Rimliga krav kommer med en känslighet för hur 

mycket eleverna orkar. En lärare uttryckte det tillsammans med eleverna: ”Nej, nu har vi 

pressat ur all juice ur de här apelsinerna tror jag” (s.58). Läraren beskrev att om han skulle 

fortsatt pressa eleverna när han inte upplevde det möjligt, så skulle en sådan okänslighet i 

längden kunna leda till skolk och skolhat. Den empatiska förståelsen som kom fram i studien 

innebar en hänsyn till elevernas mänsklighet och att utgå från att eleven gör så gott den kan. 

Lärarna tog upp exempel som att ha förståelse för att matteuppgifter kan kännas svårare om 

katten ska avlivas eller att en elev med huvudvärk kan få sitta i grupprummet själv och 

arbeta.                                                                                                                                        

 Lärarnas svar i Frelins (2014) studie implicerade att de utgick från elevernas verklighet 

för bästa möjlighet till utbildning. Relationen mellan lärare och elev kan ses som både 

symmetrisk och asymmetrisk. Symmetrisk är relationen i den meningen att både lärare och 

elever är aktiva i meningsskapandet och producenter av detsamma. Asymmetrin ligger i 

elever och lärares olika ansvar. Professionell omtanke om eleven kan användas som 

utgångspunkt för att komma förbi uppdelningen av fostran och undervisning som två olika 

aktiviteter. Både utbildningens innehåll och relationer hänger ihop. Relationer tar också tid 

att underhålla och bygga upp. I detta långsiktiga relationsarbete finns de svårmätbara syftena 

med utbildningen som demokrati, social rättvisa och att bidra till ett bättre samhälle (a.a.).                                            

 En central tanke hos Aspelin (2014) utifrån hans forskning är möjligheten av en kunskap-

seffektiv skola på omsorgspedagogisk grund. Han kopplar detta till skolans dubbla uppdrag 

innefattande både kunskapsförmedling samt social omsorg/fostran vilka han vill se som 

sammanlänkade processer där den sociala omsorgen och kunskapsutveckling samverkar i en 

medveten process genom att inte ses som separata aktiviteter (a.a.).                                                                            

 I förskolestudien av Johansson (2011) utmärktes också pedagogernas barnsyn av tre olika 

teman. Ett av dem innefattade att det fanns pedagoger som kunde se barnet som en menings-



12 

 

skapande medmänniska med intentioner, intressen, behov och önskningar som respekt-

erades. Synen på barnen som medmänniskor innebar även att utgå från barnens erfarenheter 

men också att kunna släppa kontrollen till barnen. Johansson tar upp ordet etik som handlar 

om hänsyn till andra och sig själv där ett ömsesidigt beroende finns mellan subjekt och värld 

på samma sätt som mellan subjekt och andra subjekt. Vi har en instinktiv grundtillit till 

andra människor. Ur detta ömsesidiga och ofrånkomliga beroende växer etiken upp. En stor 

komplexitet i pedagogers mångfald av förhållningssätt i kunskaps- och lärandesyn, kommu-

nikation med barnen liksom pedagogernas närhet till barns livsvärldar och emotionella för-

hållningssätt visade sig i studiens resultat (a.a.).  

Pedagoger och barn i förskolan, är intrasslade i tid och rum, i en kultur och ett 

samhälle, i en historia och en framtid, och sin levda förståelse av detta. Alla 

dimensioner (där barn och vuxna också ingår) griper tag i varandra i en oupplöslig, 

interaktiv process. (Johansson 2011, s.218) 

4.2.2 Närhet - Distans                                                                                                                                                               

När Frelin (2014) googlade ”professional distance” visades 263 000 träffar men när hon 

gjorde detsamma med ”professional closeness” visades färre än 3000 träffar. Efter det 

ställde hon sig själv frågan; professionell närhet, finns den? Frelin säger att det kan vara lika 

professionellt att finnas nära sina elever som att hålla avstånd och att det ibland behövs 

professionell distans likväl som det ibland behövs professionell närhet. Kopplat till lärar-

professionen och den relationella dimensionen belyser Frelin lyhördhet, vilket kan ses som 

ett sammansatt begrepp innehållande uppmärksamhet, erfarenhet och förhållningssätt. 

Studierna visar att en hel del energi och tankekraft hos lärarna går åt till denna relationella 

dimension och lärarna visade sig ha lättare att beskriva vilka relationer de inte ville nå 

tillsammans med sina elever än att med ord beskriva relationen de önskade uppnå.                                                                              
 Hargreaves (2000) var delaktig i ett forskningsprojekt i Kanada som undersökte 53 lärare 

i 15 skolor innefattande grund- samt högstadieskolor. Projektet syftade till att studera kän-

slorna i undervisning samt utbildningens förändring. I intervjuer och gruppdiskussioner bads 

lärarna på ett respektfullt sätt beskriva händelser de varit med om tillsammans med elever, 

kollegor, förvaltare och föräldrar, vilka innefattade både positiva och negativa känslor men 

även beskrivningar av betydelsefulla emotionella händelser beträffande interagerande med 

studenter. Resultatet visade att grundskolan karaktäriserades av fysisk och professionell 

närhet och mer emotionell intensitet, men under ambivalenta maktförhållanden där den 

emotionella intensiteten ibland visade sig negativ. Högstadiet kännetecknades av större 

professionell och fysisk distans där känslor sågs inkräkta i klassrummet. Låt oss jämföra 

med Johanssons (2011) undersökning i förskolan där atmosfärerna hon fann blev synliga i 

motpoler. Atmosfärer genomsyrade av öppenhet och samspel i motpol till kontroll men även 

närvaro i barns livsvärld i motpol till distans. I en av atmosfärerna vilken benämns som den 

instabila atmosfären sågs en vänlig distans och ett tillkämpat lugn hos pedagogerna där 

motsägelser var vanligt förekommande. I atmosfären infann sig både närhet och distans till 

barnen (a.a.). Den instabila atmosfären går att jämföra med Hargreaves atmosfär i grund-

skolan då båda karaktäriserades av starka emotionella uttryck av både negativ och positiv 

karaktär. Johansson (2011) nämner att denna atmosfär var den vanligast förekommande i de 

förskolor som undersöktes och som helhet beskrivs atmosfären som motsägelsefull.   
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4.2.3 Emotioner                                                                                                                                                                                         

I Hargreaves (2000) studie fanns den mest positiva känslan hos lärarna förknippad med 

krävande eller svåra elever vilka lärarna mot alla odds lyckats vända om. I grundskolan 

talades även i positiva ordalag kring klassrumssituationer vilka bland annat belyste hur 

elever kunde sakna läraren, att läraren var en favoritlärare, informella möten, humor och att 

som lärare vara älskad av eleven. För högstadielärarna så fanns de starkaste positiva käns-

lorna när de uppnådde ett genombrott med individuella elever eller direkt respekt, uppskatt-

ning och tacksamhet från eleverna. Detta kunde ske genom elever som hälsade i korridoren, 

gav läraren present när den exempelvis låtit eleverna baka under en engelskalektion eller att 

eleverna spontant visade att de skulle komma att sakna läraren.                                              

 Emellertid visar det sig i Hargreaves (2000) undersökning att högstadiernas klassrum 

utifrån lärarens perspektiv saknade emotionell intensitet. De positiva relationerna till 

eleverna beskrivs mer av lärarna i termer av respekt och erkännande än gillande och kärlek. 

Alla de manliga lärarna i högstadiet beskrev att de såg eleverna i ett nytt ljus utanför 

klassrummets kontext gärna innefattande elevens intresse. Hargreaves tolkar det som att 

lärarna inte upplever att de känner eleverna eller att eleverna känner läraren i klassrummet, 

klassrummet är ingen plats där läraren delar känslomässiga mål med eleverna eller utvecklar 

nära känslomässiga band till dem. Lärarna upplevde inte att eleverna kände läraren som 

moralisk och emotionell människa, vilket var den mest frekventa negativa känslan för 

högstadielärarna i undersökningen. Studien visade även att elevernas känslor som de har 

med sig in i klassrummet sågs komma från utsidan, det personliga livet, hem och familj. 

Känslorna sågs och förklarades av lärarna som avstickare från normala dagar, det för 

eleverna åldersadekvata eller normal teoretisk nivå och beskrevs som dåliga dagar. För 

höstadielärarna verkade känslor ses som ett hot mot det individuella lärandet och ordningen i 

klassrummet, även om det fanns en lyhördhet och förståelse för elevernas känslor med en 

vilja att stötta. När lärarna fick frågor vilka berörde hur skolan arbetade för positiva känslor 

som upprymdhet och glädje så inträffade allt lärarna refererade till utanför klassrummet som 

exempelvis, dans, tävlingar, ceremonier, sportaktiviteter och musik i kafeterian.                            

 I sin artikelkonklusion skriver Hargreaves (2000) att undervisning är en emotionell 

praktik. Användandet av känslor kan hjälpa till eller skada, höja klassrumsstandarden eller 

sänka den, bygga kollegialitet och föräldrasamverkan eller sätta andra vuxna åt sidan. 

Känslor är inbäddade och uttrycks i mänsklig interaktion och relationer. Politisk distans står 

i studien för skillnaden i maktförhållanden mellan lärare och elev vilket Hargreaves ser som 

den största risken beträffande möjlighet till känslomässig förståelse i grundskolan. I 

högstadiet ser han olika mönster i skolorganisation och professionella normer beträffande 

lärarens interagerande med eleverna som den största risken för att inte kunna nå känslo-

mässig förståelse i klassrummet. Flera av grundskollärarna beskriver att de direkt eller 

indirekt varit arga kring en elev, vilket inte beskrivs lika ofta hos högstadielärarna. De kände 

sig även oftare frustrerade. Grundskollärarna kunde bli arga angående elever vilka de försökt 

hjälpa och som sedan vägrade att arbeta hårt och samarbeta, om en elev ville göra sin grej 

och inte följde klassrumsreglerna, om en elev klagade att det var tråkigt även om läraren 

gjort sitt bästa för att för att det skulle bli roligt eller som en av informanterna beskriver det 

när en 5-årig elev som hatade läraren önskade att läraren skulle dö. Ilska hos grundskol-

lärarna steg alltså när eleverna trotsade eller utmanade läraren, förlöjligade läraren inför 
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andra eller misslyckades uppskatta eller uppmärksamma när läraren gjort sitt yttersta för 

eleven. I detta fall kring ilska fanns ingen skillnad i kön mellan lärarna. Det gällde lika 

mycket för män som kvinnor (a.a.).                                                                                                                

  Motgångar i kommunikationen mellan lärare och elev leder enligt Aspelins (2014) 

forskning många gånger inte till ett erkännande av situationen och vad det som inträffat kan 

innebära för deltagarna och de sociala banden, vilket även kan knytas till Hargreaves studie. 

Empirin i Aspelins undersökningar har delvis analyserats utifrån Scheffs teori om känslors 

roll i social interaktion, vilken fokuserar på känslorna skam och stolthet. Stolthet beskrivs 

inte som en positiv känsla eller skam som en negativ, utan känslorna ska ses som oumbär-

liga och vägledare i den sociala trafikens interaktion. Det är inte skam i sig som klipper av 

eller hotar de sociala banden utan en viss sorts skam; den process genom vilken skam-

känslan undertrycks. Genom att aktörerna blir medvetna om vad som sker, erkänner sina 

missöden samt deras beroende av sociala band, så kan aktörernas negativa känsloförlopp 

brytas. Utifrån sina resultat tolkar Aspelin att känslorna skam och stolthet återkommande 

underkuvas i lärare – elev relationen. Ovanstående kan innebära att lärare i sitt arbete 

behöver göra sig medvetna om samt erkänna betydelsen av känslors sociala funktion och på 

vilket sätt känslorna är relaterade till lärarnas kommunikation och samspelsordning med 

eleverna, men även känslornas inverkan på utbildningens produktivitet. Exempel på känslor 

inom stolthetsfamiljen är glädje, förtjusning, lycka, erkännande, gillande, sympati, tillgiven-

het och kärlek vilka kännetecknar positiva upplevelser. Aspelin vill även betona en ömse-

sidig stolthet där uppskattning visas för vad individen är och inte först och främst för vad 

individen gör. Då uppstår en stolthet över att bli sedd och bekräftad. Båda formerna av 

stolthet är av vikt och nödvändighet i utbildning och sociala sammanhang (a.a.).  

4.2.4 Makt                                                                                                                                                                                          

Det finns i den tidigare forskningen resultat som tyder på att den vuxnes makt i förskola och 

skola kan ha negativ inverkan på goda relationer. Några av grundskollärarna i den Kana-

densiska studien berättade om elever som aktivt ogillade dem. Lärarna talade om elever som 

saknade artighet, gjorde miner och härmade läraren inför andra elever eller sa att de hatade 

läraren, vilket enligt Hargreaves kan förklaras genom skillnader mellan lärare och elev i 

ålder, sofistikerat strategiskt tänkande, lärarens maktposition och fysiska storlek (Hargreaves 

2000). Det kan emellertid ifrågasättas om detta är orsaker till elevernas beteende, i så fall 

med anledning av att eleverna upplever sig i underläge på grund av att läraren utnyttjar sin 

maktposition på ett för relationen negativt sätt. Läraren har till ansvar att inte använda sin 

överordnade position på ett olämpligt sätt genom att exempelvis omyndiggöra eleverna 

genom sarkasmer eller maktmissbruk (Lilja 2013).                                                                                                                                    
 I förskolan har det också hittats former av maktmissbruk i empirisk forskning. Johansson 

(2011) kunde i sin studie se en kontrollerande atmosfär som utmärktes av ordning och 

behärskning där personalen i förskolan många gånger hamnade i maktkamp med barnen. 

Ytterligare barnsyn som visade sig var att vuxna vet bättre och avgör därmed vad som är 

bäst för barnen. Barnens bästa samt rätt att välja utgick då utifrån den vuxnes perspektiv och 

struktur. I empirin sågs också en barnsyn som innebar att de vuxna på förskolan såg bar-

nens avsikter som irrationella, att barnen inte var att räkna med och därmed begränsades 

(a.a.).                                                                                                                                              
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Aspelin (2014) har i sina studier kunnat utläsa olika relationsmönster. Ett av mönstren 

indikerar att lärare har en tendens att vara för oberoende av sina elever och eleverna tenderar 

vara för beroende av läraren genom bland annat lärarens överkontrollerande strategier. Här-

igenom talar Aspelin om en risk för ett förlorat samspel mellan lärare och elev. Lärarna 

verkar mer sysselsatta med hur eleverna bör agera än att möta dem. Ett annat mönster som 

visade sig var att både lärare och elever på ett ytligt sätt kan agera respektfullt även om 

situationen upplevs annorlunda. Elever visar skicklighet i att läsa av de roller och normer 

läraren förväntar sig av dem för att sedan i de flesta fall anpassa sig efter dessa. Aspelin 

kunde även här se att om eleverna avvek från ordningen så framträdde de ändå på någon 

slags social arena, vilken exempelvis kunde vara en inofficiell kamratdominerad arena eller 

en officiell lärardominerad arena. Aspelin drar här slutsatsen att eleverna verkar kunna an-

vända sig av avancerade rollspel där deltagandet styrs av hur man vill visa sig vara istället 

för att visa vem man egentligen är (a.a.).  

4.3 Summering                                                                                                                           

I den tidigare forskning som refererats till går det att se ett yrkesprofessionellt fokus och 

många tankar kring hur en bra lärare bör eller inte bör förhålla sig i sin yrkesroll för att möj-

liggöra goda relationer till barn och elever. Möjligheterna i forskning kring området kan 

främst ses i att medvetandegöra det relationella begreppet och vad det kan innebära. Hur det 

sedan tolkas och omformas är upp till de olika praktikerna. Frelin (2014) önskar även lämna 

bidrag till ett utbildningsvetenskapligt språk för att underlätta samtal och arbete kring skap-

andet samt underhållandet av relationer i förskola och skola.                                  

    

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER                                               
Undersökningens teoretiska utgångspunkter är valda för deras något djupare och filosofiska 

bidrag till analys och tolkning av studiens empiri som grundar sig i förskollärares erfaren-

heter och upplevelser av att skapa och upprätthålla goda relationer till barnen i förskolan 

samt barnens bemötande gentemot förskolläraren i eller efter dessa relationella möten. 

 Martin Buber var religionsfilosof och beskrivs som en av förra seklets stora tänkare och 

vägvisare. Hans mellanmänskliga teoretiska bidrag kan uppfattas komplicerat men vid 

närmre läsning av intresse för att förstå förhållandet mellan dagens material-, resultat- och 

målfokuserade samhälle och människans innersta. Ytterligare teoretisk utgångspunkt i 

studien är relationell pedagogik som utarbetats av professorerna Jonas Aspelin och Sven 

Persson. Relationell pedagogik har influerats av Martin Bubers mellanmänskliga perspektiv. 

Omsorgsbegreppet som tidigare belysts i bakgrunden kan också ha en mer filosofisk inne-

börd. Med en vidare filosofisk tolkning av omsorg kan begreppet kopplas samman med 

Martin Bubers mellanmänskliga filosofi samt relationell pedagogik och kommer där av att 

ytterligare förtydligas och tas upp i detta avsnitt som ett centralt teoretiskt begrepp.                                                                                                                          

 Martin Bubers mellanmänskliga perspektiv kommer först att beskrivas för att sedan gå 

över till relationell pedagogik följt av omsorg ur ett filosofiskt och utvidgat perspektiv. 
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5.1 Martin Buber – det mellanmänskliga perspektivet                                                         

Martin Bubers betydelse för det pedagogiska tänkandet och handlandet kan enligt Björk 

(2004) främst ses som en helhet i förhållande till begreppen relation, möte, dialog, gemen-

skap, delaktighet och ansvar. Buber ser mötet som delaktighet och gemenskap samt dia-

logen som relation och närvaro, där dialogen snarare är ett förhållningssätt som är mer livs- 

och handlingsorienterat än prestations- och kunskapsinriktat. Skolan ansågs av Buber forma 

individuell egoism och ett kollektivt nationsegoistiskt synsätt. För att bemöta detta utveck-

lade han begreppen person och individ, det mellanmänskliga och sociala samt vikten av 

mötet med uttryck för delaktighet, handlande och ansvar. Personen är ansvarig och hand-

lande samt står för den medvetna och självvalda delaktigheten i det sociala. Individen ingår i 

det kollektiva och kan markera mot det kollektiva men likaväl ingå i tvånget under 

densamma.                                                                                                                                        

 Buber försökte även finna det förenande innehållet i aspekterna person-individ och 

mellanmänskliga-social. Han såg det mellanmänskliga som en särdimension av det sociala 

bortom informella och formella mänskliga gemenskaper till en relation mellan Jag och Du. 

Tankarna om människoblivandet är centralt i Bubers pedagogiska tänkande. Jaget utsätter 

sig i det ömsesidiga och tillitsfulla mötet för förändring och blivandets möjlighet. Det 

pedagogiska mötet är det som är pedagogiskt fruktbart, inte undervisningen av en människa. 

Det nyfödda barnet kan ses med de anlag hon ärvt samtidigt som barnet är påverkbart med 

möjligheter att bli mer än det hon är. Människan föds som en psykofysisk enhet med både en 

realitet, en verklighet och en potentialitet. Buber ansåg utvecklingen av en människas 

karaktär som en fostrares viktigaste uppgift. Karaktären beskrivs som sambandet mellan en 

människas personlighet som psykofysisk enhet och hennes framträdelseformer genom 

hållningar och handlingar (Björk 2004).                                                                                         

 Enligt Buber förhåller sig människan till världen genom två olika förhållningssätt, dels 

via relationen mellan Jag och Det men även via förhållandet Jag och Du. I en Jag och Det 

relation tillerkänns inte den andra partens egen existens medan i ett möte mellan Jag och Du 

så är relationen mellan subjekten ömsesidig och den andra parten i mötet träder fram som ett 

levande väsen för jaget. Den andra parten kan vara en människa, ett djur eller en text, vilka 

genom det egna jagets förhållningssätt i relationen ges en karaktär av Du eller Det. Vi för-

håller oss mestadels i relation till Det, då detta ger en känsla av trygghet, förutsägbarhet, 

social- och mental ordning men även erfarenheter och verktyg för att fungera i vårt gemen-

samma samhälle. I Jag och Du relationen däremot finns det autentiska där människans sanna 

väsen förverkligas. Människan kan inte skapa Duet, utan för att nå ett verkligt möte mellan 

Jag och Du så handlar det om att vara beredd på ett sådant möte (Aspelin & Persson 2015). 

Buber (2011) talar även om att ett sådant möte behöver bestå av äkthet och han skriver: ”Det 

är först när skenet framspringer ur en lögn och genomsyras av den, som det mellanmänsk-

liga blir bedraget” (s.32). Som människa behöver man i mellanmänskliga möten visa sig och 

interagera sådan man är och ett mellanmänskligt möte inte kan uppstå utan att bägge parter 

delar varandras tillvaro genom att ge sig hän och utlämna sig till den andre, men att även 

möta den andre med acceptans för dess unika existens och särpräglade sätt. En svårighet 

finns i att få erkännanden från andra för den man till sitt väsen verkligen är vilket gör att 

skenet får hjälpa till och att stå emot detta kräver mod, att våga visa sig som den man verk-



17 

 

ligen är. Han talar om tre moment som kan hämma det mellanmänskligas tillväxt. Skenet, 

vilket nämnts ovan, är det ena men även svårigheten i att fullt förnimma den andre genom 

att vara helt och fullt närvarande. Det tredje hindret handlar om beräknande där Buber talar 

om propagandisten: ”Eventuella individuella egenskaper tillmäter han vikt, endast i den mån 

han behöver lära känna och utnyttja dem för att vinna den andre” (a.a. s.54).                                                                                                                                                 

 Det finns ytterst lite forskning berättar Aspelin & Persson (2015) som berör mellanmän-

skliga relationer. En av anledningarna kan enligt författarna vara en föreställning om att 

vetenskap innebär kvantifiering, vilket inte lämpar sig för undersökning av mellanmänskliga 

relationer. Ett annat skäl kan vara att forskning sällan skiljer på innebörden i olika relationer. 

Sociala relationers betydelse för skolframgång etc. har undersökts men inte mellanmänskliga 

relationer.  Man bör skilja på det sociala och det mellanmänskliga. Sociala relationer behö-

ver inte nödvändigtvis innefatta personliga relationer, många gånger tvärtom, att personliga 

relationer i kollektiva sammahanhang undertrycks genom ”arbetet” med att positionera sig 

gentemot övriga i kollektivet. I ett mellanmänskligt möte däremot möts två personer som är 

närvarande inför varandra och upplever den andre från den andres sida (a.a). Bubers teorier 

om det mellanmänskliga kan ses som komplicerade och Buber (2011) uttrycker själv att det 

framstått allt klarare för honom att människan är så förtrogen med denna dimension av till-

varon att dess egenart är svår att komma underfund med. 

5.2 Relationell pedagogik                                                                                                                        
Relationell pedagogik innebär ett synsätt på utbildning vilket Aspelin (2014) berättar har 

relationer mellan människor i centrum. Efter sin första bok om relationell pedagogik drog 

Aspelin följande slutsats:  

Baserat på klassrumsstudierna argumenterade jag för ett synsätt på lärarens 

ansvar där pedagogiska intentioner som syftar till att underlätta en mer eller 

mindre långsiktig kognitiv utveckling bör synkroniseras med relationsmedvetna 

intentioner som syftar till att främja byggandet av stabila sociala band här och 

nu. (s.162) 

Relationell pedagogik söker enligt Aspelin & Persson (2015) en ny riktning kring utbild-

ning. Två pedagogiska diskurser dominerar, den kunskapseffektiva skolan samt den socialt 

orienterade skolan, där den kunskapseffektiva skolan är den dominerande. Författarna ser 

dessa två diskurser som otillräckliga och söker svaret i en diskurs bortom dessa två vilken 

benämns relationell pedagogik. I första hand ser de utbildningsinstitutioner som mötes-

platser mellan människor och att personliga möten mellan människor är utbildnigens funda-

ment. Relationell pedagogik kan förklaras enligt fyra nivåer där en av nivåerna handlar om 

pedagogiskt tillvägagångssätt vilket bland annat innefattar handlingar som syftar till att 

skapa och upprätthålla relationer som främjar lärprocesser. En insikt om att relationella pro-

cesser är viktiga och handlingar som syftar till att stimulera barnens deltagande i dessa är 

viktiga. Det kan gälla förberedelser, efterarbete, organisering, grupper och så vidare. Denna 

institutionella nivå blir formad av den kontext där den befinner sig och innefattar ett mål-

medvetet agerande från lärarens sida. Läraren verkar för barnens meningsskapande rela-

tioner både lokalt och globalt. Alla lärare har med all säkerhet ägnat sig åt relationell peda-

gogik i denna mening. Ytterligare en nivå som författarna talar om är pedagogiska möten, 
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vilket är den elementära nivån. Detta innefattar ett möte mellan exempelvis läraren och 

eleven. Här understödjer läraren elevens mänskliga mognad och bägge är delaktiga i en 

ömsesidig process. Läraren ser vem eleven är som person och upplever vad eleven upplever. 

Eleven erkänns, bekräftas och ges en vink om riktning och tar ett steg framåt. Här är det 

väsentliga inslaget oförutsägbarhet då det inte med en målmedveten handling går att säga att 

ett pedagogiskt möte kommer ske, utan det sker i en sfär som existerar eller inträffar mellan 

de personer som möts. Emellertid behövs en öppenhet och beredskap på att sådana möten 

kan ske men även att förutsättningar ges för att dessa möten ska kunna ske. De andra två 

nivåerna som Aspelin & Persson talar om är relationell pedagogik som pedagogisk rörelse 

samt teoretisk diskurs/forskningsfält. Pedagogisk rörelse handlar om att relationell peda-

gogik, liksom andra pedagogiska inriktningar, finns i pedagogiska sammanhang och influe-

rar verksamheten på olika sätt. Den teoretiska diskursen står för forskningsfältet relationell 

pedagogik och en aspekt på utbildning (a.a.).                                                            

 Föreliggande studie utgår i analysen utifrån de två tidigare nivåerna av relationell peda-

gogik vilka ovan beskrivits som pedagogiskt tillvägagångssätt samt pedagogiska möten. 

Dessa båda nivåer kan ses ingå i begreppsparen samvaro och samverkan. Genom sina under-

sökningar av tidigare forskares och filosofers resultat (däribland Tönnies, Gergen, Mead, 

Cooley, Shibutani, Turner och Buber) inom det relationella fältet samt utifrån egen forsk-

ning lägger Aspelin & Persson (2015) fram samvaro och samverkan som två grundläggande 

aspekter av relationer. Grunden för relationsaspekterna bör enligt forskarna förstås tillsa-

mmans med antagandet att människan bör förstås i förhållande till omvärlden och inte som 

en separat enhet.  

5.2.1 Samvaro – Samverkan                                                                                                                                 

Samvaro innebär enligt Aspelin & Persson (2015) ett dynamiskt och genuint möte mellan 

två personer och handlar om ett existentiellt möte som bland annat kännetecknas av äkthet 

och sanning. Just begreppet samvaro är normativt då det talar för människans verkliggö-

rande i ett sådant möte. I detta normativa begrepp finns även kännetecken som oförbehåll-

samhet och oförutsägbarhet det vill säga utan inslag av beräkning och planering. Meningen 

finns i själva relationen. Samvaro behöver även relateras till ett socialt perspektiv för vilket 

begreppet samverkan finns (a.a.).                                                                                                                            

 Samverkan betecknar ett skeende där individer i större eller mindre utsträckning koordi-

nerar sina handlingar. Dessa skeenden kommuniceras genom olika sociala överenskomme-

lser, ofta reglerade av formella strukturer så som regler eller institutionellt reglerade roller. 

Samverkan innefattar både en kommunikativ yttre process med andra individer men också 

en inre konversation av tänkta objekt. Samverkan kan sägas i mindre eller större grad 

känneteckna förbehållsamhet och förutsägbarhet så som exempelvis beräkning och plan-

ering. Mål byggs upp som ligger utanför själva relationen (Aspelin & Persson 2015).                                                                                                                                            

 Samverkandet kan främja samvaro genom möjliggörandet av omedelbar närvaro men 

samverkan kan även vara grundad på samvaro det vill säga påverkad av genuina möten. 

Aspelin & Persson (2015) talar även om utbildningens brännpunkt och att man för att besva-

ra den frågan behöver beakta båda dessa aspekter, samvaro och samverkan, och förhållandet 

dem emellan. Samverkan ser de som den vanligaste formen av socialitet vilken ibland kan 

upplysas genom stunder av direkt delaktighet. Samverkan kan både vara influerad av sam-
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varo men även äga rum mer eller mindre avskilt ifrån den. De genuina situationer eller icke 

genuina situationer som uppstår kan inte förstås utifrån utan måste upplevas mellan deltag-

arna. Genuin utbildning bör karaktäriseras av en växelverkan mellan samverkan och sam-

varo (a.a.). 

5.3 Omsorg ur ett filosofiskt och utvidgat perspektiv                                                                                                                              
Omsorg betyder ursprungligen att ”sörja för” vilket Halldén (2001) beskriver som att sörja 

för någon som inte längre, tillfälligt eller ännu inte har förmåga eller möjlighet att ta hand 

om sig själv rörande det kroppsliga som exempelvis mat, sänggående, hygien och påkläd-

ning. Filosofen Heidegger var en av de som vidareutvecklade begreppet omsorg till att gälla 

mellan människan och omvärlden i alla dess dimensioner, ett synsätt som handlar om 

möjliggörandet för oss människor att vara i världen. Med ovanstående synsätt existerar 

kropp, själ, ande och materia oupplösligt sammanflätande. Detta människans funktionssätt 

kan sättas i relation till det fenomenologiska perspektivet, vilket berör det levda livet. Här-

igenom får omsorg även en filosofisk innebörd och behöver inte riktas till vissa grupper och 

institutioner utan istället till människan (a.a.).                                                                                  

 Omsorg kan även förklaras som ett moraliskt skydd av det olikartade och unika vilket 

kräver att människan övar en sensibilitet i förmågan att lyssna, ge emotionellt stöd samt 

tillåta egenarter. Moralen uppstår i mötet i förhållande till erfarenheter av olika livsomständ-

igheter. Omsorgsbegreppet är knutet till många olika praktiker vilket får till följd att 

begreppet kan bli problematiskt genom att det innehåller flera förklaringar (Halldén 2012). I 

denna studie kan omsorg i sitt förhållande till goda relationer mellan barn och vuxna i 

förskolan förstås utifrån den vuxnes förmåga att som Halldén beskriver lyssna, ge emotion-

ellt stöd, tillåta olikheter och egenarter. Detta kan också kopplas till den mer fysiska 

omsorgen då lyssnandet, stödet och olikheter kan innefatta en fysisk dimension av barnens 

behov.                                                                                                                                             

 Omsorg kopplat till denna studies goda relationella möten går även i linje med Sommer 

(2014) som berättar om vikten av att barn som lever på flera olika sociala arenor är i behov 

av en pålitlig kärna av personer vilka kan ge en kvalificerad omsorg. Det kan vara skadligt 

för barnen om de dagligen upplever en social trafikplats med många möten utan trygga eller 

förpliktigande relationer till vuxna. En god omsorg är av stor vikt för hela barnets utveckling 

och inte bara enskilda delar av personligheten. En god omsorg, given av en vuxen till ett 

barn, innebär ansvar, förpliktelse och empatisk förmåga, att kunna leva sig in i en annan 

människas perspektiv samt behov och utifrån det handla stödjande. Ansvaret ligger främst i 

att som omsorgsgivande vuxen inte ställa krav på att få något tillbaka från barnet vilket 

innebär att prestera utan att förvänta motprestation. Människan skapas som en intersubjektiv 

partner genom affektintoning, vilket innebär en ömsesidig upplevelse av att dela en känsla 

med någon annan i ett personaliserat förhållande; dela känslor med den andra, känna 

sympati, vara tillsammans, reagera meningsfullt, känna sig förstådd, ha inflytande på någon 

annan och att stå under inflytande av någon annan (a.a).                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Ovanstående definitioner av omsorgsbegreppet går att koppla till både Martin Bubers 

mellanmänskliga perspektiv med fokus på Jag-Du relationer men också till den relationella 

pedagogikens samvaro. Studiens teoretiska utgångspunkter visar gemensamheter som att 

kunna leva sig in i en annan människas perspektiv och uppleva skeendet från den andres sida 
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via en empatisk förmåga, ta ansvar för relationen, ömsesidighet, dela känslor, tillåta 

olikheter och handla stödjande. Omsorgen handlar enligt Heidegger om människans 

möjliggörande i förhållande till dess olika relationer med omvärlden. Halldén beskriver 

accepterandet av det unika och olikartade hos människan och omsorgens betydelse för 

tillåtande av egenarter och där ur moralens uppkomst. Buber talar om att visa sig och 

interagera sådan man är och om att dela varandras tillvaro men också att möta den andre 

med acceptans för dess unika existens och särpräglade sätt.  

6 METOD 

6.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter                                               
En studies ontologiska (läran om varat) samt epistemologiska (läran om kunskap) grund 

påverkar rimligtvis val av forskningsmetod. Ontologi berättar Åsberg (2001) handlar om hur 

vi människor uppfattar tillvaron. Han talar vidare om att denna uppfattning av tillvaron är a-

priori, vilket innebär att innan en studie har forskaren redan en föreställning om tillvarons 

grundkaraktär. Denna grundkaraktär bildar sedan en ram inom vilken kunskap skapas och 

visar sig meningsfull. En kunskap som visar sig meningsfull utifrån en viss ontologisk ut-

gångspunkt kan visa sig meningslös utifrån en annan. Epistemologi innefattar läran om kun-

skapen och därigenom kunskapsteori vilken berör frågor om kunskapens ursprung, giltighet, 

möjlighet och natur. Enligt Bryman (2014) är de vetenskapliga metoderna i realiteten mer 

friflytande gällande ontologiska och epistemologiska frågeställningar än vi vanligen tror, 

vilket han uppger kan ses genom att citera samhällsvetenskapliga och historiska undersök-

ningar.  

6.1.1 Ontoepistemologisk grund – Existentialismen                                                           

Den ontoepsitemologiska grunden i denna studie vilar hos existentialismen. Åsberg (2001) 

refererar till Heidegger som skriver: 

Vi är ”inkastade i världen” som förstående och tolkande varelser och om vi skall 

förstå vad det innebär att vara mänskliga varelser måste vi försöka förstå själva 

förståndet som sådant. Som ”ett vara i världen” befinner vi oss i en ”förståelse-

situation”, som människan kan utlägga och korrigera, bringa fram sanning ur.  (s.26) 

 

Det du har att utgå från när du vill veta något är att du råkar vara människa i världen tillsa-

mmans med andra. Utifrån en existentialistisk utgångspunkt blir ontologi och epistemologi 

bundna till varandra (Åsberg 2001). 

 I existensfilosofin åtskiljs inte att jag finns och vad något eller jag är. Skulle existens 

åtskiljas från essens så skulle något viktigt gå förlorat hos de erfarna föremålen. Fenomeno-

logiska företrädare för existensfilosofin som exempelvis Heidegger, Sartre och Merleau-

Ponty talar om subjektets fakticitet och subjektets oupplösliga bundenhet till en historisk och 

faktisk värld (Bengtsson 2009).  

 För att ta utbildningen på allvar så innebär det enligt Kakkori & Huttunen (2012) att även 

ta de existentialismhumanistiska frågorna på allvar. Om vi inte vet vad en människa är hur 

ska vi då kunna utbilda hen? De talar fortsatt om att Heidegger såg människan som en mä-

nniska bland andra människor precis som en planta bland andra plantor eller en sten bland 
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andra stenar, med individuella attribut. Människan är inte på något sätt, enligt Heidegger, 

kung över varandet. För att kunna vara herde över sitt vara så behöver varandet ses i ljuset 

av det varande som visar sig, vilket inte betyder att människan kan bestämma över om eller 

hur varanden visar sig eller uppstår (a.a.). Detta vara – att vara till, beskrev Heidegger som 

tillvaro. Inom existentialismen beskrivs att det finns möjligheter för människan att göra val 

men att människan även alltid är insatt i en situation och därmed påverkas av den (Åsberg 

2001).   

6.2 Forskningsansats – Livsvärldsfenomenologi                                                                                

6.2.1 Fenomenologi                                                                                                                                                                      

För att försöka nå förskollärarnas upplevda erfarenheter samt möjliggöra en komplexare 

förståelse och tolkning av dessa har denna studie en fenomenologisk ansats vilken grundar 

sig i våra livsvärldar. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) skriver att fenomenologin 

söker meningsfulla mönster ur erfarenheter men likväl som strukturer söks så söks även 

unika erfarenheter. Fenomenologin vill greppa fenomenens innebörd genom att analysera 

och syntetisera dem för att sedan presentera det undersökta på ett så trovärdigt sätt som 

möjligt.                                                                                                                          

 Jan Bengtsson (2009) som varit en av fenomenologins förgrundsgestalter i Sverige be-

skriver det centrala fenomen-begreppet vilket gett fenomenologin dess namn. Ordet här-

stammar från grekiskan och står för, ”det som visar sig”. Betydelsefullt inom fenomeno-

login är även att något inte kan visa sig utan att det finns någon som det kan visa sig för. Här 

finns ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt. Inom fenomenologin så finns det 

en udd vänd mot alla –ismer vilka beskrivs påstå generaliserade sanningar om en viss sak 

eller vad en viss person sagt. Det finns även inom fenomenologin en misstänksamhet gent-

emot regler och metoder för hur man ska nå de fenomen som undersöks, då dessa metoder 

och regler kan innebära att man går miste om komplexiteten innehållande variation och 

mångfald (a.a.).                                                                                                                   

 Enligt Bengtsson (2001) handlar det inom fenomenologin om att komma underfund med 

”sakerna själva” vare sig det är fysiska ting, känslor, logiska eller matematiska begrepp, 

social institutioner och så vidare. För att nå dessa ”sakerna själva” behövs erfarenheten och 

utifrån erfarenheten klargörs sakerna. Det handlar om: ” [---] att i någon betydelse få grepp 

om sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att våldföra sig 

på dem” (a.a. s.26). Den fenomenologiska ansatsen kräver en öppenhet, följsamhet samt 

sensibilitet och leds av sakerna så som de visar sig men innebär också att göra rättvisa åt alla 

de sammanflätningar och förgreningar som finns i nätverket mellan subjekt och objekt 

(Bengtsson 2001).  

6.2.2 Livsvärlden                                                                                                                                                              

Livsvärlden kan delvis förklaras som att subjektet är oupplösligt förbunden med världen. 

Den värld vi känner till är den värld som är oss tillgänglig genom att vi som subjekt varse-

blir världen. Denna värld är den värld som vi dagligen lever våra liv i (Bengtsson 2001). 

Livsvärlden innefattar enligt Bengtsson (2009) alla de regioner mellan vilka människan rör 

sig och kan förklaras som den världen av allt som är möjlig att erfara och göra. Vid använd-

andet av en livsvärldsfenomenologisk ansats finns intentionen av att studera världen i sin 
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hela konkretion så som den världen visar sig för lika konkreta existerande människor. Här 

behövs sensitiva kvalitativa metoder som kan fånga denna komplexitet.  

Forskningen måste styras av en öppenhet för livsvärldens komplexitet och dess 

mångfald av olika egenskaper och egenskapstyper, betydelser och värden, 

dimensioner och regioner, ofta sammanflätade med varandra. Detsamma gäller för 

människans sammansatthet av kognitioner, sinnlighet, emotioner, kroppslighet, 

socialitet m.m. och olika sätt att förhålla sig till världen. (a.a. s.37) 

I en livsvärldsansats är det viktigt att respektera andra människors livsvärld på deras villkor. 

Exempelvis kan inte barns världar inskränkas till vuxnas världar. Likaså är beaktande av 

sammanhanget av stor vikt och människors erfarenheter, handlingar, händelser och ting blir 

endast fullt begripliga i sina sammanhang. Livsvärldsperspektivet inbegriper även tidsaspe-

kterna samtid, förgångna och framtid, men även så är institutionella förhållanden och sub-

jekt sammanflätade. Olika avgränsningar i forskning är emellertid nödvändiga och kan göras 

genom tematiserade regioner eller naturliga utsnitt (Bengtsson 2009). I denna studie så befi-

nner sig avgränsningen kring skapandet och upprätthållandet av goda relationer till barnen i 

förskolan utifrån flera förskollärarperspektiv, men med en öppenhet för de komplexa samm-

anflätningar och förgreningar som kan finnas. För att nå den andres livsvärld skriver Bengt-

sson (2009) att det krävs någon form av möte. Vid pedagogisk forskning utifrån ett livs-

världsperspektiv så är forskarens livsvärld och livsvärldarna hos de som studeras oupplösligt 

förbundna med varandra och en bro däremellan måste byggas. Ibland talas det om att livs-

världen inte är forskningsbar då det är den som utgör grunden för vetenskap och reflektion. 

Detta ställer sig Bengtsson emot men poängterar vikten av att inte glömma att vi alltid själva 

är en del av den öppna och oavslutade livsvärlden och aldrig kan slippa undan den (a.a.) 

Livsvärldsfenomenologi beskrivs enligt Segolsson (2011): 

[… ] att vi erkänner verkligheten som komplex och sammansatt, där människan 

ingår i historiska sammanhang vilka inte låter sig reduceras till summan av tingen 

eller händelserna. Människor är historiska individer. Vi bär det förflutna med oss 

och genom varje ögonblicks tradition vänder vi oss samtidigt mot framtiden. (s.90)  

6.3 Genomförande 

6.3.1 Val av datainsamlingsinstrument – semistrukturerade intervjuer                                                 

Via studiens forskningsperspektiv som är beskrivande, förstående, tolkande och jämförande 

till sin art, så föll valet på att använda kvalitativa semistrukturerarede intervjuer som data-

insamlingsinstrument för att nå förskollärarnas upplevelser och erfarenheter kring studiens 

frågeställningar. I kvalitativa intervjuer är den intervjuades ståndpunkter enligt Bryman 

(2014) av stort intresse och i semistrukturerade intervjuer följer forskaren en intervjuguide, 

men informanten har stor möjlighet att vara flexibel i sina svar. Intervjuguiden behöver inte 

följas i den ordning som står och även frågor som inte ingår i guiden kan ställas (a.a.). Via 

den semistrukturerade intervjumetoden fanns det i studiens intervjuer möjlighet till flexi-

bilitet och följsamhet utefter förskollärarna svar vilket gjorde att intervjuerna kunde röra sig 

i olika riktningar samtidigt som det fanns ett tydligt tema. Möjligheter fanns att frångå fråge-

formuläret (Bilaga 2) då erfarenheter och upplevelser som inte var direkt knutna till frågan 

dök upp vilket upplevdes öppna upp för goda och respektfulla samtal.  
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6.3.2 Urval av informanter                                                                                                                                          

Kvalitativa forskare använder sig oftast enligt Bryman (2014) av målinriktade eller mål-

styrda val av informanter. Sannolikhetsurval, vilket i sin grundläggande form innebär ett 

obundet slumpmässigt urval, kan också användas vid intervjuer och då främst om forskaren 

har som avsikt att möjliggöra en generalisering av sina resultat gentemot en population. I 

denna studie finns inte de intentionerna då studiens fokus ligger hos de enskilda förskol-

lärarnas erfarenheter och upplevelser och det är dessa som är i fokus (a.a.). I en uppsats ska 

även studiens informanter beskrivas med relevanta grunddrag (Backman 2012).                                          
 I denna studie har nio kvinnliga förskollärare deltagit. Det har varit ett medvetet val att 

förskollärarna i studien har en längre tids yrkeserfarenhet för att på ett mer fördjupat sätt 

kunna sätta ord på sina erfarenheter och upplevelser kring studiens fokus. Förskollärarnas 

yrkesverksamma erfarenheter inom förskolan befinner sig från 6 till 40 år där alla utom en 

informant har en arbetslivserfarenhet mellan 18 och 40 år. Sammanlagt har förskollärarna en 

yrkeslivserfarenhet på 218 år. Tre av förskollärarna har arbetat som barnskötare från början 

av sina yrkesverksamma år i förskolan men sedan läst vidare till förskollärare.                                                                                                                        
 Mina tidigare yrkesverksamma år som förskollärare samt yrkesverksamhet som adjunkt 

på universitetet har möjliggjort målstyrda val gällande informanter. Informanterna har varit 

förskollärare jag kommit i kontakt med via mitt arbete som förskollärare men även hand-

ledare till förskollärarstudenter vilka jag mött vid besök av studenter på olika förskolor. 

Gemensamt för det målstyrda valet är att jag upplevt mig kunna se att det hos förskollärarna 

funnits ett intresse för det relationella perspektivet samt en vilja att dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser i en öppen dialog.                                                                     
 Förskollärarna kontaktades via telefonsamtal eller mail i början av februari 2016 där en 

förfrågan om deltagande i studien gjordes. Alla nio potentiella informanter tackade ja till en 

intervju och ett brev med information samt studiens frågeställningar skickades ut via mail 

(Bilaga 1). Tid för intervjuer bokades och genomfördes i slutet av februari samt i början av 

mars 2016.  

6.3.3 Genomförande av intervjuer                                                                                                                    

Förskollärarna ombads ordna så att intervjun kunde ske ostört för att slippa orosmoment som 

skulle kunna störa koncentrationen och essensen i det berättade. Det förekom vissa stör-

ningsmoment under intervjuerna då annan personal i tre av intervjuerna kom in i rummet i 

olika ärenden. Detta kan till viss del ha påverkat informanternas utsagor men uppfattningen 

är att intervjuerna i det stora hela inte påverkats i någon större utsträckning. Informanterna 

fick även information om att intervjun skulle ta cirka en timmes tid, vilket den också gjorde.  
 I början av intervjuerna användes inledningsfrågor kring temat för studien för att på så 

sätt få informanterna att känna sig mer avslappnade och stimulerade för samtal. Under inter-

vjuernas gång användes sammanfattningar av informanternas svar vilket förväntades förme-

dla en uppfattning av intresse från forskarens sida. Sammanfattningarna genererade även 

uppföljningsfrågor och ytterligare samtal vilka upplevdes nå ytterligare djup i svaren. Inter-

vjuerna spelades in vilket förskollärarna fått information om innan. Information hade även 

delgetts om att intervjun kunde avbrytas om förskolläraren så önskade. Efter intervjuns slut 

fick förskollärarna möjlighet att fundera kring om de ville tillägga något utifrån samtalet. De 

fick även möjlighet att höra av sig om de önskade tillägga eller ta bort något i intervjun.  
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Både intervju och observation kan enligt Bryman (2014) ge upphov till reaktiva effekter. 

Gällande intervju så kan dess ”onaturliga” karaktär leda till att informanten förhåller sig 

mindre naturlig. I ett par av studiens intervjuer upplevdes att en annan lite mer djupgående 

kommunikation öppnades efter att inspelningsverktygen stängdes av. Vid ett av dessa till-

fällen var backupsinspelningen igång och samtalet kunde ändå spelas in vilket respondenten 

även informerades om. I flera av intervjuerna upplevdes emellertid ett djup vilket kan ha 

berott på att forskare och informanter mötts i tidigare professionella sammanhang där någon 

form av relation skapats. Detta var ett medvetet val i studien, att en inledande relation till 

informanterna redan skulle vara upprättad.   

 

6.3.4 Bearbetning av det empiriska materialet                                                                    

En tematisk analys genomfördes i samband med det undersökta fenomenet, det vill säga 

förskollärares erfarenheter och upplevelser av att skapa och upprätthålla goda relationer till 

barnen i förskolan samt barnens bemötande gentemot förskolläraren i eller efter dessa 

relationella möten.                                                                                                                                          

 I en tematisk analys finns det inte några fördefinierade kategorier att utgå ifrån utan 

kategorierna tolkas och görs utifrån det insamlade materialet i relation till det fenomen som 

ska undersökas. Bryman (2014) skriver att det finns en strategi inom tematisk analys utveck-

lad vid National Centre for Social Research i Storbritannien som kallas för Framework. 

Detta generella tillvägagångssätt handlar om att göra en förteckning över de centrala teman 

och subteman man funnit vari sedan det empiriska materialet organiseras. Denna studie kan 

sägas ha använt Framework då analysen gått till på ovanstående beskrivna sätt.                                                

 Första steget i bearbetningen av empirin startade redan under intervjuerna. Återkomm-

ande teman, vilka även kunde förknippas med vissa olikheter, uppfattades i förskollärarnas 

svar. Efter att intervjuerna var genomförda lyssnades de noga igenom och transkriberades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Genom att vid återkommande tillfällen läsa hela det empiriska materialet fördjupades förstå-

elsen av materialets helhet.                                                                                                                

 En selektiv process startade därefter och de intervjusvar som förknippades med studiens 

frågeställningar markerades i det 74 sidor transkriberade materialet. De gemensamhetssvar 

som identifierades markerades med olika färger, exempelvis markerades alla svar som skild-

rade relationen till föräldrarna med färgen röd, för att lättare kunna urskiljas ur materialet 

och därigenom underlätta analysen. Urskiljandet innebär dock att delarna i analysen inte 

bryts ur sitt sammanhang utan innebörden hos delarna söks som beroende av textens 

sammanhang (Svensson & Doumas 2013). De olika svaren i studiens intervjuer som belyste 

det undersökta fenomenet jämfördes med varandra för att hitta likheter och olikheter, med en 

vikt vid möjligheter och dilemman. Genom denna process identifierades tre huvudteman 

samt underteman vilka utgör undersökningens resultat: 

Relationen till föräldrarna - ett återverkande relationsarbete                                 

Relationsskapande till föräldrarna innan inskolningen                                                                         

Bemöta föräldrarna lik-värdigt och olik-värdigt                                                                                         

Inför föräldrarna visa barnet uppskattning                                                                                                      

Ordens betydelse i kommunikationen med föräldrarna – möjligheter och dilemman 
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Förhållningssättet gentemot barnen                                                                                                    

Tyda och handla utifrån barnens kroppsspråk, signaler och behov 

Barns rätt till olika vuxenrelationer inom förskolan 

Våga låta det goda relationsarbetet ta tid 

Barns rätt till sina känslor 

Själslig samvaro 

Varje relation är unik - barnets personliga intressen 

Tillsammans med barnet minnas 

Gemensam glädje och positivitet 

Förskolans atmosfär 

Förskolans miljö 

Förskolläraren använder sig själv som redskap 

Barngruppen som resurs 

Barnens bemötande gentemot förskolläraren                                                                         

Barnens kroppsspråk                                                                                                                                                  

Barnen söker upp förskolläraren för möten 

Via analys av studiens underteman kunde även ytterligare underteman till dessa underteman 

identifieras vilka presenteras utförligt i resultatkapitlet. De huvudteman samt underteman 

som analyserats fram belyses i resultatdelen av löpande citat samt citat från de intervjuer 

som genomförts. Dessa citat är fylligt beskrivna för att tydliggöra deras koppling till under-

sökningens teman/resultat.                                                                                                                           

6.3.5 Studiens tillförlitlighet                                                                                                                                              

För att stärka trovärdigheten i studien mailades de transkriberade intervjuerna till respektive 

informant som fick möjlighet att läsa igenom sin intervju för att se om de ansåg att deras 

svar kunde tolkas så som de hade för avsikt, men även om de hade något att tillägga eller 

något som de önskade ta bort. En av förskollärarna gjorde mindre tillägg och en annan 

förskollärare gjorde några strykningar i materialet som ansågs vara känsligt material. Övriga 

intervjuer godkändes för medverkan. Detta kallas enligt Bryman (2014) för respondentvali-

dering och används för att få en bekräftelse på att forskaren ha uppfattat respondenterna på 

ett tillförlitligt sätt vilket påverkar acceptansen för studien hos läsarna. I studien har det även 

lagts vikt vid att hålla en röd tråd, det vill säga en inre konsistens där syfte, frågeställning 

och de olika perspektiv och ansatser som studien vilar på hänger ihop.                                  

 Gällande den externa validiteten i kvalitativa studier vilken innefattar generaliserbarheten 

till andra miljöer och situationer så utgör det en problematik för kvalitativa forskare. En 

möjlighet som finns är att använda sig av så kallade täta beskrivningar vilket innebär fylliga 

beskrivningar av detaljer. Dessa fylliga beskrivningar kan stötta läsarna med att bedöma 

huruvida resultaten kan vara överförbara till en annan miljö (Bryman 2014). Genom att 

förskollärarna har fått delge olika exempel i vardagen så har intentionen varit att så utförligt 

som möjligt beskriva dessa i studiens resultatdel.                                                                                                     

 Pålitligheten i studien påverkas även av om studien tydligt redogör för de olika faserna av 

forskningsprocessen gällande val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, problemfo-

rmulering men även beslut gällande analysen och i vilken mån teoretiska slutsatser är berätt-
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igade (Bryman 2014). Genom att i denna studie så tydligt som möjligt redogöra för alla faser 

samt stöttning av handledare för granskning av de teoretiska slutsatsernas relevans, har av-

sikten varit att öka studiens pålitlighet. Bryman (2014) skriver att det i en studie också behö-

ver säkerställas att forskaren agerat i god tro med insikten av att det inte är möjligt att nå 

total objektivitet. Detta innebär att forskaren inte medvetet eller uppenbart låtit en teoretisk 

inriktning eller personliga värderingar ha inverkan på utförandet av en undersökning eller 

dess slutsatser.  I denna studie har förestående inte varit för avsikt och det har funnits en 

öppenhet samt medvetenhet om denna problematik.  

6.3.6 Etiska överväganden                                                                                                                                                            

I förfrågan- och informationsbrevet (Bilaga 1) till förskollärarna har hänsyn tagits till Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer kring informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet samt nyttjandekravet. I Vetenskapsrådets codex (1990) går att läsa att de 

forskningsetiska principerna kortfattat innebär information om syfte, att informanten själv 

får bestämma om man vill medverka, sekretess och offentlighet samt att uppgifter endast får 

användas i forskningsändamål. I materialet från intervjuerna som publiceras i denna studie 

är samtliga namn fingerade. Innan intervjuerna har informanterna fått muntlig information 

om att de när som helst kan avbryta intervjun eller välja att inte delta i studien. Efter att 

intervjuerna transkriberades färdigt fick förskollärarna möjlighet att läsa igenom sin intervju 

för att få möjlighet att se över om de blivit tolkade så som de hade för avsikt. Det var öppet 

för dem att göra ändringar, förklaringar men även strykningar i intervjumaterialet. I informa-

tionsbrevet fanns även information om att uppsatsen kommer att publiceras på internet samt 

att de genom deltagande i intervjun samtycker till den information jag delgett via informa-

tionsbrevet.                                                                                                                   
 Det är av stor vikt att den som forskar inte döljer sina partstaganden utan reflekterar kring 

sin relation till olika parter med en öppenhet för sina perspektivval (Eliasson 1995). Mina 

erfarenheter som kan vara av relevans för transparens, är att jag arbetat 20 år inom förskole-

verksamheten som förskollärare, 13,5 år inom ”traditionell” svensk förskoleverksamhet och 

6,5 år inom Reggio-Emilia inspirerad förskola. Genom medvetenhet om mina erfarenheter 

så kan jag lättare upptäcka samt förhindra partiskhet i min tolkning, jämförelse, förståelse 

och analys. Samtidigt som mina erfarenheter av arbete i förskolan kan innebära en viss 

partiskhet så ger erfarenheterna även möjlighet att på ett djupare och mer autentiskt plan 

förstå, tolka samt hitta relevanta kopplingar i empirin. Denna växelverkan finns det i studien 

en medvetenhet om. Via insikt om den makt jag som forskar har gällande benämningar och 

kategoriseringar samt omvandling från möte till text, är avsikten i denna studie att ha ett så 

objektivt och neutralt förhållningssätt som möjligt vid transkribering och tolkning av data 

från intervjuerna.  

 

 

 



27 

 

7 RESULTAT                                                                                                 
Här presenteras de teman och underteman vilka analyserats fram ur intervjumaterialet och 

som svarar på studiens frågeställningar: Vilka erfarenheter och upplevelser beskriver 

förskollärarna utifrån deras skapande av goda relationer samt upprätthållande av goda 

relationer mellan dem själva och barnen i förskolan? Hur upplever förskollärarna att barnen 

bemöter deras initiativ i eller efter goda relationsskapande möten samt i eller efter möten 

som avser upprätthållande av goda relationer?                                                                                    

 De svar som kommit fram kring goda relationella möten kan ses som möjligheter. Det går 

även att tänka att de möjligheter som finns omvänt skulle kunna fungera som ett dilemma, 

likväl som ett dilemma skulle kunna ses som en möjlighet i en omvänd situation. I de fall 

där dilemman av förskollärarna även förknippats med möjligheter så presenteras dessa i 

samband med varandra.                                                                                                                                                                 

 Gällande skapande och upprätthållande av goda relationer till barnen så kan det finnas 

olika fokus i förskolans verksamhet beroende på om det handlar om skapande eller upprätt-

hållande, vilket i så fall tydliggörs i resultattexten.                                                                                                                                                                                                                                     

7.1 Relationen till föräldrarna - ett återverkande relationsarbete                                                                                                       
Detta tema med underkategorier grundar sig i flera av förskollärarnas utsagor vilka belyser 

vikten av en god relation till föräldrarna för möjliggörandet av en god relation till barnet. 

Flera av de intervjuade förskollärarna framhåller relationen till barnens föräldrar som en av 

de viktigaste aspekterna för möjlighet till skapande och upprätthållande av goda relationer 

till barnen i förskolan. De beskriver att relationen till föräldrarna, om den blir positiv eller 

negativ, får direkta implikationer på barnen. Barn och föräldrar sitter samman och relationen 

till föräldrarna är betydelsefull för att kunna få en god relation till barnet. 

7.1.1 Relationsskapande till föräldrarna innan inskolningen                                          

Några av förskollärarna uttrycker vikten av att ha skapat en god relation till föräldrarna 

redan innan barnens och föräldrarnas första dag på förskolan, att en grundtrygghet och 

känsla av tillit redan har börjat skapas i förskollärarnas relation till föräldrarna och via 

föräldrarna därmed även till barnen. Förskollärarna beskriver olika tillvägagångssätt för att 

nå detta.                                                                                                                                               

 Birgitta talar om att de brukar skickar ett vykort hem till familjen med en hälsning som är 

riktad till barnet, vilket föräldrar brukar uppskatta. Elisabeth berättar att på deras förskola 

gör de hembesök innan barnet börjar på förskolan om föräldrarna vill, bl.a. för att föräldrar i 

lugn och ro ska få möjlighet att ställa de frågor de funderar över. Ytterligare några 

förskollärare berättar att de har ett föräldramöte strax innan barnen ska börja på förskolan. 

Efter att föräldrarna under föräldramötet kunnat ställa sina frågor i lugn och ro och en 

relation mellan personalen i förskolan och föräldrarna redan påbörjats, så kan större fokus 

läggas vid barnen när inskolningen startar. Åsa berättar: 

Vi har ett föräldramöte dagarna innan barnen ska komma. Då informerar vi om 

hur inskolningen går till och vad vi gör på förskolan, för det är ju många som 

aldrig har varit på en förskola och så ska man lämna det käraste man har.  Då 



28 

 

har föräldrarna jättemycket frågor och det finns tillfälle att ställa dessa, få svar 

och föräldrarna kan börja känna sig lite lugnare.  

7.1.2 Bemöta föräldrarna lik-värdigt och olik-värdigt                                                                      

I intervjuerna går att utläsa att föräldrarna behöver bemötas på ett likvärdigt sätt och få 

samma möjligheter men i samma likvärdighet ingår även föräldrarnas olikheter och 

betydelsen av att de bemöts utifrån dessa olikheter på ett värdigt sätt.                                      
 Gunilla berättar att alla föräldrar måste mötas på samma respektfulla sätt, känna sig lika 

välkomna, ges lika mycket tid och engagemang. Familjen behöver bemötas där den befinner 

sig och att föräldrar får tillåtelse att känna oro samt att deras oro blir respekterad. Gunilla 

fortsätter berätta att man i sin professionella roll kan behöva arbeta med detta då man kanske 

inte ”klickar” så bra med alla föräldrar och att personalen på förskolan behöver ta även de 

allra minsta sakerna som föräldrarna känner och upplever på fullaste allvar.                                              

 Flera av förskollärarna brukar ha som strategi att låta föräldrarna ringa hur mycket de vill 

till förskolan om de är oroliga efter inskolningen när de har börjat lämna sina barn ”på 

riktigt”, vilket Inger berättar att föräldrar kommit och tackat för efteråt. Anna berättar att 

föräldrarna behöver känna att personalen på förskolan utgår från deras barn utan jämförelser 

med andra barn och där behövs det en tydlighet i kommunikationen från förskolläraren 

tillsammans med en öppenhet för dialog kring barnet. Hon berättar vidare: 

[…]att föräldrarna inte behöver jämföra med andra barn, eller andra föräldrar 

utan nu utgår vi ifrån ditt barn och det är det viktiga. Genom det upplever jag 

att man bygger ett lugn och föräldrarna känner ett stort förtroende om man ger 

den informationen från början[…]att man möts någonstans för vi är inte 

omedgörliga, utan att man har en dialog med föräldrarna och att de inte tror att 

något är konstigt. För ofta märker jag att föräldrarna tror att vi vill ha det på ett 

speciellt sätt, men det är ju inte i alla hänseenden utan vi är ”ruckbara” och kan 

ändra […]man visar att vi finns här och vi ska göra det som är det allra bästa 

för ditt barn[…]och då kan man se att det lägger sig ett lugn hos föräldrarna. 

7.1.3 Inför föräldrarna visa barnet uppskattning                                                                                                   

Några av förskollärarna talar om att i både relationsskapandet och upprätthållandet av goda 

relationer till barnen, så är det betydelsefullt att i föräldrakontakten tydliggöra att man visar 

barnet uppskattning, vilket kan göras på olika sätt. Det kan vara direkt via handling här och 

nu men även indirekt via handling som bär frukt senare. En direkt handling kan innebära att 

man sätter sig ner på knä och hälsar barnet välkommen innan man hälsar på föräldern men 

det kan även vara att man inför föräldrarna visar att man lyssnar på barnet, visar glädje när 

barnet kommer till förskolan eller vidrör barnet genom exempelvis en klapp på axeln. En 

indirekt handling kan vara följande exempel som Anna berättar om: 

[…]mamman började prata om påsklämmor och att barnet hade det hemma och 

så var jag och gick i en affär och slängde ner en påse med påsklämmor. Den här 

mamman blev otroligt lycklig av att jag hade köpt påsklämmor[…] den där 

lyhördheten inför föräldrarna att jag visar att jag lyssnar[…] Jag tror man 
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känner en trygghet som förälder och att det också är att upprätthålla goda 

relationer. 

7.1.4 Ordens betydelse i kommunikationen med föräldrarna – 

möjligheter och dilemman                                                                                                                                         

Förskollärarna betonar personalen i förskolans lyhördhet, tydlighet, ärlighet, öppenhet 

och respekt inför föräldrarna samt en vilja att bygga upp en god relation, vilket gene-

rerar tillit och trygghet hos föräldrarna. Detta avspeglar sig sedan till barnen och 

genomsyrar därmed både skapandet och upprätthållandet av goda relationer till 

barnen. Birgitta berättar även att detta innefattar hur man i sin professionella roll i för-

skolan uttrycker sig i sin kommunikation med föräldrarna. Hon säger att det inte 

handlar om vad man säger utan hur man säger det: 

[…] man kan säga: ” Vi kanske ska ändra på ert schema så inte Kalle behöver 

vänta 35-40 minuter efter vi har sagt till honom att han snart ska gå hem?” […] 

Istället för att säga: ”Nu är klockan så här mycket och du har inte kommit och 

hämtat ditt barn än.” Allting bygger på, både i relation till barn och vuxna, hur 

man säger det[…] 

Även fler av förskollärarna har i intervjuerna gett uttryck för vikten av hur personalen i 

förskolan kommunicerar med föräldrarna och konsekvenser som kan uppstå. Barnen 

uttrycks vara väldigt lyhörda inför hur föräldrarna bemöts av personalen i förskolan men 

även att äldre barn också kan jämföra om personalen bemöter föräldrar på olika sätt.                                         

Liknande Birgittas erfarenhet så berättar även Gunilla om hur personal i förskolan kan 

bemöta föräldrar olika om de kommer för sent och hämtar sina barn på förskolan. Säger man 

att föräldern är tio minuter försenad på ett respektfullt sätt eller säger man det med en 

irriterad röst. Hon berättar vidare: 

[…] Jag tror att barnen känner det[…] När man som jag har jobbat så länge 

har man ibland sett när någon annan pedagog står och pratar med en förälder 

och det kanske blir diskussioner som pedagogen framför på ett framfusigt sätt 

[...] Då har jag kunnat se att barnen reagerar, att de nästan känner sig 

kränkta[…] eller blir ledsna eller förundrade. Blir föräldrarna inte riktigt bra 

behandlade så upplever jag att barnen känner av det och då påverkas barnets 

relation i sin tur till pedagogerna. 

I samband med detta pratar Gunilla även om att det är viktigt att boka tid med föräldrarna 

om det är något känsligt man behöver prata om som berör barnet. Här krävs en stor försikt-

ighet så förälder och personal inte pratar över huvudet på barnet. Om det pratas över 

huvudet på barnet kring känslig information som berör barnet så kan det starkt påverka rela-

tionen till både barn och föräldrar negativt. Gunilla pratar vidare om att de dagliga mötena 

med föräldrarna istället behöver bestå av kommunikation från förskolepersonalens sida som 

tar upp positiva och roliga saker barnet varit delaktig i på förskolan.                                                                                                                         

 Ytterligare dilemma som togs upp i ett par av intervjuerna handlade om att i sin profess-

ionella yrkesroll i förskolan undvika att gå i försvarsställning gentemot föräldrar, vilket kan 
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få negativa konsekvenser för både det goda relationsskapandet samt upprätthållandet av 

goda relationer till både föräldrar och barn. Förskollärarna belyste istället vikten av att på 

allvar gå i möte med föräldrar och barns oro och verkligen göra något för att det ska bli så 

bra som möjligt. Har barnet ett bekymmer på förskolan så är det viktigt att föräldern känner 

att tid avsätts för deras barn men även att personalen i förskolan följer upp det som förälder 

och personal har samtalat om, vilket även gör att föräldern får möjlighet att känna sig delak-

tig i barnets vardag i verksamheten på förskolan.  

7.2 Förhållningssättet gentemot barnen 

7.2.1 Tyda och handla utifrån barnens kroppsspråk, signaler och behov  

7.2.1.1 Barnens olikheter                                                                                                                                     

Förskollärarna talar om vikten av att kunna tyda barnens kroppsspråk, signaler och behov 

för att ha möjlighet att skapa och upprätthålla goda relationer. I detta sammahang kommer 

erfarenheter av de olikheter som präglar relationsskapande fram och hur barnens olikheter 

blir sammanlänkande med att man i sin yrkesroll på förskolan behöver bemöta barn på olika 

sätt. En del barn vill komma nära och sitta i knät medan en del barn vill hålla ett avstånd och 

ta det långsamt. Några av förskollärarna beskriver sitt kontaktsökande som lugnt och inte 

forcerat, vilket ger en möjlighet för denna inkänning av barnens kroppsspråk, signaler och 

behov. Det handlar om barns olikheter och deras individuella behov men även processen i 

upprätthållandet av relationer och hur man i sin yrkesroll även behöver vara lyhörd inför och 

handla med utgångspunkt i barnens dagsform som person utifrån en känslomässig grund. 

Malin beskriver det så här gällande att kunna läsa av barns olika sinnesstämningar och vad 

det kan innebära: 

[…] Olikheter kan t.ex. vara ett barn som är lite mer tillbakadraget och då 

måste jag förhålla mig på ett sätt. Ibland kanske man kan gå nära kroppsligt, 

fysiskt medan jag ibland måste hålla distans för att inte komma för nära barnets 

egen zon på något vis, där barn är olika […] dels är det olika från barn till barn 

men även olika från dag till dag och från stund till stund med ett barn. Barnet 

kanske inte känner sig bekväm idag med att jag kommer fram som jag gjorde 

igår[…]  

Inger pratar även om att säga det på olika sätt till olika barn. Vissa barn har exempelvis 

jättesvårt för att ta ett nej och då kan man behöva gå runt nejet och göra på ett annat sätt. 

Katarina pratar även hon om hur hon bemöter barn olika: 

 [… ] Jag är inte så rädd för att släppa makt. Ibland kan man hamna i maktkam-

per med barnen och jag går inte gärna in i dem utan vänder till det lite så det 

inte blir någon maktkamp. Vi har ju treåringar som inte vill gå ut t.ex. för de ska 

inte klä på sig för de vill inte det just nu eller så vill de inte bara för att vi ska. 

Där bemöter jag barn olika. Till det ena barnet så sa jag: ”Åh nu ska vi gå ut 

och åka helikopter (förväntansfull röst) och bla bla bla bla bla bla och han 

följde med tog på sina ytterkläder”. Till nästa barn gick jag in och så sa jag: 

”Nu är det din tur”(trevlig men tydlig, bestämd och lite kortare röst) och tar 
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med barnet och så blev han lite arg men det går över väldigt, väldigt fort. 

Någonstans utstrålar jag, nu är det din tur och jag är lika glad för det, så, kom 

nu. ”Nej jag vill inte”. Då diskuterar jag inte utan: ”Jo nu ska vi se om de har 

startat helikoptern”[…] 

Inger berättar att föräldrarna ibland undrar hur lång tid inskolningen kommer att ta och när 

de kan börja lämna sina barn på förskolan. Då brukar hon berätta för föräldrarna att hon 

skolat in femtio till sextio barn och att alla varit olika och att de behöver ta en dag i taget. 

Inger beskriver det som att man måste våga prova sig fram för att skapa en relation till 

barnet för det går inte att veta innan hur man ska göra. Siv berättar emellertid att hon kan 

uppleva att hon använder sig av olika strategier beroende på om hon ska skapa relationer till 

yngre eller äldre förskolebarn. Siv pratar inte om inskolningssammanhang utan när hon ska 

lära känna barnen på andra avdelningar på förskolan där hon jobbar. Med de yngsta barnen 

bara är hon en lång stund, timmar ibland, då barnen får komma och söka upp henne när de 

själva känner att de fått en bild av henne som vuxen. Här belyser hon det väsentliga i att vara 

lugn och att inte komma och klampa in. De äldre barnen däremot går det att ha aktiviteter 

tillsammans med utan att ha skapat en relation och att det i de gemensamma aktiviteterna 

blir ett sökande i relationsskapandet både från den vuxnes och från barnets sida. Här kan 

barnen ibland testa och undersöka den vuxne. Vem är den vuxne och vad står den för? 

7.2.1.2 Se bakom barnens reaktioner eller handlanden                                                                                      

Förmågan att tyda och handla utifrån barnens kroppspråk, signaler och behov kan även 

handla om, som Katarina berättar, att faktiskt se efter vart barnet är på väg. Hon säger att 

ibland kan barn upplevas gå runt planlöst, vilket inte sker enlig Katarina, utan barnen har 

ofta en plan men en plan som de kanske inte alltid kan sätta ord på. Det gäller att stanna upp 

och verkligen titta vad barnet gör. Även Inger berättar om vikten av att se bakom barnets 

handlande, vad var det som gjorde detta? Vad var det som gjorde att barnet blev arg? Här 

talar både Inger och Gunilla om att det ibland finns barn som inte är så förtjusta i att gå ut av 

olika anledningar och när barnen är tvungna att gå ut så kan man vänta med de barnen till 

sist för att minimera barnets obehag, de kan exempelvis leka medan de andra barnen klär på 

sig och får med sig en känsla av att bli lyssnade på.                                                                                     

 Anna berättar om ett ytterligare exempel vilket många gånger kan vara vanligt återko-

mmande hos flera barn även om det är individuellt. Alla avsked, dörrar som stängs eller 

övergångar under dagen i förskolan som exempelvis när barnen ska gå ut, kan vara känslo-

samt och jobbigt för de nyinskolande yngsta barnen. Då är det viktigt att vara lyhörd för 

barnens reaktioner på detta men även förutseende för att minska på dessa stressfulla situa-

tioner för de barn som behöver det. Det kan handla om en så enkel sak att man som vuxen 

inte kan resa på sig för tillfället utan behöver sitta stilla där barnet är. Här ges även svar som 

tyder på vikten av en dialog mellan kollegor så att alla är medvetna om barnets behov och 

anledningen till att den vuxne som för tillfället är tillsammans med barnet exempelvis inte 

kan resa sig upp från golvet.  

7.2.1.3 Relationer först. Regler, rutiner och gränser sedan – möjligheter och dilemman                                                                                                                          

Inger som jobbar med de yngsta barnen berättar att relationen kommer först och regler och 

rutiner sedan. För att kunna skapa den goda relationen med barnen när de skolas in så behö-
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ver man vara på barnens plan. Inger berättar om en inskolning där flickan i början ofta var 

ledsen och vad hon berättade för föräldrarna när de ringde för att höra hur det var med 

henne: 

[…] Hon går här inne och tultar omkring med sina gummistövlar och det 

får hon göra. Hon äter och kommer och går lite vid bordet när vi äter, 

men det får hon göra och hon sover gott i vagnen för där trivs hon i sin 

vagn och då får hon sova i den vagnen […] 

Några av förskollärarna talar även om att en god relation med barnet stöttar upp när förskol-

läraren behöver sätta gränser. Barnet vet att den vuxne är att lita på och att relationen mellan 

dem finns kvar även om barnet gjort mindre bra saker. Siv säger att även om jag lyssnar på 

barnen så betyder inte det att de kan göra hur som helst och att hon kan uppleva sitt eget 

gränssättande som mer accepterat om hon har en god relation till barnet.                                          

 Några förskollärare berättar även om ett dilemma vilket innebär att de kan se kollegor 

som ibland både mentalt och i handling inte vågar av osäkerhet, rädsla och/eller ork ta hand 

om barnens olika reaktioner i mer påfrestande situationer. De kan ibland se ett backande 

eller en ovilja hos kollegor att ta tag i dessa krävande situationer men där det handlar om att 

i sin yrkeroll ta ett vuxenansvar för dessa, även om det gäller ett barn som inte går på den 

avdelningen där man arbetar. Som vuxen i förskolan ha mod att våga träda in och ta ansvar 

trots att barnens behov är krävande. Siv berättar följande om sina erfarenheter: 

[…] alltså man backar för barnets reaktioner [...] Det kan jag se pedagoger göra 

ibland och de kan inte få en relation, man kan inte få det därför att man som 

vuxen redan tar avstånd, man tycker att det är så jobbigt ibland med barn som 

inte är som man tänker att de ska vara eller göra […] då kanske man hamnar i att 

man skriker och ryter istället och det hjälper inte barnet ett enda dugg, då blir det 

ju precis tokigt därför att man inte orkar eller kan löpa linan ut […] då tänker jag 

att det är ännu viktigare att jag är den trygga, starka vuxna som vågar gå i even-

tuella konflikter, som vågar löpa linan hela vägen ut för att visa barnet att du kan 

vara trygg med mig. Alltså det är okej till och med när du river avdelningen eller 

vad som än händer för någonting, vi återkommer, vi gör det här tillsammans […] 

Du måste våga vara vuxen, våga ta den rollen [...] 

I förhållande till detta nämns även en förmåga att kunna tyda barnen redan innan en svårare 

situation för både barnet och barngruppen bryter ut. Malin berättar: 

[…] börjar barnet med ett speciellt sätt att vara, börjar fnittra, knyta ihop sig, 

vrida sig runt på samlingen, då vet jag att nu är det på väg att bli någonting. Om 

jag inte går in och bryter det då, genom att klappa händer, säga namnet, eller vad 

var det vi höll på med och pratade om nu? Då får det konsekvenser efter två 

minuter som inte går att bryta och som blir mycket jobbigare för barnet att ta sig 

ur därför då plötsligt blir det aggressioner, det blir ledsamheter för då har barnet 

redan ”gått i spinn”. Vissa barn behöver vi ha fler och kanske ännu mer genom-

tänkta strategier kring än vad man har kring de flesta barnen. Men det är också 

spännande, där någon annan pedagog låter det fortgå och då går det så långt att 



33 

 

det ”brakar” för det här barnet och då får tillslut den här pedagogen lyfta ut 

barnet ur sammanhanget […] 

7.2.1.4 Olika förhållningssätt och barnsyn hos personalen i förskolan – dilemman                                

Flera av förskollärarna berättar att ett dilemma för möjliggörande av att tyda och handla 

utifrån barens kroppspråk, signaler och behov kan vara olika barnsyn och förhållningssätt 

hos personalen som arbetar i förskolan. Det kan finnas skiftande ståndpunkter i en fråga 

mellan personal inom en avdelning eller mellan personal på olika avdelningar som kan få 

mindre goda konsekvenser för barnen. Flera av förskollärarna beskiver även att när de 

hamnar i olika dilemman så upplever de sig så pass trygga i sin yrkesroll att de många 

gånger ändå gör det som de av erfarenhet uppfattar är bäst för barnet. 

[…] jag sa allt på engelska medan jag direkt efteråt sa det på svenska, engelska-

svenska, engelska-svenska och vi fick en god relation. Där kom vi lite i konflikt 

kollegorna och jag för de tyckte inte att vi skulle bemöta barnet på engelska, för 

det var ju inte hans språk […] men det gjorde jag ändå […] men det var bra för 

honom upplevde jag för han fick någon som kunde förstå honom. De andra 

barnen började säga ord på engelska också för de insåg ganska snabbt att de 

kunde nå det här barnet via orden som de hörde att vi sa till varandra. 

Men det nämns även att kollegorna kan påverka förskollärarens egna förhållningssätt där 

några av förskollärarna ibland upplever att de inte haft eller har möjlighet att upprätthålla det 

förhållningssätt som de önskar arbeta efter. Malin berättar att om hon befinner sig i ett 

arbetslag med många auktoritära kollegor så tenderar hon att förhålla sig på liknande sätt. 

Flera påpekar emellertid att det oftare förekom att de blev påverkade när de var nya i sin 

yrkesroll.                                                                                                                                      

 Malin berättar om ett exempel som handlar om att bära de yngsta barnen där hon tänker 

att man självklart kan bära ett barn om något hänt och det är ledset, men inte bära på ett barn 

som är glad och kan gå själv, vilket hon upplevt andra kollegor göra. De andra kollegorna 

tänker att barnen ska bli tryggare, vilket är deras sanning, men Malin ställer sig frågan vad 

man tänker ska gynna barnets utveckling? Gunilla berättar att lika mycket som det jag tycker 

är mitt facit så kan ju något helt annat vara någon annans facit, men att det inte går att 

kompromissa hur mycket som helst för att må bra i sin yrkesroll: 

[…] men så kan man inte kompromissa hur mycket som helst. Det kan man inte, 

då måste man prata om det och ta upp det. Vi har även tagit upp det med chefer vi 

har haft, där en kollegas förhållningssätt kan vara på gränsen till kränkande 

behandling […] 

Gällande barnens individuella behov kan vissa av förskollärarna uppleva att det ibland finns 

ett rättviseperspektiv inom förskolan som visar sig hos både personal och barn. Detta kan få 

till följd att mindre gynnsamma relationer upprätthålls då rättviseperspektivet till mindre del 

grundar sig i barnets individuella behov. Några av förskollärarna berättar även att barn inte 

vanligtvis har några problem med att ta till sig att något annat barn har ett annorlunda behov 

bara man skapat en tillitsfull grund gentemot barnen och att barnen har vetskap om att det-



34 

 

samma gäller dem i en liknande situation. Betydande är även att du som vuxen verkligen 

uppmärksammar barnens omsorg till varandra, bejakar den och gemensamt ger omsorg. Det 

kan ibland behövas gå över kollektivets ramar för individens skull. Förskollärarna ser 

emellertid att rättvisedilemmat mest är förankrat hos pedagogerna själva, att man har olika 

barnsyn och förhållningssätt.                                                                                                                 

 Ett exempel som Anna tar upp är om ett barn äter dåligt och föräldrarna är oroliga. Säger 

hon då till föräldrarna att det är okej att ta med en flaska välling som barnet kan få när det 

ska sova, så tycker kanske inte alla kollegor att det är bra, utan det ska vara samma förutsätt-

ningar för alla barn. Ytterligare ett exempel som Åsa berättar om belyser fruktstunden på 

förskolan: 

[…] Där är det ju att det ska vara så lika, att barnen t.ex. får ta två äppelbitar 

var. Då kanske man vet att vissa barn inte ens behöver ha två äppelbitar egen-

tligen, men de ska ha det för att man har rätt till två äppelbitar. Sedan kan det 

vara ett barn som kanske skulle behöva fyra äppelbitar för att orka fram till 

lunch. Just det här att man kanske ska lära barnen att känna efter vad de behöver 

just idag. Ser jag det som pedagog att något barn behöver mer en viss dag så 

måste ju det också vara att man skapar bra relationer, att det bygger vidare på 

hela dagen och hur den blir. 

7.2.1.5 Relationellt arbete mentalt krävande – dilemman                                                                         

Ytterligare dilemma som tas upp berör framförallt skapandet av relationer då barnen ska lära 

kännas. I sin yrkesroll i förskolan ska man snabbt lära sig tyda barnens intressen, signaler 

och behov och det ges uttryck för att det är mentalt energikrävande. Detta berör i huvudsak 

de förskollärare som arbetar med de yngsta barnen och av den anledningen mycket oftare 

befinner sig i inskolningssammanhang där relationer till ibland flera barn samtidigt behöver 

skapas. Svar som att det handlar om att ge av hela sin själ genom närvaro och inlyssnande 

nämns. Så här berättar Inger:  

Man får ju nya barn varje år och det är en utmaning […] ibland skulle jag vilja 

slippa det lite, man lägger så mycket av sig själv. Man är helt tom efter inskolning 

kan jag känna. Man är mentalt slut, fast jag tycker att det är så himla viktigt. Om 

man lägger den tiden så har man igen det sedan brukar jag tänka[…] jag ska 

vara på topp och jag ska tänka på vad jag säger och jag ska förhålla mig till 

barnet, till hur det är och att göra det på rätt sätt[…] 

Även Siv som arbetar med alla åldrar på en förskola beskriver att det kan vara mentalt 

krävande om man behöver lära känna många barn på en gång. 

[…] här har det verkligen varit ansträngande, och bara detta att kunna namnen 

på alla barnen som jag tycker är så viktigt […] En tvååring som står och tittar 

med stora ögon när jag säger ett annat namn, det är klart att barnet tittar på mig. 

Det har varit ganska svårt att så snabbt som möjligt skapa relationer med väldigt 

många barn. 
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Några av förskollärarna diskuterar under intervjuernas gång om huruvida alla som jobbar i 

förskolan verkligen orkar med eller har förmåga till alla de relationella möten som man 

behöver arbeta med i förskolan. Malin tar upp en liknelse beträffande hur hon upplever 

arbetet med att hela tiden vara närvarande i sin yrkesroll: 

Ibland kan jag tänka att som förskollärare och pedagog i förskolan så måste du 

ha typ tjugo ögon, fyrtio öron, en kropp som tre bläckfiskar, alltså det där med att 

vara närvarande hela tiden och man kan vara närvarande på olika sätt. Jag har 

kollegor som är fantastiska på att vara närvarande och de läser in olika delar 

men samtidigt så händer det något en halvmeter ifrån som de inte hör. Det för-

sätter ju barnen i bra och dåliga situationer, så det är ju en konst.   

7.2.2 Barns rätt till olika vuxenrelationer inom förskolan 

7.2.2.1 Relationer utanför förskoleavdelningens gränser                                                                                    

Flera av förskollärarna lyfter fram barns rätt till olika professionella vuxenrelationer inom 

förskolan i sin helhet. Malin uttrycker barnens rätt till olika vuxenrelationer på följande vis:  

Barn är olika och lär olika och tar in olika och vi är olika pedagoger. Att barn får 

möjligheter att få tillägna sig olika kompetenser och på olika sätt inspireras 

praktiskt men också få andra perspektiv som kanske inte just de här två 

pedagogerna som jobbar kring den här barngruppen har[…] Det finns ju många 

delar i det här i att få tillgång till flera olika pedagoger för att lära känna nya 

sidor hos en själv. 

Malin berättar vidare att hon upplever att det är alla vuxnas skyldighet, som arbetar i för-

skolan, att skapa hållbara relationer till alla barn på förskolan då det ibland kan uppstå behov 

i förskolan av att snabbt knyta kontakter med barn som man inte känner så väl och då krävs 

det en förmåga att kunna göra det. Även Inger berättar att det är viktigt att ha skapat en 

relation till alla barn i huset. Hon beskriver att den relationen inte blir så nära men den är 

inte mindre viktig för det:  

[…] där behöver jag inte ha den djupa relationen utan det är mer att barnen på 

de andra avdelningarna vet vem jag är och känner mig, är de ledsna så ska de 

kunna komma till mig… Om det är någon som behöver hjälp med vantar eller 

dricka: ”Ja men kom till mig så kan jag hjälpa”[…] På avdelningen blir det en 

mer nära relation men just det här att våga komma till mig och be om hjälp[...] 

Att man finns där[…] 

7.2.2.2 Relationer inom förskoleavdelningens gränser – dilemman och möjlighet                                                  

Det finns även i några av intervjuerna uttryck för att det kan uppstå dilemman om barnet får 

en för nära relation till bara en vuxen som arbetar på förskolan. Relationen från den vuxnes 

sida får inte bli som ställföreträdande förälder där den vuxne blir oumbärlig för barnet. Det 

finns ibland en stor omsättning i personalgrupper på förskolan vilket kan bero på olika fak-

torer som exempelvis sjukdom eller vård av sjukt barn hemma. Detta kan medföra en svårig-

het för barnet om man knutit det för nära sig, vilket visar sig då man inte har möjlighet att 

närvara på förskolan och barnet inte fått möjlighet att skapa en närmre relation till andra 
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barn och vuxna. Det ges i flera av intervjuerna uttryck för ett ansvar i förskolans yrkesroller 

att möjliggöra för barnens skapande av relationer även till andra barn i gruppen och andra 

kollegor inte minst för att barnen ska kunna utveckla en självständighet. Elisabeth berättar 

att man behöver vända barnen utåt så att de blir intresserade av förskolan och dess aktiviteter 

och inte bundna till en vuxen. Siv talar också om att det är många relationer som behöver 

skapas och upprätthållas, inte bara till barngruppen och andra kollegor: 

[…] utan det är relationen till huset, till gruppen, till oss som jobbar i vår organi-

sation. Faktiskt till alla, till alla vuxna och alla barn i hela huset behöver man 

skapa relationer[...] Man behöver hitta något relationsskapande som bär hela 

vägen ut. 

7.2.2.3 Mina barn och min avdelning – dilemma och möjlighet                                                                                

Ett ytterligare dilemma som Katarina pratar om är att kollegor från andra avdelningar ibland 

går in och pratar åt barnet när försök görs för att skapa en relation, vilket hon exempelvis 

upplevt när hon försökt skapa en relation till ett barn från en annan avdelning som hon inte 

kände så väl och skulle möta när hon stängde förskolan. Hon beskriver det som att på något 

sätt får den vuxne som önskar skapa en relation inte tillträde till barnet av sin kollega från 

den andra avdelningen.                                                                                                                                     

 Vidare pratar både Katarina och Anna om att det även kan finnas en problematik mellan 

avdelningar när barnen som de har lärt känna på sin avdelning skolas över till en annan av-

delning. Detta sker oftast då förskolan arbetar med åldersindelade barngrupper och barnen 

ska till en avdelning för äldre åldrar. Vid dessa överskolningar upplever förskollärarna att de 

känner till barnens behov, kan tyda dem och vara till hjälp, men där det ibland direkt genom 

att en eller flera kollegor på barnets nya avdelning signalerar att det är mitt barn och min 

avdelning inte ges möjlighet för förskolläraren att stötta upp när det behövs. Detta upplevs 

även kunna ske indirekt via olika sociala förskolenormer som kan antyda att man inte lägger 

sig i en annan avdelning på ett direkt och konkret sätt vilket även det kan få mindre gynn-

samma konsekvenser för barnen. Anna uttrycker det så här: 

[…] Vi hittade tillvägagångssätt för det barnet att kommunicera i vårt relations-

skapande, vilket jag inte upplever byggdes vidare på när barnet kom till den 

andra avdelningen […] Man går inte till kollegorna och säger: ”Jag tycker ni ska 

göra så här för att barnet svarar jättebra på det och det är bra för hens utveck-

ling.” Man ger goda tips då istället […] 

Kopplat till detta så berättar Malin att hon kan se stora fördelar med att någon personal i 

arbetslaget på avdelningen följer barngruppen genom de olika åldersstadierna, vilket hon har 

erfarenheter av. Då får gemensamma upplevelser, erfarenheter och kunskaper möjlighet att 

byggas vidare på och ligga till grund för fortsatt pedagogiskt arbete. Hon tror också att det är 

relationsbyggande och gynnsamt både för de stundande relationerna men likväl för framtida 

relationer.   
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7.2.3 Våga låta det goda relationsarbetet ta tid  

7.2.3.1 Med utgångpunkt i stunden – möjligheter & dilemman                                                           

När det gäller tid så berättar flera av förskollärarna att det handlar mycket om att ge barnen 

tid i stunden, här och nu, vilket gynnar barnens fortsatta tid på förskolan och deras person-

liga utveckling. Birgitta belyser vikten av att låta allting gå jättelångsamt när det kommer 

nya barn till förskolan som man ska lära känna. Även Inger säger att under inskolningen är 

det viktigt att inte skynda på utan det går bra att sitta med barnet en hel dag och bygga torn 

om nu barnet vill det. Här kan hon även känna att det kan finnas en outtalad press att ju 

snabbare en inskolning går desto duktigare är den vuxne som skolar in. Inger fortsätter 

berätta att det inte är så, vilket hon fått jobba med i sin egen yrkesprofession för att känna 

sig bekväm med att låta det ta den tid som behövs. Hon beskriver denna press som förvänt-

ningar från andra men att dessa förväntningar likaväl kan handla om hur hon tror att andras 

förväntningar ser ut.                                                                                                                     

Siv berättar att det i stunden handlar om att kunna vara närvarande under en längre tid, att 

kunna fokusera på barnen och inte låta sig avbrytas om det exempelvis kommer en kollega 

och vill prata. Det krävs alltså mod och uthållighet i tidsaspekten. Men det handlar även om 

att visa alla barn nyfikenhet, intresse och att du som vuxen i din relation till barnen ger tid 

för detta och att verkligen lyssna på vad barnen har att säga. Så här berättar Åsa om hur hon 

exempelvis kan arbeta för att ge de allra yngsta barnen i förskolan tid i en skapandeaktivitet:  

[…] vi ska måla en målning på golvet och man har ju olika erfarenheter som 

barn och att barnen får tid […] att vi gör det många gånger […] Barnet kan få 

stå där och titta och känner kanske inte att det vill ha målartröja på sig utan får 

möjlighet att måla med sina kläder på sig. Något barn kanske inte vill ha färg på 

fingrarna om det är tänkt att vi ska göra det, då kanske det behövs ett verktyg 

där emellan [...] 

Ett par av förskollärarna belyser även vikten av att ge barnen tid exempelvis när man 

kommer på morgonen, att hälsa på barnen direkt istället för att hänga av sig jackan och gå 

undan. Siv berättar om en yngre pojke som inte har talet ännu som brukar komma och möta 

henne på morgnarna: 

[…] Barnet vet när han ser mig att jag kommer att gå ner på knä och prata 

några ord med honom. Ingen kram ingenting utan bara prata några ord. ”Hej 

är du här idag igen” och sedan är det barnet nöjd, igen[…] det är bara det där 

lilla som behövs egentligen[…] Jag kan få känslan ibland att detta barn bara 

går och väntar på att just jag ska komma. 

Elisabeth berättar att barnen verkligen behöver tillåtas att vara delaktiga och att i sin yrkes-

roll i förskolan inte ge svaren på allt innan barnen ens har hunnit ställa frågorna, vilket enligt 

Elisabeth kan vara en konst att fullfölja. Även Gunilla talar om hur hon upplever att personal 

i förskolan alldeles för mycket är före barnen och berättar vad de får och inte får göra och att 

det handlar om relationer. Gunilla berättar följande exempel från verkligheten där hon upp-

levde att barnen fick tid och därigenom möjlighet att tänka efter och prova själva för att 

sedan handla utifrån det:  
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[…] det var två av våra 4-åringar och det fanns flera geggpölar här utanför och 

de höll på att leka däri med händerna. De hade inga galonbyxor. Jättegeggigt och 

kallt var det ute också. Så kom barnen in och sa att de var jättekalla. ”Ja, jag 

förstår att ni är det”, sa jag ”för det är ju kall gyttja och gegga”.  Iskalla var de 

och jättesmutsiga och de ville inte ha vantar på sig. ”Vi vill tvätta oss i varmt” sa 

de, och så gick vi in och jag hjälpte dem lite för att få dem rena och fina. ”Nu tar 

vi på vantarna” sa jag och sedan sa de till varandra: ”Vi gör inte så mer för det 

var så otäckt”. Och då kände jag mig så nöjd att jag inte hade varit där innan och 

sagt: ”Sluta nu, var inte där med händerna i geggan, ni blir kalla och blöta och 

bla bla bla” (med bestämd och lite ilsk röst). Nu fick barnen istället testa och 

reflektera själva och de var ju inte i geggan sedan. Och det var ju inget farligt 

eller konstigt, men barnen måste få tänka ut saker själva.  

Här kommer återigen ett dilemma som berör skillnader i barnsyn och förhållningssätt mellan 

pedagoger på förskolan, vilket i sin tur kan medföra att barnen inte får de tidsmöjligheter 

som de skulle kunna få. Detta kan påverka barnens självkänsla kopplat till att få lyckas, få 

bekräftelse och känna sig lyssnade på.                                                                                                   

 Siv uttrycker att hon har erfarenhet av att inte alla pedagoger tycker det är okej att man i 

sin professionsroll i förskolan lägger lite längre tid på att samtala med ett eller några barn. I 

stället säger hon att erkännande behöver ges varandra och att man ser sina olikheter som 

fördelar. Siv talar fortsatt om den glädje hon kan se hos barnen när de klarar något och 

verkligen fått tid att försöka. I samband med det talar hon om betydelsen av att barnen får 

klä på sig ytterkläderna i sin egen takt när det är dags att gå ut istället för att det blir mycket 

tillsägelser. Även Åsa berättar om ett dilemma som kan uppstå ur olika barnsyn kopplat till 

att ge barnen tid: 

Tidigare har jag varit ute för att man inte har samma syn på att barn kan och då 

kan det påverka lite […] om barnen inte får tiden riktigt […] Barnen blir mer 

passiva om de inte får vara delaktiga och pröva sig fram […] Det är lätt att 

barnen blir förminskade. 

7.2.3.2 Med utgångspunkt i ett längre perspektiv – möjligheter & dilemman                                               

En ytterligare tidsaspekt är upplevelser av att ett gott relationsskapande till barn ibland kan 

ta väldigt lång tid och att det är viktigt att ha med sig i åtanke. Malin berättar att hon genom 

material, platser, kompisar eller andra strategier kan behöva spela ut hela sitt pedagog-

register för att komma nära ett barn men att man kan behöva våga vänta ut, plötsligt en dag 

kommer barnet och kanske sätter sig i knät eller på något annat sätt visar sig redo för just 

den relationen. Men visst kan det vara en utmaning som Siv beskriver det:  

[…] Barn som inte pratar med en t.ex., som man upplever nonchalerar[…] De 

barnen utmanar ju såklart […] En del barn bara ploppar ju in och sen är de 

trygga i sig direkt medan andra barn kan ta riktigt lång tid, som verkligen 

protesterar länge. 
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Både Siv och Birgitta som arbetar på förskolor med många barn från andra kulturer ger svar 

som tyder på att det kan ta längre tid att skapa trygga goda relationer till de barnen och att 

det ibland tar längre tid för dem att bli trygga i verksamheten och lära känna både de som 

arbetar där och barnen. Birgitta berättar: 

Det är ett litet dilemma när man tar emot i mötet med barn från andra kulturer, 

att man sällan vet något om bakgrunden. De vill sällan prata om det. Det är 

jättesvårt och därför måste man försöka nysta mycket varsamt. De flesta vill inte 

prata om det. Då vet man inte riktigt vad de har med sig i bagaget och då måste 

man ju på ett ödmjukt sätt möta familjerna och barnen och ha med i tankarna att 

det här kan vara barn som har varit med om förfärliga saker […] jag tror det tar 

längre tid för att det tar längre tid för de barnen att bli trygga med oss och lära 

känna oss och veta vilka vi är. 

7.2.4 Barns rätt till sina känslor                                                                                                                                            

Det finns även hos några av förskollärarna en klar bild av barnens rätt till att få uttrycka sina 

känslor och via den vuxne i förskolan få en upplevelse av att de har rätt till sina känslor samt 

att barnen av den vuxne blir bekräftade i sin känsla. Det går inte att bestämma över om nå-

gon ska vara ledsen och då heller inte säga till barnet att det inte behöver vara ledset.         

 Inger berättar att om barnet saknar sin mamma så måste barnet få vara ledset. Det hand-

lar, som Katarina uttrycker det, även om att inte vara rädd för skrikande barn. Barnen kan få 

tröst om de är ledsna och skrika för att de är arga och att de har rätt till det. Katarina upple-

ver att personalen i förskolan inte direkt behöver få barnet glad igen och erbjuda något 

annat, utan att barnet får skrika en stund och komma tillbaka när det känner sig färdigt. Ett 

par av förskollärarna talar även om att den vuxne i förskolan kan finnas tillgänglig om bar-

net skulle behöva men utan att vara forcerad i sitt bemötande gentemot barnet. Birgitta berä-

ttar i sin intervju om följande upplevda exempel: 

Vi hade ett äldre barn härom året som hade fullständig panik när föräldrarna 

gick och som skulle klättra över staketet […] Man måste hantera det. Man kanske 

får sitta där ute i två veckor vid den där grinden tills det dämpas mer och mer för 

varje dag […] det måste få läka ut, värka ut. Det går inte att säga, nu kommer du 

in här nu får det vara. Det är relationsbyggande, att man låter det här barnet få 

ut sin ångest och att det lättar lite att stå vid grinden åtminstone och vara så nära 

som möjligt […] 

7.2.5 Själslig samvaro                                                                                                                                                                

I ett par av intervjuerna har det gått att utläsa beskrivningar av hur förskollärarna gör för att 

nå en något djupare relation med barnen. Liknande kan tolkas i fler av intervjuerna men 

emellertid inte lika tydligt. Möten mellan barn och vuxen i förskolan beskrivs av en förskol-

lärare som möten med en slags avskalad äkthet i öppenheten inför barnen som är förknippad 

med den vuxnes vilja att dela barnens erfarenheter, få barnen att känna ett de är viktiga samt 

att dessa nära möten även skapar ett band mellan barn och vuxen. Det kan exempelvis han-

dla om möten med små barn då förskolläraren och barnet tittar på varandra och direkt vet 

vad de menar och att barnen får bekräftelse i detta, vilket kan handla om något som barnet 
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kämpat med länge och sedan klarar. Det ges uttryck för att dela barnens upplevelser till-

sammans med dem. Siv talar om det viktiga att i varje möte på något vis skala av sig själv, ta 

bort sina egna tankar kring exempelvis färden till jobbet eller dagens tandläkarbesök och till 

hundra procent gå in i ett möte där det bara är du och jag, men där det även kan vara flera 

barn delaktiga. Dessa möten bygger enligt Siv upp äkta relationer och innebär att just den 

minuten eller minutrana är endast avsatt för det mötet och ett totalt inlyssnande av barnet 

eller barnen, vilket verkligen kan vara krävande och svårt. Hon berättar vidare om ett barn 

på förskolan där de tillsammans kämpat och jobbat med att bre smörgåsen och vad som 

hände efter att barnet lyckades själv: 

[…] efter det så är det också någonting med honom. Han kommer till mig varenda 

dag, Birgitta kan du och jag, alltså kan du och jag. Då ska vi göra olika saker 

tillsammans och det kan vi ju inte alltid göra. 

Malin berättar att hon ibland bara genom att finnas där barnen är, delar olika känslomässiga 

möten med barnen. Hon talar om delad glädje, sorg och nyfikenhet: 

[…] och det kan vara små saker. Igår hängde jag i klätternätet med några barn 

som sa: ”Där kan ingen vuxen klättra upp”, så berättade jag om när jag var barn 

[…] bara sådana små stunder då man gjort något galet roligt tillsammans eller 

något fint (skrattar och ler medan hon berättar) eller något ledsamt. Det kan ju 

vara vad som helst, men bara att finnas just där barnen är. 

7.2.6 Varje relation är unik - barnets personliga intressen                                                       

Några av förskollärarna berättar att de upplever relationen de skapar till varje barn som unik, 

att den är förbehållen förskolläraren och det barnet. Även sättet de skapar och upprätthåller 

relationen på upplevs som unik det vill säga den skapas på ett för just det barnet unikt sätt. 

Det gäller att finna just det individuella barnets väg till ett relationsskapande och just denna 

väg blir tillsammans med den vuxne som är delaktig unik och kan vara svår att kopiera av en 

kollega. Det ges uttryck för upplevelsen av att det går att inspireras och influeras men inte 

kopiera.                                                                                                                                                          

 Inger beskriver att det egentligen är barnets intressen som skapar relationen. Hittar man 

olika strategier för varje individ så stärks relationsskapandet genom att det blir en tillmötes-

gående och trevlig situation. Inger berättar om en inskolning och vilken strategi hon där upp-

levde öppnade upp för skapande av en god relation till barnet: 

[…] Men då hällde jag upp vatten i en vattenbalja, för jag frågade vad barnet 

tyckte om och det var vatten. Så gick jag in i det här rummet så han fick höra hur 

det porlade och jag plaskade, för att fånga hans nyfikenhet att komma. Barnet 

kom först inte men så sa jag; ”Kom ska jag visa dig”, och då kom han in […] den 

här delen hade vi byggt upp då med vattnet. 

Även Siv berättar om ett relationsskapande möte med ett barn där hon fann barnets intresse 

men även ett gemensamt språk då barnet inte pratade svenska (och föräldrarna inte pratade 

engelska): 
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[…] jag skulle försöka hitta någonstans där vi kunde mötas och närma oss 

varandra. Vi gick in i spegelhuset som nu är en småkrypsplats för det blev just det 

här barnet jätteintresserad av. Barnet gick in först och satte sig och så kröp jag 

in, trängde in mig och satte mig där med barnet. Plötsligt så började barnet 

benämna djuren på engelska. Det var magiskt, åh hoppsan här har vi någonting, 

och så prövade jag också och han sken upp som en sol […] 

Barnets intressen kan alltså ses som en viktig del i den unika relationen mellan den vuxne 

och barnet i förskolan, i både skapandet och upprätthållandet av goda relationer. Det handlar 

om att finna ett individuellt intresse hos barnet för att på så sätt hitta en ingång för ett rela-

tionsskapande. Detta intresse kan sedan återanvändas av förskolläraren i upprätthållandet av 

relationen eller kan ytterligare intressen behöva hittas. Det handlar om som Malin beskriver 

det, att vilja dela barnens upplevelser och viktiggöra dem. På hennes förskola pratar de ofta 

om vad barnen just nu är uppe i, deras erfarenheter som de gjorde på morgonen, igår eller i 

förra veckan eller för ett år sedan. Det kan handla om livet, leksaker, förskolan eller vad som 

helst men att allt är lika viktigt. 

7.2.7 Tillsammans med barnet minnas                                                                                                                           

Här berättar några av förskollärarna hur de på olika sätt inspirerar och stimulerar barnen till 

en dialog mellan dem själva och barnet kring ett för barnet individuellt minne men det kan 

även vara ett gemensamt minne för förskolläraren och barnet eller barnet och hela barn-

gruppen. Denna dialog upplevs understödja och upprätthålla förskollärarens goda relation 

till barnet. Det kan handla om att man minns via bilder eller annan dokumentation som visar 

saker barnet varit delaktig i, men även att förskolläraren berättar någon händelse som upp-

levs av vikt för barnet för att tillsammans minnas händelsen. Det handlar om något som man 

tillsammans har erfarenhet av och vilket förskolläraren initierar en dialog med barnet kring 

för att gemensamt minnas.                                                                                                            

 Malin upplever att för upprätthållandet av relationer så handlar det bland annat om att 

tillsammans minnas och komma ihåg men även att hon i sin yrkesroll visar att den stunden 

de minns är viktig även för henne:  

Mycket handlar om vad man tillsammans erfarit och att man som pedagog både 

har det i minnet och att man även vågar plocka fram och tala om det. ”Jag 

kommer ihåg Alice när du gick på Snäckan när du var två år, kommer du ihåg vad 

du gjorde då?”  

7.2.8 Gemensam glädje och positivitet                                                                                                                                

Två basala begrepp i förskollärarnas intervjuer är glädje och positivitet både gällande ska-

pande och upprätthållande av goda relationer. Denna glädje och positivitet är hos flera av 

informanterna sammankopplat med att bekräfta barnet i den positiva och glädjefyllda situa-

tionen. De berättar om att tillsammans ha roligt och att man som vuxen i förskolan också är 

delaktig och visar intresse för att upprätthålla sin egen gnista. Glädjen och den harmoni som 

följer ger även barnen en känsla av att våga. Åsa berättar vad hon brukar säga för att bekrä-

fta barnen och vad de yngsta barnen kan uppleva glädjefyllt: 
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[…] Jag använder nog mycket, titta vad du kan! Då ser man den där stoltheten, 

att barnen växer och att de lyckas. Mycket vill ju barnen klappa händerna och just 

glädjen, att man sprider den och är glada tillsammans. 

Åsa talar vidare om det betydelsefulla i att arbeta för att det blir lustfyllt för barnen. Om hon 

exempelvis ska presentera något nytt material för barnen så är det viktigt att det ser trevligt 

ut och väcker spänning samt nyfikenhet hos barnen. Elisabeth pratar om att barnen ständigt 

behöver få möjlighet till nya utmaningar för att tycka att det är roligt att vara på förskolan, 

samtidigt som man behöver göra vissa saker på samma sätt för att barnen ska känna trygg-

het. Några av förskollärarna talar även om att sjunga, göra tokigheter, bus och upptåg till-

sammans med barnen och hur det är ett verktyg för dem i relationsprocesserna. Samtidigt 

som dessa upptåg handlar om att i den busiga stunden kunna återuppta sin ledarskapsroll.  

7.2.8.1 Olika förhållningssätt och barnsyn hos personalen i förskolan – dilemman & möjlighet                                                                                                                                                                       

Malin pratar om hur hon upplevt sig påverkad och hämmad av olika förhållningssätt hos 

kollegor. Hon berättar att på sin tidigare arbetsplats gjorde hon gärna spontana tokigheter 

och upptåg tillsammans med en kollega och barnen vilket hon säger är av stor betydelse för 

upprätthållandet av goda relationer till barnen. På den nuvarande arbetsplatsen delar kolle-

giet inte samma förhållningssätt och detta upplever hon ha påverkat henne att tappa eller 

glömma möjligheten att använda sig av glädjande dramastunder med barnen.                             
 Ett ytterligare dilemma som beskrivs kring glädje och positivitet handlar återigen om 

personalen i förskolans barnsyn och förhållningssätt men här kopplat till regler. En situation 

som tas upp är måltiden där Anna berättar att det kan handla om att barnen ska sitta ordent-

ligt på sina stolar och att det då blir tillrättavisanden istället för dialoger och relationsbygg-

ande tillsammans med barnen. Här önskar hon ett ökat fokus mot dialoger med barnen för 

att skapa goda möten men också att det bör finnas en öppenhet för bus och roligheter även 

vid en matsituation.                                                                                                                  

 Ett dilemma som också talas om är att dessa regler kan få olika förhållningssätt hos 

personalen i förskolan som följd. Även inom samma arbetslag kan det råda olika förhåll-

ningssätt och barnen kan gång från gång behöva läsa av vad det är för kultur som råder vid 

exempelvis matbordet, vilket kan bli svårt för barnen. Med dessa regler kan också strategier 

för ett positivt bemötande uppstå hos förskolläraren. Katarina berättar: 

[…] i matsalen har vi vuxna olika sätt att möta barnen. ”Du måste ta en grön-

sak”, eller kan du säga, ”Vilken grönsak vill du ha?”, det är samma. Så man kan 

vara den där polisen eller ge barnet en möjlighet […] samtidigt så styr jag dem 

men samtidigt ger jag dem en möjlighet istället för ett måste. Det blir på ett 

positivt sätt […] 

7.2.9 Förskolans atmosfär 

7.2.9.1 Medgörligt och accepterande klimat – möjligheter & dilemman                                                                     

Den gemensamma glädjen och positiviteten hänger samman med betydelsen av att ha ett 

medgörligt och tillåtande klimat. Denna atmosfär kan innebära hellre lite bus och stoj än 

ordning och reda, där barnen får möjlighet att utforska och undersöka. En tillåtande och 

medgörlig atmosfär medför enligt Anna en trygghet för barnen där de känner sig tillfreds, 
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nöjda och glada vilket även gynnar barnets utveckling och lärande. Gunilla berättar att det 

också är viktigt att vuxna vågar prova nya saker, göra fel och ha en öppenhet i samtalen med 

barnen kring det, så att även barnen vågar prova. Den här medgörliga och accepterande 

atmosfären kommer enligt flera av förskollärarna tillsammans med en tydlighet i sin ledar-

roll och att det handlar mycket om att vara förutseende och mentalt närvarande. Här tas åter-

igen upp, att om du i din yrkesroll skapat en god relation till barnet så har barnet lättare för 

att acceptera när den busiga leken behöver avslutas.                                                                                                                                                         

 Malin berättar om ett exempel som visar på vikten av att ge barnen tid och visa tilltro till 

deras egen förmåga och hur detta gör att barnen vågar ta egna initiativ. Hon beskriver att 

detta förhållningssätt ”ger skörd” och påtalar betydelsen av att vara lyhörd inför det. I föl-

jande exempel så har barnen på eget initiativ börjat duka fram mellanmålet på förskolan och 

exemplet visar även hur kollegor skulle kunna vara ett dilemma om den vuxne som ansvarar 

för barnens eget initiativ till framdukning inte känner sig trygg i sin yrkesroll och kan stå 

upp för barnen eller att ett icke tillåtande förhållningssättet råder: 

[…] jag sitter vid ett bord och så dukar barnen fram och de erbjuder varsågoda 

och allt som vi brukar göra. Då kom en kollega till mig som inte jobbar på samma 

avdelning och sa, ”Jaha ska ni duka fram här nu då (bestämd och irriterad röst), 

ja men det är ju inte så lätt för mig och veta, då får ni ju säga det”[…] Det 

behöver inte vara så himla perfekt utan att barnen får en känsla av att tro på sig 

själva. Vi klarar det här, att det inte behöver vara på den vuxnes initiativ. Är vi 

den som tar och gör eller tänker vi, jaha hur har ni tänkt här då? Ni får berätta 

för mig hur det brukar fungera på ert mellanmål?  

Ett dilemma Anna tar upp i detta sammanhang vad det gäller accepterande klimat handlar 

om vilken kultur som råder på en förskola eller förskoleavdelning. Om det råder en kultur 

med mycket tillrättavisanden istället för de relationsskapande dialogerna som finns i ett 

tillåtande klimat, så kan det vara ett dilemma då det är lätt att man in sin yrkesprofession 

ansluter sig till den rådande kulturen. Ytterligare dilemma som beskrivs av flertalet förskol-

lärare är att man säger för mycket nej till barnen istället för att våga säga ja. Gunilla berättar: 

Egentligen tror jag att man säger nej för mycket och det är ju ingen tillåtande 

atmosfär. Det är också en viktig fråga som man kan prata och diskutera i arbets-

laget. ”Varför sa du nej där?”.  Ett ja kanske hade gynnat både relationen och 

lärandet, allting går ju liksom ihop. 

När det gäller att ha ett medgörligt och accepterande klimat så berättar Inger att hon haft det 

förhållningssättet som hon beskriver nedan ganska länge, men att hon tyckte det var jobbigt 

att arbeta så för ett antal år sedan. Nu berättar Inger att hon kan be barnen hämta en stol för 

att nå pusslet, att barnen själva kan hämta sig ett glas vatten om de är törstiga eller papper 

om de behöver torka näsan som rinner.  

7.2.10 Förskolans miljö 

7.2.10.1 Tillåtande & tillgänglig miljö – möjligheter & dilemma                                                                   

Studiens intervjuade förskollärare berättar att förskolans material och miljö har en stor bety-
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delse i skapandet och upprätthållandet av goda relationer. Inger talar om att det kan behövas 

ett tillåtande kring miljön vid inskolning för att få möjlighet att skapa goda relationer och att 

barnen senare får möjlighet ta del av regler och rutiner. Det kan enligt Inger handla om att 

låta barnet stå och leka med vatten vid handfatet och att inte säga så mycket nej eller att det 

behöver vara si eller så, utan istället befinna sig på barnets plan. De flesta intervjuade för-

skollärarna berättar att materialet många gånger är det första steget för den vuxne i relations-

skapandet med barnet, det vill säga ett fokus kring ett material som barnet visar nyfikenhet 

och intresse av.                                                                                                                                            

 Elisabeth pratar om att det bör finnas en mångfald av samt ett variationsrikt material som 

intresserar barnen, gynnar nyfikenhet och som gör att man vill vara tillsammans och mötas. 

Siv berättar att hon upplever att miljön kan göra så att det blir en speciell relation för barnet. 

Om barnet tycker mycket om en viss miljö som exempelvis ateljén och man gör något geme-

nsamt med andra där, då hjälper miljön till i relationsskapandet. Även Katarina säger att 

miljön kan hjälpa till att i relationsarbetet göra de vuxna i förskolan intressanta för barnet. 

Så här beskriver Åsa hur hon tänker kring miljön på förskolan och hur hon brukar arbeta 

med den: 

[…] då tänker jag att miljön är väldigt viktig… Att vi inreder miljön så den ser 

lockande och tilltalande ut och att miljön är på barnens nivå så att barnen kan gå 

och hämta materialet […] Det ska vara roligt att vara på förskolan […] Nu har vi 

märkt att sandbordet har varit väldigt populärt. Barnen samlas där och just 

laborativt material är spännande som barnen kan utforska vidare. Där sker ju 

också möten runt materialet.  

Åsa berättar vidare att i arbetet med de allra yngsta barnen är det bra om det finns mycket av 

samma material då barnen gärna vill ha samma saker, vilket öppnar upp för gynnsamma 

relationer utan konflikter kring materialet.                                                                                   

 Gunilla berättar hur de på hennes avdelning brukar arbeta med en tillåtande miljö och 

återigen så tas tydligheten i ledarskapsrollen upp, men också en aktiv och förutseende 

närvaro: 

Jag tror att barnen känner att det är en tillåtande miljö för vi är ändå tydliga i 

tillåtandet […] vi pedagoger ska ju ändå vara ledare och att barnen har tillit till 

oss. Det är viktigt i vår ledarroll att det inte blir ”djungelns lag” och det är 

jätteviktigt att vi verkligen finns med i rummen […] vi vet vilka barn och i vilka 

rum vi behöver finnas med och hjälpa till i lekarna och det är jätteviktigt. Det blir 

en stor trygghet för barnen […] 

Gunilla berättar vidare vilka olika ramar de satt upp för att möjliggöra ett tillåtande i avdel-

ningens olika miljöer och hur hon upplever att det fungerar: 

[…] att de sakerna bara får vara i just den miljön. Det har vi i vissa miljöer som 

exempelvis med lego för vi vill inte ha legobitar på hela avdelningen, men det är 

okej om barnen t.ex. vill ut och flyga med något legobygge i hela lekrummet. Även 

ateljén och spel är fasta miljöer och det vet barnen. Sedan har vi en djurhörna 

med olika sorters djur som barnen tar hand om och som har namn och där både 
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pojkar och flickor leker mycket. De djuren får vara med i alla miljöer och de är 

verkligen med, de är som barnens husdjur. Vi har även hemhörnan som de leker 

med när de är på utflykter och fikar. Det är okej att ta med sig korgar från hem-

hörnan och gå in i dansrummet eller sagorummet. Det är också tillåtet att ta en 

sagobok och ha med sig en fikakorg också när de sitter och läser. Det här har vi 

pratat jättemycket om, jag måste bara säga det för det gör att barnen blir helt 

otroliga lekare under tiden hos oss[…] första året så trodde vi att det var speciellt 

för just de barnen, men så har vi insett att det är nog inte så utan det handlar om 

oss också och hur vi ser på det.  

Ett dilemma som Malin tar upp i detta sammanhang berör miljö och organisation. Hon be-

rättar hur det på hennes relativt nystartade förskola inte var färdigt när de startade upp och 

fortfarande inte är färdigt med material och struktur. Personalen fick ordna mycket av det 

som behövde göras själva, vilket tog kraft och energi från personalen och hon beskriver det 

som att det ”äter upp en” och barnen glöms bort. Det kan hända att personalen blir ståendes 

vid en bänk i köket för att de till exempel behöver diskutera kring hur dagen ska se ut. Malin 

frågar sig: ” […] och vart är barnen?”. 

7.2.11 Förskolläraren använder sig själv som redskap                                        

7.2.11.1 Kroppsspråk – möjligheter och dilemma                                                                                                          

Många av förskollärarnas utsagor visar på intentionen hos dem att arbeta med hela sig själv 

och sitt kroppsspråk som verktyg för att visa sitt intresse och engagemang i barnen för 

skapande och upprätthållande av goda relationer. Katarina talar om hur hon upplever att hon 

tar på sig en utstrålning eller en roll när hon kommer till förskolan vilken hon hoppas för-

medlar en trygghet till barnen. Det ges uttryck för att kroppsspråket ska utstråla lekfullhet 

och användas för att barnen ska bli nyfikna på den vuxne, men också att kroppspråket på 

olika sätt behöver utstråla en tydlighet. Rösten beskrivs bland annat som ett verktyg för att 

utmana och inspirera barnen. Av betydelse nämner flera av förskollärarna att kroppsligen 

komma ner på barnens nivå för att få en god ögonkontakt med barnet. Inger som arbetar med 

de yngsta barnen och ofta med inskolningar talar om att det behöver finnas en närhet och att 

hon därför sitter mycket på golvet tillsammans med barnen. Hon berättar vidare att genom 

att finnas där så vet barnen att de kan komma och sitta en stund i knät om de behöver och 

sedan gå vidare. Inger berättar att om det finns en god relation mellan henne och ett barn så 

räcker det ofta att bara använda kroppsspråket i deras kommunikation. Många gånger är 

detta användbart för att på ett respektfullt sätt bemöta barnen om de försatt sig i en mindre 

bra situation. Så fort det blir ett användande av munnen och rösten så berättar Inger att även 

andra barn lättare blir uppmärksamma på det som hänt och med hjälp av kroppsspråket kan 

istället interaktionen ske endast mellan barnet och den vuxne på förskolan. Om ett barn som 

varit orsak till en mindre bra situation får fokus från alla runt omkring så kan det enligt Inger 

bli ett misslyckande i hennes och barnets relation, då barnet blir försatt i en situation som 

kan leda till att barnet skäms, blir åsidosatt och tillbakadragen. Siv ger exempel på att dessa 

möten med endast kroppspråk även kan ske i situationer utan att något mindre bra har skett. 

Hon berättar att hon ofta sitter vid lunchbuffén på hennes förskola där barnen hämtar maten:  
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[…] de där mikromötena man har endast med ögonen ibland, att något barn tittar 

och jag ser frågan:” Är det okej om jag tar en morot till?” och jag med ögonen, 

ett nickande eller med ett leende kan ha den kontakten, den tilliten till varandra 

[…] 

7.2.11.2 Sann mot sin egen person – möjligheter och dilemman                                                                                                 

Här pratar några av förskollärarna om vikten av att det i mötena med barnen krävs en äkthet 

gentemot sina egna värden och det man vill förmedla. Barnen ska exempelvis kunna utläsa i 

den vuxnes kroppspråk, ögon och tal att man är glad att barnen har kommit till förskolan. 

Det handlar inte bara om ett kroppsspråk vilket som helst eller ord vilka som helst, utan om 

hur man uttrycker sig. Elisabeth berättar:  

[…] att jag finns där, att jag med min blick och mitt kroppsspråk visar vad viktig 

barnet är och jag är så glad att du har börjat hos oss… Mycket handlar om hur 

jag förhåller mig med kroppen. 

Malin beskriver så här hur hon uttrycker sig: 

Barnen måste känna det och det ska de känna både genom hela min kropp, mitt 

kroppsspråk, med mitt ansikte, mina ögon, med min mun och med vad jag säger 

[…] att det äkta intresset och nyfikenheten ska vara förkroppsligat […] Jag 

jobbar med barn och jag gör det för att jag tycker om barn och jag vill vara med 

barn och jag vill lära känna barn och ännu mer barn och ännu mer barn 

(småskrattar). 

Det ges av förskollärarna uttryck för att det exempelvis inte går att förmedla en gemensam 

glädje om man som vuxen inte känner en gemensam glädje. Flera av förskollärarna berättar 

att barnen är experter på att se igenom en sådan fasad vilket inte gynnar goda relationer 

baserade på trygghet och tillit. Ett äkta intresse från förskollärarens sida genererar att de kan 

uppleva barnen mer engagerade. Anna beskriver följande: 

[…] att jag får med mig barnen, att jag har skapat något som gör att barnen 

tycker att det är spännande. För att jag är genuint intresserad av deras värld på 

något sätt och att jag därigenom får med mig barnen i vad det nu än är vi ska 

göra. 

Inger berättar att om hon nu har varit en skojfrisk förskollärare under inskolningen så är det 

viktigt att hon även när inskolningen är över möter barnen varje dag och att skojet finns 

kvar. Här berättar hon att om det kommer nya barn som ska skolas in så behöver hon också 

finnas för de som tidigare skolats in: 

[…] de här barnen får också vara med i de andras inskolningar […] då tycker jag 

det är jättebra att bara sitta på golvet, att jag finns här. ”Kryp in och kryp ut, kom 

när du vill, jag finns här”[…] att de ser att de får vara med. För det kan ju vara 

så att barnet blir lämnad av mamma och har kanske bara varit på förskolan i 

några månader och så kommer det ett nytt barn som ska ta över och sno mig. Så 

ser jag på dem att de kan känna. Då kan inte jag säga: ”Nu får du inte vara här”, 
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utan det barnet måste också få vara med. Då kanske de barnen som skolades in 

tidigare också behöver vara inne på avdelningen och att det är fler vuxna inne. 

Jag finns där för lite kram och barnen ser att jag finns där även om jag är tillsa-

mmans med andra barn som håller på att skolas in. När de barnen som skolades 

in tidigare vet att jag finns där då kan de sitta och pussla eller göra vad de vill. 

De är inte så på mig, de kan komma ibland och kramas lite och så går de. Men att 

de ser att jag inte bara är borta […] 

Både Gunilla och Birgitta talar om en slags människosyn som innefattar att det spelar ingen 

roll vem du är som kommer till förskolan utan alla ska bli bemötta likvärdigt. Birgitta säger 

följande i sin intervju: 

Den erfarenhet jag har genom alla dessa år om jag ska summera det här med 

relationsskapande, det är att se människan […] man måste se varje individ, det 

går inte annars […] då blir det en grundläggande trygghet hos alla. Nya kollegor, 

nya familjer, nya barn eller den som städar eller någon som ska komma hit och 

skruva i en skruv. Att se individen i alla som kommer till oss för att skapa rela-

tioner.   

Katarina berättar att för henne är det viktigt att hon står för det hon säger inför barnen. 

Det kan handla om att hon sagt att de ska göra någonting eller att det är något de av 

henne fått tillåtelse att göra eller inte göra. Då är det enligt Katarina viktigt att stå för 

det hon pratat med barnen om, även om det inte innebär att det behöver vara lika varje 

gång. Hon talar också om betydelsen av att exempelvis inte säga nej först, då det kan 

försätta både den vuxne och barnet i en situation som kan vara svår att ta sig ur då man 

kan behöva hålla fast vid sina ord. 

7.2.12 Barngruppen som resurs                                                                               

7.2.12.1 Tillsammans med barnen minnas gemensamma upplevelser                                                     

Förskollärarna berättar hur de på olika sätt skapar en dialog mellan dem själva och barn-

gruppen vilken är kopplad mot gemensamma upplevelser, erfarenheter och minnen. Det 

handlar ofta om att man gemensamt minns via bilder eller annan dokumentation som visar 

saker man gjort tillsammans. I dialogen beskrivs förskolläraren bekräfta och uppmuntra men 

även utmana barnen vidare kring den gemensamma erfarenheten, men även att man till-

sammans gör om och återupprepar. Här nämner Elisabeth pedagogisk dokumentation 
1
 som 

ett nav, ett kollektivt minne att samlas kring. Det handlar om något som man tillsammans 

har erfarenhet av vilket förskolläraren och barnen möts och går i dialog kring. Elisabeth 

berättar: 

 

1 
Pedagogisk dokumentation kan ses som ett pedagogiskt arbetssätt och tänkande vilket används som 

arbetsverktyg. Förväntningar och normer bör läggas åt sidan med ett inlyssnande om vad som pågår i 

verksamheten i fokus. Det som pågår bland barnen dokumenteras av både barn och vuxna genom att 

bland annat lyssna, iaktta, filma, fotografera och anteckna det som sker i verksamheten. Gemensamma 

diskussioner och dialoger utifrån dokumentationerna, där både barn och vuxna är delaktiga, ligger 

sedan till grund för hur förskoleverksamheten ska arbeta vidare (Palmer 2012). 
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Vi har försökt bygga upp det här att vi utforskar tillsammans och att det vi ut-

forskar ska vara intressant. Vi jobbar med pedagogisk dokumentation och då har 

vi mycket bilder, så barnen börjar oftast kommunicera jättemycket om det som 

händer runt omkring och då får de också andra idéer som är spännande […] 

Siv uttrycker det såhär: 

[…] sen kan det väl också vara olika aktiviteter som på något vis ger en sam-

hörighet eller att vi har någonting att prata om: ”Kommer du ihåg när vi gjorde 

det?”, som man relaterar till […] att man har någonting tillsammans, någonting 

som vi äger. 

7.2.12.2 Barnens kollektiva intressen – möjligheter & dilemma                                                                       

Inte bara barnens individuella intressen ses som viktiga i skapandet och upprätthållandet av 

goda relationer, utan även barnens gemensamma intressen. Elisabeth talar om vikten av ett 

gemensamt intresse hos barngruppen där det utifrån förskollärarens sida behövs en förmåga 

att snabbt vara flexibel utifrån barnens intressen här och nu även om man som vuxen plan-

erat något annat. Förskollärarens planering kan visserligen ha utgått från barnens intressen 

men inte deras intresse i stunden. En balans mellan den vuxnes intentioner och barnens 

nyfikenhet här och nu. Elisabeth berättar att man i sin yrkesroll i förskolan behöver våga ge 

sig ut på hal is och verkligen ha ett nyfiket och inlyssnande förhållningssätt till alla barnen, 

men att det finns en risk om man bara följer barnen och det blir hållningslöst från den vux-

nes sida. Hon talar om betydelsen av att ha tänkt ut en riktning och idé med verksamheten 

och därinom verkligen låta barnen vara delaktiga genom att våga släppa in barnen med deras 

tankar och hypoteser. På hennes förskola planerar de alltid dagen tillsammans med barnen 

och hon poängterar att de vuxna innan behöver ha tänkt igenom vad som utifrån barnens 

tidigare upplevelser och erfarenheter skulle kunna vara nästa steg, så de inte kommer 

”tomhänta” till den gemensamma planeringen med barnen.                                                                                            

 Åsa berättar att de med barnen som är ett till två år märkt att de vid inskolningen ofta 

tycker att bollar är spännande. När det gäller inskolning talar Elisabeth om betydelsen av att 

de som arbetar på förskoleavdelningen har tänkt till innan inskolningen, att det finns intre-

ssanta saker att göra och att barnen ska ges möjlighet att bli involverade i varandra. Hon 

talar vidare om vikten av att barnen får mötas kring något som de upplever intressant och att 

barnen med en gång de börjar på förskolan kan få bli involverade i ett temaarbete, vilket 

även Åsa tar upp och beskriver så här: 

 […] vårt tema har varit kombinerat med inskolningen. Vår lilla värld som 

först utforskats har varit avdelningen, inne den första tiden […] sedan kom vi 

till vår lilla gård ute och utforskade den. Efter det besökte vi den stora gården 

för det är ju det som är närmast barnen just då. Då visade det sig när vi 

undersökt och tittat på vad barnen var intresserade av, så jobbar vi nu med 

stenar för det tyckte barnen var spännande. Det var en liten resa innan vi kom 

fram till ste-narna. Nu har vi stenar både inne och ute och jobbar med på olika 

sätt […] så vi kan samlas runt någonting för oftast gör ju det inskolningen 

lättare att man gör någonting.  



49 

 

7.2.12.3 Barngruppens sekundära eller primära roll                                                                                                       

Det finns utsagor som poängterar vikten av att den vuxne skapar en god relation till barnet 

vid inskolning men att relationer till andra kollegor och barn också ska byggas upp. Detta 

gör att den vuxne får börja släppa ifrån sig den nära relationen till barnet och börja försvinna 

mer i bakgrunden, låta andra vuxna och barn träda in men även stötta barnet in i förskolans 

verksamhet. Inger berättar att för henne så kommer det enskilda barnet som ska skolas in 

först och främst och grupprelationer sedan. De brukar jobba med att succesivt plocka in fler 

”gamla” barn i den gruppen som ska skolas in för att det ska kunna skapas goda relationer 

mellan barnen. Anna berättar om inskolningssituationen och att barnen ibland behöver en 

puff in i verksamheten: 

[…] att man inte blir den där passiva pedagogen som sitter med barnet i knät för 

då kommer aldrig barnet lära sig möta förskolans miljö. Utan att man också 

skjutsar in barnen och att de vågar det när inte mamma och pappa finns i när-

heten. Att bjuda in barnen i verksamheten. Sedan får man prova något nytt när det 

förra blivit tråkigt. Man får ju vara otroligt påhittig hela tiden, en konstruktör.  

Några av förskollärarna berättar att de uttryckligen arbetar för att inte binda upp barnen vid 

en vuxen då det enligt dem inte bygger goda relationer. Det talas istället om ett medvetet 

fokus kring barngruppen. Av Elisabeth beskrivs förskolan vara ett komplement till hemmet 

och att vikt bör läggas vid att barnen ska blir nyfikna på varandra. Åsa berättar att på hennes 

förskoleavdelning arbetar de med gruppinskolning och använder sig då av både barngruppen 

och sig själva. Åsas erfarenhet säger att barnen blir trygga i gruppen där relationerna har 

skapats och att även relationer skapas till den vuxne men att den vuxnes roll blir mer som ett 

stöd i kanterna för barnen. Fortsatt beskriver Åsa att samspelet mellan barnen och den vuxne 

i förskolan som förhåller sig som stöd i kanterna kan se ut så här: 

[...] om det är ett nytt barn så kanske det finns ett barn som tidigare börjat på 

förskolan som man tar hjälp av, det barnet kanske kan hämta en leksak eller kasta 

en boll till det nya barnet, att man möts där och bjuder in sin nya kompis […] 

Elisabeth talar om hur de vid inskolningen stöttar de nya barnen i att skapa relationer till 

andra barn i gruppen. När barnen kommer till förskolan första gången och det är inskolning 

så har de alltid med ett par barn som gått länge på förskolan och känner verksamheten:  

[…] då försöker vi uppmuntra till möten mellan barnen. ”Kan du vara med och 

visa hur vi brukar göra här?”. Vi försöker att kitta ihop barnen med intressanta 

saker att göra, något som de kan samlas kring tillsammans. Att man som pedagog 

uppmuntrar ”Kan du hämta det och ge det till Clara?”. Det är mycket de här små 

sakerna som gör. 

Åsa berättar fortsatt om hur hon för att skapa relation till nya barn från andra avdelningar 

gärna bjuder in det nya barnet tillsammans med en förskolekamrat till sin avdelning, om och 

när barnet känner sig redo för det. Hon säger att även i det fallet skulle hon ta hjälp av de 

andra barnen, att de bjuder in och hon stöttar upp.                                                                          

 I nedanstående utsaga berättar Katarina om ett barn från en annan avdelning som hon inte 
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kände så väl när hon skulle öppna förskolan en morgon. Hon använde sig då av ett fokus på 

barngruppen och upplevde det som en bra strategi för att grunda en känsla av gemenskap 

och trivsel tillsammans med det barnet som hon inte kände så väl: 

Man kan använda de andra barnen om det är något barn som är lite försiktigare 

[…] Jag tar det här lilla barnet och så får hon sitta här hos mig för det är lite 

halvkänsligt. Det går jättebra om vi sitter still och det är andra barn där. Då 

pratar jag inte så mycket med det här barnet som sitter i mitt knä utan jag pratar 

med de andra barnen och använder dem för att vi ska få trevligt, kul och leka 

tillsammans[…] 

Katarina berättar vidare att när hon efter detta möte som just beskrevs återigen öppnade på 

den förskoleavdelningen så ”travade” barnet rätt in i verksamheten efter att hon upplevde sig 

ha använt både barngruppen och miljön för att börja skapa en god relation till barnet.                                          

7.2.12.4 Gruppen och individen – varandras förutsättningar                                                                              

I intervjuerna går att utläsa ett fokus kring barngruppen som resurs där det finns en tanke om 

att se individen i gruppen, att den vuxne i förskolan ger möjlighet för alla att bli sedda av 

varandra, vara tillsammans men även hjälpa och stötta varandra. Gruppen och individen ses 

som varandras förutsättningar.                                                                                                 

 Elisabeth talar om hur hon arbetar för detta och att grupp och individ inte ska ses som 

motsättningar utan tvärtom. Hon talar om hur personalen i förskolan behöver bygga upp ett 

sammanhang där varje barn blir synligt med sina olikheter och att detta görs till hela grupp-

ens angelägenhet. Här behövs enligt Elisabeth en klarhet i hur dagen ska organiseras samt att 

det skapas sammanhang för möten och barns inflytande: 

Vi tänker mycket på hur individen blir tillsammans med gruppen. Eftersom vi 

jobbar ganska mycket kring det kooperativa som sker tillsammans, så upplever vi 

det som att varje barns unika egenskaper syns för att vi regisserar för det. Vi 

arbetar mycket i projekt där varje barns individuella delar blir synliga […] Att 

bygga samman från individuellt till en helhet […] Vi är väldigt noga med att 

exempelvis säga: ”Kalle du hade ju en idé, vad var det du berättade förut?”. Så 

det blir väldigt tydligt för alla i gruppen […] Vi upplever att alla ska få en stark 

position […] De blir medvetna om varandras kompetenser […] 

Birgitta pratar om hur det förr fanns ett fokus kring kollektivet i förskolan. Hon berättar att 

när de långt tidigare på hennes förskola var två avdelningar (nu tre avdelningar) så gjorde de 

allt tillsammans. De hade storsamling med alla i huset och då var det kanske femton till 

arton barn på varje avdelning. Stora och små barn fanns blandat och det gick mer ut på det 

stora kollektivet och allas rätt till gemenskap. Även Gunilla berättar att hon upplever att det 

skett en förändring inom förskolan från gruppen till individen även om man som hon för-

klarar det mer försöker se individen i gruppen. På hennes förskola brukar de ha väljardagar 

då barnen väljer olika aktiviteter och då upplever hon att barnen väljer utifrån vilken aktivi-

tet de vill delta i och inte utifrån vilken kamrat de vill vara tillsammans med. Syftet med 
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väljardagarna är att ge barnen möjlighet att vidga sina kamratrelationer men även att redan 

skapade relationer mellan barnen kan vidgas.                                                                               

7.2.12.5 Arbeta med barnen i mindre grupper                                                                                                       

Siv berättar hur hon kan uppleva det riktigt svårt att verkligen kunna lyssna på barnen när 

hon har flera eller många barn omkring sig. Har det varit en sådan situation så kan hon 

ibland dagen efter fundera på vilka barn hon egentligen pratade med vilket hon upplever 

förfärligt. Flera av förskollärarna berättar att de arbetar med barnen i mindre grupper och att 

det har betydelse för att skapa och upprätthålla goda relationer till barnen. Ibland behövs 

mindre grupper vid inskolning vilket tidigare nämnts. Barngrupperna på förskoleavdelning-

arna beskrivs vara stora och då behövs enligt förskollärarna mindre grupper vilka kan vara 

åldersindelade och att dessa mindre åldersindeladegrupper ytterligare kan delas in i små 

grupper under dagen för att tillfällen ska kunna ges för relationsskapande. Gunilla beskriver 

det bland annat så här: 

Vi jobbar mycket i smågrupper för att alla ska få större förutsättningar att komma 

till tals. Det är ju också en pedagogik för att skapa goda relationer. 

Gunilla berättar vidare att de är fyra stycken i hennes arbetslag och de har tjugoen barn på 

förskoleavdelningen där hon jobbar. Är all personal på plats upplever hon att det blir bra 

intressebaserade smågrupper där barnen på ett helt annat sätt tar för sig. Birgitta talar om att 

de på hennes förskola inte jobbar så mycket med att ”alla ska få vara med” för att barnen ska 

få möjlighet att befinna sig i mindre grupper: 

Barnen är i stora grupper hela dagarna och de behöver få vara i mindre grupper 

och få vara lite ifred […] Vi resonerar så här att prata, säg ärligt för det handlar 

om att barnen ska få möjlighet att fortsätta den leken som de har påbörjat […] 

men att förklara för barnen varför. ”Nästa gång går det säkert jättebra men ni 

var i den här leken nu” […] Jag tror att det utvecklar att barnen får vara ifred 

och att de kan ta ett nej. Men barnen måste få förklarat för sig vad det handlar om 

[…] Vi har tjugofyra barn i 4-5 årsgruppen och det är den gruppen jag relaterar 

till. 

7.3 Barnens bemötande gentemot förskolläraren 
7.3.1 Barnens kroppsspråk                                                                                                                                                  

Flera förskollärare talar om att det på barnens kroppsspråk och framförallt i barnens ansikts-

uttryck går att se huruvida deras relationsarbete tas emot på ett positivt eller negativt sätt 

utav barnen. De talar om att det i barnens ögon exempelvis går att se en nyfikenhet eller en 

glädje när förskolläraren kommer på morgonen eller att det räcker att förskolläraren och 

barnet tittar på varandra så förstår de varandra. Barnen kan även visa genom till exempel en 

slängpuss, att de kommer och vill sitta i knät eller vill ha en kram att en relation finns. Siv 

berättar om en händelse en morgon vid kopiatorn: 

[…] när jag hade reflektionstid på morgonen och stod vid kopiatorn så kände jag 

plötsligt några armar om ryggen, du vet en kram bakifrån och då kände jag gan-
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ska direkt på håret vem det var […] Det här barnet kom in på något vis och gav 

mig tillbaka i relationsmötet […] utan att säga ett enda ord.  

7.3.2 Barnen söker upp förskolläraren för möten                                                                               

7.3.2.1 Barnen visar förskolläraren uppskattning                                                                                                             

Några av förskollärarna talar om att barnen bemöter dem verbalt i den goda relationen. Att 

de med ord berättar att de tycker om dem men även att de blir glada och uppskattar med ord 

när de kommer till förskolan eller när de inte har setts på länge: 

Sedan har man ju vissa barn som kommer mer och säger: ”Åh hej Elisabeth har 

du kommit nu!  

[…] då är det så roligt för då är det flera barn som säger: ”Åh Birigtta men var 

har du varit?!” 

De säger:” Jag tycker om dig, jag tycker om er, jag tycker ni är jättesnälla.” (ler 

och skrattar) 

7.3.2.2 Barnen vill berätta något eller göra något tillsammans med förskolläraren                                                                      

Flera av förskollärarna talar om att barnen gärna kommer och söker upp dem för att prata en 

stund eller att de vill att de ska göra något tillsammans. De kan exempelvis vilja berätta om 

något roligt de varit med om och Anna upplever att det blir så tydligt att barnen söker sig till 

en vuxen som de vet lyssnar och kommer att förstå dem. Barnen söker tydligt dessa möten 

och ett kvitto på att relationen är uppbyggd upplevs av flera förskollärare i studien vara när 

det inte bara är den vuxne som går i möte utan även barnet, det är ömsesidigt. Malin berättar 

här ett exempel på när barnen spontat ville minnas tillsammans kring ett positivt minne som 

de förknippade med henne: 

Barnen är ju väldigt snabba på att påminna mig över stunder som vi har haft och 

som många gånger handlar om att man har varit i ett väldigt intimt sammanhang 

med få barn. Det kan ju också vara sammanhang där hela gruppen har upplevt 

någonting starkt eller varit på en speciell plats. Jag vet vi var på en plats som 

kallades för Vargskogen där vi berättade historier och det kan barnen fortfarande 

påminna mig om: ”Kommer du ihåg?” […] 

Malin berättar vidare att även barn som inte går på hennes avdelning emellanåt kan komma 

och påminna henne om små stunder av möten som de haft tillsammans vilka hon ibland själv 

glömt bort men som barnen hjälper henne att minnas.                                                      

 Elisabeth berättar att de äldsta barnen på förskolan många gånger söker upp henne för att 

berätta om en idé de har och att hon upplever att det finns en vetskap hos dem att deras idé 

tas till vara. Barnen vet att de kan påverka och att hon och hennes kollegor gör något av 

barnens tankar. Även Siv berättar att de äldsta barnen gärna kommer och vill samtala och 

berättar speciellt om en flicka där hon inte kan säga när flickan valde just henne. Flickan 

kommer gärna och berättar allting för henne vilket även flera av de äldre barnen på försko-

lan gör. Birgitta har följande upplevelse av hur det kan yttra sig att ha skapat goda relationer 

till barnen:  
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[…] de vågar vara sig själva, de vågar sticka upp lite, brukar jag tänka på ibland. 

Vi har en del barn som är ganska tuffa och jag brukar säga så här att barn idag 

är som jag knappt vågade vara när jag gick i mellanstadiet. Det vågar de redan 

när de är så här små och då känner jag att det är en god relation man har skapat, 

att barnen vågar det. De vågar uttrycka sig både kring det positiva och det nega-

tiva […] att de vågar visa vilka de är […] 

Birgitta ger även i sin intervju uttryck för att barnen även i vuxen ålder kan söka upp den 

vuxne från förskolan för möten och att andra vuxna runtomkring kan förstå att relationen 

varit viktig:  

[…]han var så duktig den här pojken, ”Ja men jag gör ju knappt ingenting” sa 

mamman. Jo sa jag, ”Jag vet att du gör det för du finns alltid där och det förstår 

jag, du torkar golvet varje torsdag och du lagar middag klockan fem varje dag” 

och vi pratade mycket om det. Mamman började gråta jättemycket och sa att hon 

aldrig hade fått den bekräftelsen från någon och det tror jag är viktigt, man ska 

inte ”slå ner” på människor utan man ska stärka dem istället. Då bygger du 

relationer som kommer tillbaka till barnen. Den familjen tänker jag ofta på. Jag 

möter honom fortfarande, han är vuxen nu och jobbar här i närheten. Vi var på 

en fest och då var det någon som hade sagt till honom att det sitter någon där 

borta som du nog vill prata med och så gick han bort och knackade mig på axeln. 

Då tänker man tillbaka på hur det var med den familjen. [---]Det är ett exempel 

på helheten av relationer. Jag kommer ihåg när de slutade, då berättade mamman 

hur hon upplevt att jag funnits mycket för dem och ändå fick jag ta lite obekväma 

saker. Men det handlar alltid om att man är ärlig och vågar säga, inte vad man 

säger utan hur man säger det. 

7.3.2.3 Barnens förmåga att välja vilken vuxen som bäst kan tillgodose deras behov                                                                                                                                                                                                                                                      

En fråga som Siv ställer sig är om det verkligen går att skapa goda eller nära relationer med 

alla barn? Hon tror att man kan det mer eller mindre men att det även handlar om person-

kemi. Några av förskollärarna säger att även om de eller någon av deras kollegor har hand 

om inskolningen så kanske inte barnet väjer just den vuxne som skolar in barnet, det går inte 

att forcera fram en god relation. Hos barnet finns en aktiv förmåga att välja vilken vuxen 

man för närvarande har behov av att skapa en närmre relation till. Anna upplever tydligt att 

barnen har både ett första och ett andrahandsval av de vuxna där detta kan vara tydligare i 

starten av barnens vistelsetid på förskolan, då barnet har behov av att känna sig tryggt vid 

exempelvis vilan. Hon berättar vidare att relationer går att bygga men hur djupgående de blir 

är olika, att tilliten i relationerna kan skifta. Även Birgitta sätter ord på detta då hon säger att 

hon älskar alla barnen men får en djupare relation med vissa av dem. Gunilla säger att det 

inte går att veta vad det är barnet hittar i den vuxne eller vad som barnet ser hos den ena 

vuxne men inte hos den andra. Även om vi inte vet vad det är så behöver vi ha respekt för 

det barnet visar. Det finns svar i intervjuerna som tyder på att personal i förskolan kan känna 

att de fungerar bättre med vissa barn och de barn man inte fungerar så bra med är ofta de 

barn som är lite mer krävande. Då finns det många gånger någon i arbetslaget som har en 
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närmre relation till barnet och lättare samt på ett bättre sätt kan hantera de situationer vilka 

kan uppstå. Gunilla berättar: 

[…] man ”klickar” olika med olika barn. Men det pratar vi ofta om för om inte 

jag kan så kan ofta någon av mina kollegor med de här lite svårare barnen. För 

det är ju viktigt att barnen känner att de har någon pedagog som det är lättare att 

visa för eller be om hjälp eller vad det nu är eller om barnet är ledset och vill 

vara med den pedagogen […] 

Siv berättar hur en sådan öppenhet kring varandras olikheter som kollegor på en förskola 

kan se ut när ett barn kommer och lämnas på förskolan. Hon talar även om vikten av att ge 

varandra det erkännandet utan att känna prestige: 

[…] så i torsdags när jag kommer så viskar en annan pedagog direkt till mig. ”Nu 

kommer[…] han har varit hemma i två och en halv vecka, jag vet att det går bra 

med dig, är du snäll och går och möter”. Det gick jättebra igen, och även idag, 

direkt in på förskolan […] men barnet behöver inte mig på dagarna sedan, inte ett 

dugg, sedan släpper han […] Jag tror att det i vår relation finns någon slags 

egentligen innerlig kärlek. 

7.3.2.4 Rättvisa ur ett vuxenperspektiv – dilemma och möjlighet                                                                               

Ett par av förskollärarana berättar att de kan uppleva en rättvisa ur ett vuxenperspektiv om 

ett barn inte vill skapa en relation till all personal på avdelningen. Anna berättar att det kan 

bli diskussioner i arbetslaget kring detta rättviseperspektiv och hon säger att en del kollegor 

tycker att ett barn ska kunna gå till alla vuxna som arbetar på avdelningen, men Anna anser 

inte att de ska behöva det. När barnet kanske är ett och ett halvt år så behöver det en grund-

trygghet i sin vistelse på förskolan och en förståelse hos de vuxna för det berättar Anna. 

 Inger kan ibland få en känsla av att när hon skapat en relation till det nyinskolade barnet 

även behöver ordna så att barnet går till kollegan trots att kemin mellan barn och kollegan 

ännu inte finns. Istället tänker Inger att den andre pedagogen behöver försöka närma sig 

barnet på ett annat sätt eller vänta ut och önskar att det vore en självklarhet att ha den insik-

ten. Hon säger att alla människor är olika och av erfarenhet så vet hon att senare kommer 

barnet gå lika mycket till kollegan, hon är ingen självklar favorit sett ur ett senare perspektiv 

och talar även om att barn är finurliga och anpassar sig efter hand utifrån hur de vuxna är. 

De har samtalat mycket i arbetslaget omkring detta och det har blivit mycket bättre. Hon 

beskriver följande exempel hur det kunde gå till:  

[…] i början hade jag lite svårt att ta det. En gång var det så uppenbart när kolle-

gan tog ett barn från leken: ”Nu går du och jag och gungar”. Då var jag tvungen 

att ta det för det kändes inte alls bra, det gjorde verkligen ont i mig och barnet 

bara gallskrek. Jag sa till min kollega att då är det bättre att du sätter dig här i 

sandlådan, vi bara sitter här och bakar, sätt du dig här. Sitt här och var med oss 

och sedan kan jag gå undan och då är du där. Så kan jag försöka dra mig undan 

istället, men du måste ju komma in först och vara med i det vi leker. Sedan vet inte 

jag om det var på grund av att kollegan tog barnet eller om barnet inte ville 
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gunga eller ville sitta kvar och leka i sandlådan […] att lyssna in barnet och inte 

att det ska vara någon rättvisa, att den här kollegan också ska gälla. Nej utan 

barnen är allra viktigast tycker jag. Jag har kanske lättare för det och har man 

inte det så får man jobba lite mer på det. 

 

8 SAMMANFATTNING AV STUDIENS RESULTAT                                          
Resultatet visar att relationsarbetet med föräldrarna ses som en ytterst viktig del av det rela-

tionella arbetet i förskolan. Den relation som skapas och upprätthålls till föräldrarna ger 

direkta återverkningar på förskollärarens relation till barnet. En god föräldrarelation gynnar 

en god relation till barnet. Arbetet startar redan innan barnen börjar på förskolan när kontakt 

och möten skapas inför inskolning. Föräldrarna behöver bemötas likvärdigt men ändå olika 

utifrån deras förståelsehorisonter. Förskollärarna talar även om betydelsen av att visa föräld-

rarna att de tycker om deras barn och att samtalen karaktäriseras av en respekt för förälderns 

person.                                                                                                                                                 

 Den största delen av resultatet innefattar erfarenheter och upplevelser kring förskol-

lärarens och kollegors förhållningssätt i förhållande till skapande och upprätthållande av 

goda relationer till barnen. Stor vikt läggs vid förmåga att tyda barnens kroppsspråk, sig-

naler, behov samt barnens rätt till sina känslor och att de blir bekräftade i känslan. Det 

poängteras att varje relation är unik och olika strategier behövs för olika barn i relations-

skapandet utifrån deras intresse och behov och att en öppenhet samt lyhördhet finns för att 

strategin kan behöva ändras. Barnen anses ha rätt till olika vuxenrelationer både för att på 

bästa sätt få sina behov tillgodosedda men även för barnens möjlighet till utmaning. Rela-

tionsarbetet upplevs psyksikt krävande och tar mycket kraft, men förskollärarna är medvetna 

om vikten av goda relationer vilket ändå verkar få dem att arbeta vidare. Relationsskapandet 

upplevs mer krävande vid inskolning av de yngsta barnen.                                                                 

 Samtal med barnen kring gemensamma och personliga minnen, glädje, positivitet och ett 

accepterade klimat med tillgänglig miljö ses som viktigt. Förskollärarna upplever att de 

arbetar med hela sitt kroppsspråk i sin kommunikation med barnen och att det är av stor vikt 

att det förmedlade framförs med äkthet då barnen lätt ser igenom en fasad. Resultatet visar 

att förskollärarna arbetar både med gruppen och individen för att skapa och upprätthålla 

goda relationer. Gruppen och individen ses som varandras förutsättningar. Det uttrycks även 

att det arbetas aktivt för att barnen ska få mötas i mindre grupper med en vuxen för allas 

möjlighet till större delaktighet och talutrymme. En del av förskollärarna upplevs mer uttalat 

och strategiskt arbeta med barngruppen som resurs vid inskolningar. De dilemman som 

påtalas berör framförallt olika barnsyn och förhållningssätt i personalgruppen men även 

organisatoriska och strukturella faktorer som exempelvis en ny förskola där inte allt är klart 

när barnen börjar och personalen inte får hjälp och stöd med detta.                                                                                      

 Som ett slags kvitto på den goda relation som skapats och upprätthållits beskriver för-

skollärarna att barnen på olika sätt både verbalt och med sitt kroppsspråk visar sin uppskatt-

ning, vilket beskrivs som en glädje i ögonen, en kram, slängpuss eller en önskan att få sitta i 

förskollärarens knä. Barnen vill dela med sig av sina erfarenheter och påminner om gemen-

samma upplevelser som de tillsammans med den vuxne vill minnas. Det visar sig även att 
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barnen har förmåga att själva avgöra vilken vuxen de för näravande har mest behov av för en 

relation. Att barnen vågar vara sig själva och ”sticka upp lite” kan också förstås som att en 

god relation upprättats. Det goda relationsskapande arbetet indikeras även ge långsiktiga 

positiva minnen för barnet då behoven av detta för familjen och barnet varit stort.  

 

9 RESULTATANALYS                                                                                                              
I följande avsnitt kommer empirin som grundar sig i några förskollärares erfarenheter och 

upplevelser av att skapa och upprätthålla goda relationer till barnen i förskolan och barnens 

bemötande gentemot förskollärarna i eller efter dessa relationella möten, att analyseras i 

förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska utgångspunkterna, vilka 

tidigare berörts, är Martin Bubers mellanmänskliga perspektiv grundat i Jag-Du och Jag-Det 

relationer, den relationella pedagogikens båda begrepp sam-varo och sam-verkan samt 

omsorg ur ett filosofiskt och utvidgat perspektiv. Omsorg kommer att kopplas samman med 

Bubers Jag-Du relation som även har stora likheter med den relationella pedagogikens 

samvaro. 

9.1 Jag-Du och Jag-det                                                                                                                      
I det empiriska materialet går att utläsa kopplingar till både den mellanmänskliga Jag-Du 

relationen men även Jag-Det relationen. Buber (2013) beskriver i sin teori att Du står för 

närvaro samt Det för ting och genom att gå i möte med andra människor i en Jag-Du rela-

tion framträder hela människan som person och genom Duet blir människan till ett Jag. I 

dessa möten fyllda av äkta närvaro finns förnimmelser av att vara utlämnad, inte veta åt 

vilket håll mötet ska röra sig, upplösande av beprövade sammanhang och nya frågor utan 

svar vilka alla hotar känslan av säkerhet och förutsägbarhet. Jag-Du relationer som upplevts 

införlivas sedan i Jag-Det världen innehållande erfarenheter, kunskaper, ting och sysselsätt-

ningar. Både Jag-Du och Jag-Det är livets grundpelare och behöver varandra. Bubers tes 

innefattar att det många gånger är enklare att vända sig mot Jag-Det världens relationer då 

de är förutsägbara och överskådliga men även kan jämföras, delas upp, ordnas och koord-

ineras. Denna Det-värld kan vara ett gemensamt föremål i en Jag-Du relation men man kan 

inte med äkthet utifrån sitt innersta väsen mötas i en Jag-Det relation, det vill säga genom att 

inte se den andre som en hel person och samtidigt blottlägga hela sig. Att enbart leva i Du-

närvaro skulle förtära en; att enbart leva i det förgångnas Det-värld fungerar och utan Det 

kan inte människan leva men den som endast lever i Det-världen är enligt Buber ingen 

människa. Vi är innefattade i alltets flödande ömsesidighet (a.a.).        

9.1.1 Det unika, öppenhet, äkthet, acceptans, ansvar, mod och omsorg                                                                                                                                                                                                                          

Förskollärarnas utsagor går att förstå som att det finns erfarenheter och en vilja att arbeta för 

det som Buber (2013) beskriver som äkta samtal, acceptera den unika och särpräglade 

människan man står inför och att orden ska kunna riktas just till denne. Buber talar även om 

relationens a-priori och barnens medfödda relationssträvan, det medfödda Duet (a.a.). Kopp-

lat till ovanstående berättar förskollärarna i studien om vikten av att i kommunikationen med 

barn och föräldrar vara sann mot sin egen person, kunna tyda varje barns kroppsspråk sig-
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naler och behov, att vara på barnens plan och att vilja dela barnens erfarenheter och upplev-

elser. Förskollärarna beskriver även varje relation till barnen som unik och att det utifrån 

varje barn behövs olika strategier för det goda relationsskapandet men även för upprätthåll-

andet av goda relationer. Studien visar upplevelser av att barnen själva har en förmåga att 

aktivt välja vilken vuxenrelation de för närvarande har behov av, vilket kan tyda på barnens 

medfödda Du-relationssträvan.                                                                                                        

 Enligt Buber (2013) är varje verklig relation exklusiv men så snart Du blir till Det 

upphävs den oantastliga Du-relationens karaktär. De olika strategier förskollärarna beskriver 

vilka behövs för varje barn i relationsarbetet kan tolkas som att Du-relationen övergått till en 

Det-relation, där en viss kunskap och erfarenhet av barnet finns. I intervjuerna finns emeller-

tid svar som visar på att denna kunskap är omformbar. Förskolläraren Malin uttrycker att 

hon kanske inte kan närma sig ett barn på samma sätt idag som hon gjorde igår och då måste 

det finnas en öppenhet inför att tyda signalerna hos barnet och omforma strategierna, vilket 

kan tolkas utifrån att Jag-Det relationen återigen tillåts ingå i en Jag-Du relation. Buber 

säger att erfarenheterna som förvandlats till kunskap på nytt behöver ses i närvaro, i en Jag-

Du relation, men har en människa funnit sig tillrätta i en Det-värld så kan detta bli svårt då 

kunskapen blir fängslad och nya möten inte ses, frigörs eller tas emot (Buber 2013).                                                                                                                                             

 Ett av resultaten som kan ses sticka ut i denna studie i förhållande till tidigare forskning 

är föräldrarelationens återverkan på skapandet och upprätthållandet av goda relationer till 

barnen. Det kan vara en effekt av studiens fokus kring enbart relationella frågeställningar, att 

förskolan oftare möter föräldrarna när barnen är små och föräldraskapet kanske är nytt, men 

oavsett så är det en intressant aspekt. Flera av förskollärarna betonar vikten av att bemöta 

alla föräldrar på ett omsorgsfullt sätt vilket ger goda effekter i deras relation till barnet. 

Förskollärarna berättar om att i sin yrkesroll verkligen gå i dialog och möte med föräldrarna 

och bemöta dem likvärdigt men även utifrån deras olikheter. För att nå detta talas det om att 

ge tid, visa ärlighet, vilja, handlingskraft, engagemang och tillåtelse av känslor utan jämför-

elser med andra barn. Här går att tolka en omsorgsfull öppenhet inför föräldrarna och en 

öppenhet inför deras olikheter vilket inte borde kunna nås via en Jag-Det relation utan via en 

Jag-Du relation.                                                                                                                           

 Viktigt att poängtera är att enligt Buber så skiljer sig en specifik pedagogisk Jag-Du 

relation från en icke-pedagogisk genom att i den visar sig inte den fulla ömsesidigheten, för 

då skulle en uppfostringsrelation inte kunna komma till stånd (Buber 2013). Denna 

pedagogiska Jag-Du relation kan även appliceras på relationen mellan förskollärare och 

förälder. Förskolläraren har en statlig uppgift och även om föräldern har huvudansvaret för 

sina barns fostran så bör fostran enligt förskolans läroplan ske i samverkan med hemmet. 

Föräldrarelationen kan tolkas som en pedagogisk relation där föräldern inte kan uppleva, 

som Buber (2013) beskriver det, hela uppfostrarens del i den gemensamma situationen. Det 

skulle kunna vara så att föräldern eller barnet tillåts uppleva förskolläraren som Du men då 

går fostransrelationen förlorad. Det behövs ett äkta intresse och engagemang för hela barnets 

person utan att visa hela sin person. En slags professionell distans i förhållande till de goda 

relationerna. ”Vi ser till exempel en påtaglig risk med att lärare blir involverade i elevers 

livsvärld på ett intimt sätt så att den asymmetriska relation som är lärarens möjlighet att 

hjälpa eleven att växa i en utbildningssituation går förlorad.  ”[---] Relationen mellan lärare 

och elev har en annan karaktär än vad relationen mellan elev och lärare har” (Aspelin & 
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Persson 2015, s.40, s.129). Läraren behöver i sitt förhållningssätt uppleva skeendet från sin 

egen sida och elevens, vilket inte eleven kan eller bör då den inte har till uppgift att fostra 

(a.a.).                                                                                                                                                

 Siv berättar i sin intervju om hur hon måste ”skala av sig själv” i varje möte och 

verkligen visa barnet att detta är din tid, denna minut ägnar jag bara åt dig, vilket hon kallar 

för äkta möte. Detta kan knytas till Bubers Jag-Du relation. Siv beskriver en öppenhet i 

mötet med den andre utan yttre och inre mentala störningsmoment, men det finns inget i det 

empiriska materialet som tyder på något annat än en pedagogisk Jag-Du relation. Ingen av 

informanterna ger svar som visar på att de lämnar ut hela sitt väsen till den andre i Jag-Du 

relationen, vare sig det är barn eller förälder, vilket gör att de relationella möten som 

beskrivs kan tolkas som pedagogiska Jag-Du relationer.                                                                        

 Låt oss koppla ovanstående till hur Sommer (2014) beskriver att omsorg ställer krav på 

omsorgsgivaren genom ansvar och förpliktelse. Som omsorgsgivare bidrar den vuxne med 

omsorg, är ansvarig och ställer inga krav på att få någonting tillbaka. Med andra ord hamnar 

omsorgen utanför gängse sociala regler som innefattar att om du gör något för någon annan 

så kan du också förvänta dig att få något tillbaka. För detta omsorgsgivande krävs empatisk 

förmåga för att kunna leva sig in i en annan människas perspektiv och därigenom handla 

stödjande utifrån barnets behov. 

I omsorgen mellan barn och vuxen utvecklas de vitala psykologiska och sociala 

kompetenser som är förutsättningen för att kunna ingå i en äkta ömsesidig samvaro 

med andra människor. (Sommer 2014, s.149)  

Tolkar vi ovanstående citat i förhållande till Buber kan omsorgen vara det som förutsätter 

våra framtida samhällsmedborgares möjlighet att ingå i en äkta Jag-Du relation med eller 

utan pedagogiska förtecken.                                                                                                                        

 En problematik Buber talar om för möjliggörande av mellanmänskliga Jag-Du möten och 

som även kan ses i det empiriska materialet berör äktheten i det egna varat. Förskollärarna i 

studien uttrycker betydelsen av att vara sann mot sin egen person. Barn berättas vara exper-

ter på att se igenom om förskollärarens uttryck är äkta eller inte. Hela kroppsspråket behöver 

synkroniseras med det man vill förmedla och uttrycka för annars uppstår en fasad vilken 

sänker trovärdigheten och möjligheten till mellanmänskligt möte. Buber (2011) talar om att 

skenet inte får smyga in i den mellanmänskliga dialogen utan behöver genomsyras av den du 

är och inte av den du vill göra intryck av att vara.                                                                                                           

 Ytterligare begrepp som Buber (2011) tar upp i förhållande till det äkta samtalet i Jag-Du 

relationen är acceptans och i och med det bekräftelse av den andre som person. Accepteran-

det behöver inte betyda ett gillande utan en dialog med legitim oförbehållsamhet och en 

atmosfär av tillit. I undersökningen är begrepp som bekräftelse och tillit ofta återkommande 

i intervjuerna och ses av förskollärarna som viktiga. I acceptansen kan även förskollärarnas 

uttryck för barnens olikheter och rätt till sina känslor förstås.                                                                                                                                                                                      

 Studien visar att dessa relationella Jag-Du möten är mycket mentalt krävande. Buber talar 

om att enbart närvaro skulle förtära människan men även svårigheten i att med full närvaro 

förnimma en annan människa. Att möta en annan människa i sin helhet och särart innebär: 

”… att djärvt och ohämmat svinga sig över till den andre; något som kan kräva den mest 

intensiva omvälvning i ens egen tillvaro” (Buber 2011, s.49). Det personliga ansvaret Buber 
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talar om kan relateras till modet att gå in i en pedagogisk Jag-Du relation vilken karaktäri-

seras av oförutsägbarhet, där man med öppenhet och acceptans behöver ta in hela barnet och 

dess livsvärld. Denna oförutsägbarhet vart mötet ska leda borde kräva visst mod genom att 

våga kasta sig ut i det som är ovisst där en ansvarsfull och kanske ibland obekväm handling 

kan behöva följa. En handling som kanske möter hela barnet men inte kollegors Jag-Det 

värld innehållande normer, regler och rutiner vilket också studiens resultat visar. Flera av 

förskollärarna i denna studie känner sig oftast så pass trygga i sin erfarenhetsgrundade 

yrkesroll att de vågar gå in i dessa krävande pedagogiska Jag-Du och samvaro relationer 

samtidigt som de går emot kollegiets för relationer negativa inverkan. Det behövs mod i 

förhållande till att verkligen kunna ge barnet den uppmärksamheten som krävs i en Jag-Du 

relation, att som Siv beskriver det skala av sig själv och vara till ett hundra procent 

närvarande, vilket i sin tur innebär att kunna stå emot exempelvis kollegor och andra 

uppgifter som pockar på uppmärksamhet från annat håll.                                                            

 Det äkta samtalet går inte att arrangera i förväg. Dessa opålitliga och utlämnande samtal 

och möten kräver mod men det kan också antas att i den pedagogiska mellanmänskliga 

relationen så krävs inte lika mycket mod som i andra mellanmänskliga relationer, då 

förskolläraren för att behålla sin fostransroll enligt Buber inte kan visa hela sitt Du.                                                                                     

 Förskollärarna beskriver också vikten av att kunna hantera om barnet exempelvis inte vill 

gå till förskolläraren och förståelsen av att människor är olika. En relation kommer bara det 

finns mod att vänta. Förskollärarna i denna studie säger att skapandet av relationer tar olika 

lång tid och att de inte går att forcera utan mod behövs för att vänta in barnet. Går du för fort 

fram i relationsskapandet utan att känna in barnet så kan relationen gå snett från början och 

ta ännu längre tid att bygga upp.                                                                                                

 Ansvar finns också för kommande generationer och behöver ses ur ett större medmänsk-

ligt perspektiv, utifrån varje persons utveckling av sitt Jag och dess betydelse för kommande 

generationer. Ska viss kritik riktas mot Buber så gör jag det här. Buber säger att pedagogik-

ens huvudsyfte är att utbilda humanister för en mänskligare värld och att taktik behöver 

bytas ut mot en långsiktig strategisk process där elev-lärarrelationen är kärnan. Han talar om 

läraren som guide, vägvisare och riktare. Så långt är jag med och överens men sedan avfär-

dar Buber frågan om i vilken riktning och med vilka mål som den fostrande verksamheten 

ska bedrivas. Han säger att man inte kan ta avstamp i normer, åskådningar och värden för att 

sedan skrida till handling utan man måste börja i verkligheten för att kunna gå vidare och 

välja rätt riktning utifrån sin övertygelse (Aspelin 2014). I ena stunden kan uppfattas att 

Buber ser Jag-Du och Jag-Det relationer som ömsesidigt beroende av varandra och i nästa 

stund går det inte att ta avstamp i Det-världen. Häri ligger väl relationernas komplexitet 

vilket också Aspelin & Persson (2015) belyser genom att samverkande kan främja samvaro 

men även att det omvända kan ske genom att samverkan influeras av genuina möten.                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.1.2 Det-världens koppling till några av studiens dilemman                                                                                                   

Det-världen som Buber talar om går att förstå i förhållande till de dilemman förskollärarna 

talar om. Resultatet visar att en stor del av problematiken för goda relationella möten inne-

fattar olika barnsyn och förhållningssätt i arbetslagen. Problematiken verkar skapas när 

personal i förskolan utgår från fördefinierade sociala förskolenormer och regler istället för 

att med närvaro utgå från barnen eller kollegor och därigenom möjliggöra att tidigare erfa-
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renheter, normer, regler och kunskaper ses i nytt ljus.                                                                       

 Siv berättar i sin intervju om hur hon upplevt att kollegor misstyckt då hon i samtal bara 

ägnat sig åt ett barn. Det berättas också om fruktstunden i förskolan, att alla barn ska ha lika 

många fruktbitar och att något barn inte får ta med välling för då kanske alla barn vill ta med 

det hemifrån. Föregående kan tolkas som fördefinierade, ibland outtalade, normer vilka 

försvårar goda relationella möten.                                                                                                        

 Även förskolans organisation och struktur ses i empirin som ett dilemma och upplevs ”äta 

upp” förskollärarens närvaro med barnen, vilket även det kan kopplas samman med ett fokus 

på Det-världen. Som motpol till Det-världen innehållande organisation och struktur så talar 

förskollärarna om ett medgörligt och accepterande klimat men även tillåtande och tillgänglig 

miljö. Det talas i intervjuerna om att inte alltid säga nej till barnen och ge dem färdiga svar 

utan låta barnen undersöka själva och tillsammans med andra. Buber (2013) säger att för 

varje svar så binds Duet till Det-världen vilket han ser som både människans storhet och 

tragik. Han berättar vidare att tystnaden i förhållande till Duet får Duet att behålla sin frihet. 

9.2 Samvaro och Samverkan                                                                                                
Utifrån tolkning av begreppen samvaro och samverkan så kan begreppet samvaro liknas vid 

Bubers Jag-Du relation och samverkan liknas vid Jag-Det relationen. Av den anledningen 

kommer inte samvaro att analyseras här utan istället empirin i förhållande till samverkan. 

Den relationella pedagogikens samverkan upplevs i denna studie ge större möjlighet att 

analysera och förstå resultatet som berör de sociala kommunikativa mötena i förskolan vilka 

har ett syfte och berör fler individer.                                                                                            

 Elisabeth pratar exempelvis om att barnen är med och planerar dagen men att förskol-

läraren inte kan komma tomhänt till planeringen. Det finns en planering utifrån barnens 

tidigare kunskaper och erfarenheter men samtidigt en flexibilitet i förhållande till barnens 

förslag och tankar. Det målmedvetna handlandet bygger upp samverkan efter mål som ligger 

utanför relationen (Aspelin & Persson 2015). Flera av förskollärarna pratar om en genom-

tänkt organisation, struktur, pedagogisk tanke, barnsyn och människosyn att förhålla sig till 

vilka kan ses som mål för ett medvetet handlande. Förskollärarna ger exempel som att 

gemensamt arbeta för att minnas och erfara, arbeta i mindre grupper för att alla ska få 

möjlighet att komma till tals men även så ser flera av förskollärarna barngruppen som en 

resurs för varandra, har barnens relationsskapande till varandra som syfte och arbetar aktivt 

för att få till stånd möten mellan barnen. Här finns mål som ligger utanför relationen men 

förskollärarna talar även om barngruppen och individen som varandras förutsättningar. Ett 

slags ömsesidigt beroende av varandra vilket går att förstå i förhållande till ett samman-

förande av de båda relationsformerna samvaro och samverkan.                                              

 Aspelin & Persson (2015) berättar att människor som möts i exempelvis en utbildnings-

verksamhet mestadels ägnar sig åt socialt organiserad aktivitet där man reflekterar, 

diskuterar och hanterar olika ting – samverkan. Detta samverkande kan emellertid främja 

samvaro. Det omvända kan även ske genom att samverkan kan influeras av genuina möten 

men ”det renodlade sam-verkandet motverkar sam-varo” (a.a. s.91). Grupptillvaro behöver 

inte betyda att det finns eller någonsin kommer att finnas personliga relationer mellan någon 

av gruppmedlemmarna. I det kollektiva verkar sådana relationer istället undertryckas 

(Aspelin 2014).                                                                                                       
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Både enligt Buber och den relationella pedagogiken kan en växelverkan av Jag-du och Jag-

Det samt mellan samvaro och samverkan ses som de goda relationernas grund. Gemensamt 

för bägge kan sägas vara Du-världens eller samvarons grundläggande betydelse som även 

kan knytas till det filosofiska omsorgsbegreppet, vilket inte enbart innefattar en fysisk 

känslomässigt empatisk omvårdnad och närhet utan även en psykosocial omsorg i form av 

personlig äkta mental närhet och samhörighet för känslomässig trygghet. För att nå denna 

omsorg beskrivs i tidigare forskning och denna studie en förmåga hos den vuxne i förskola 

eller skola att se och bekräfta barnet eller eleven för den unika person de är, vara lyhörd 

inför och tolka den individuella personens behov samt intressen och ansvarsfullt handla 

därefter.  

 

10 RESULTATDISKUSSION                                                                                                                                   
I diskussionen nedan kommer delar av resultatet som kan kopplas till tidigare forskning på 

området att diskuteras. En kritisk granskning av studiens metod och teorival kommer att tas 

upp samt slutsatser utifrån studiens resultat, där en diskussion kommer att föras kring 

studiens betydelse för förskolans praktik, framtida forskning inom området samt studiens 

samhällsrelevans. 

10.1 Professionellt fostransansvar                                                                                                                        
Viktiga ingredienser för möjlighet till att skapa och upprätthålla goda relationer till barnen i 

förskolan är en medvetenhet gällande de goda relationernas behov men även förmågan att 

utifrån denna medvetenhet ta ansvar och omsätta det relationerna behöver i praktiken.                     

 Äkthet och autenticitet är återkommande begrepp i tidigare forskning likaså i föreligg-

ande studie samt studiens teoretiska utgångspunkter. Flera av förskollärarna talar om att det 

inte går att förmedla eller ge uttryck för en känsla om den inte är sann – äkta. Barnen ser 

direkt igenom skenet vilket Fibaek Laursen (2014) beskriver som en känslighet för 

somatiska markörer av vad som är trovärdigt. Förskollärarna bekräftar också detta genom att 

berätta hur de med hela sitt kroppsspråk och sin själ behöver förtydliga sitt känslomässiga 

budskap och verkligen vara avskalat närvarande i sina möten med barnen.                                      
 En insikt behövs även kring det etiska kravet vilket Lilja (2013) såg som en gemensamhet 

i sitt studieresultat och som innebär att vi människor lever i ett ofrånkomligt beroendeför-

hållande till varandra där vi griper tag i varandras liv, vilket får betydelse för hur etiska och 

moraliska ställningstaganden förstås i framtiden. Utsagor i denna studie påtalar vikten av att 

varje barn bemöts med likvärdig respekt utifrån sina olikheter. Detta kräver en känslighet för 

om det hos barnet finns ett behov av närhet eller distans. Intressant är också resultatet i 

denna studie som påtalar barnens förmåga att välja vem av personalen som för tillfället kan 

möta barnets behov på bästa sätt. Här kan en skillnad mellan skola och förskola ses vilket 

delvis kan förklaras av att förskola har större möjligheter till fler vuxenrelationer. Skillnaden 

kan även förstås utifrån att en aktivitet med äldre förskolebarn kan vara genomförbar utan att 

ha skapat nära relationer som Siv beskriver i sin intervju.                                                           

 Aspelin (2014) talar om gymnasieelevers förmåga att skapa olika roller utifrån hur de vill 

bli uppfattade vilket också en av förskollärarna pratade om i sin intervju. De mindre barnen 
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kan skifta sitt sätt att vara beroende av vilken vuxen som för stunden är närvarande. Hur kan 

vi tolka detta? I förhållande till Buber så blir detta en Det-relation i skenets förtecken vilken 

inte har någon bärighet för en Jag-Du relation eller som Aspelin uttrycker det, samvaro. 

Samtidigt kan det sägas vara en del av den sociala samverkan vi lever i och är en del av. Lär 

vi barnen tidigt ett skenbeteende för att behaga oss vuxna i stället för att med omsorg närma 

oss barnens livsvärld? Birgitta pratade i sin intervju om att ett tecken på goda relationer var 

när barnen vågade vara sig själva och ”sticka upp lite”, vilket säkert kan upplevas krävande 

av en del vuxna och leda till att barns skenbeteenden för att behaga den vuxne bekräftas och 

förstärks medan barnens äkthet undertrycks.                                                                                                                                       

 Det nämns både i denna studies utsagor men även i Johanssons (2011) och Fibaek 

Laursens (2014) undersökningar att relationerna även behöver överträdelser av gränser samt 

en öppen, medgörlig och tillåtande atmosfär men också glädje, positivitet och humor. Som 

lärare bör man enligt Fibaek Laursen (2014) vara öppen för ordlösa somatiska förnimmelser 

och inte vara för rationalistisk utan våga prova sig fram. Ha mod att när behovet finns bryta 

mot traditionella förväntningar till förmån för originalitet, kreativitet och galenskap vilket 

föder energi, livsglädje och närvaro i undervisningen (a.a.). En av förskollärarna i denna 

studie undrade om alla vuxna i förskolan verkligen har förmågan att skapa och upprätthålla 

goda relationer till barnen. Fibaek Laursen (2014) drar slutsatsen i sin studie att du kan bli 

en bra lärare om du vill, men det följer också med flera olika premisser som autenticitet och 

arbete på en skola eller förskola där du kan leva dina värden. Flera av förskollärarna i 

föreliggande undersökning säger att de blir påverkade av det sammanhang de befinner sig i 

både kollegialt men även organisatoriskt. En av ansvarsdelarna kan då innebära att befinna 

sig i en verksamhet där man kan leva sina värden, aktivt arbeta för att medvetandegöra och 

utveckla sin relationella kompetens eller nå insikten av att ett annat yrke kanske passar 

bättre. Ansvaret kan också ligga i att ha som ambition att skapa goda relationer till alla 

barnen och om första försöket inte bär frukt, så behöver hela tiden en öppenhet för möjlighet 

till nära omsorgsrelationer finnas även om relationer till vissa barn blir djupare än andra.                                                                                                                                                                               

 Av intresse är också att förskollärarens goda relation till familjen och barnet verkar ha en 

mycket långsiktig positiv verkan. Birgitta berättar om när hon blev uppsökt och positivt 

bemött av ett före detta barn på förskolan som nu var vuxen, där hon haft en nära betydelse-

full relation till familjen. Rimligtvis borde denna långsiktiga verkan av goda omsorgsfulla 

relationer leda till goda personliga och samhälleliga konsekvenser. 

10.2 Ledarskapsrollen                                                                                                                                                          
För att skapa goda relationer till barnen och eleverna krävs också att de får möjlighet till 

delaktighet i de olika processer som sker i verksamheten samt att deras röster och kompetens 

tas tillvara på ett respektfullt sätt utan att ett missbruk av den vuxnes maktposition får rela-

tionerna att haverera. I samband med den vuxnes maktposition talas det både i denna studie 

samt tidigare forskning om vikten av att samtala med barnen om de olika situationer som 

uppstår. Lärare och förskollärare ger uttryck för att rättvisa är ett begrepp som är ytterst 

situationsbundet och innebär en tolkning av situationen utifrån behov och förutsättningar, 

men även att den vuxne håller sitt ord. Både i tidigare studier samt denna påtalas att barn 

och elever accepterar att inte alla behandlas exakt lika. Frelin (2014) säger att olika bemöt-

anden i skolan accepteras av eleverna bara särskiljandet inte görs på orättvisa grunder som 
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exempelvis kön, medan jag av egen erfarenhet i förskolan upplevt att barn har en ytterst god 

förmåga att visa varandra omtanke. Förklarar man exempelvis anledningen till att Kalle idag 

behöver ytterligare en frukt eller att ett barn helt enkelt är hungrigt, så förstår barnen det och 

en förståelse för omsorg om andra föds genom handlandet.                                                                                         

 Gränssättning handlar enligt Johansson (2011) inte om negativa tillsägelser utan en gräns-

sättning i varm omsorgsfull atmosfär. I denna studie berättar Inger om hur hon med kropps-

språket på ett mer värdigt och respektfullt sätt kan sätta gränser för barnen men det talas 

även om att gränssättning blir bättre och enklare om du har en god relation till barnet. Före-

gående kan kopplas till Frelin (2014) som talar om lärarens förtroendekapital, där gräns-

sättning blir lättare om läraren i flera situationer lyckats skapa och sedan upprätthålla ett gott 

förtroende. Gränssättningen kan sägas ge den vuxne minus och har du inget förtroendekap-

ital som kan väga upp detta minus så är det skadligt för relationen (a.a.). Förtroendekapital 

går också att koppla till de inskolningssituationer Inger beskriver där hon upplever att 

relationer kommer först och regler och rutiner sedan, vilket kan ses som att i början av en 

relation finns ännu inget förtroendekapital uppbyggt. Något som Gunilla tog upp i sin 

intervju och som är av stor vikt att nämna är den vuxnes felbarhet. Detta tar även Frelin 

(2014) upp utifrån sina studier under temat medmänsklighet vilket innebär att den vuxne 

behöver visa sin mänsklighet genom att erkänna sina misstag och även be om ursäkt.                                                                                                                                                                                                         

10.3 Metoddiskussion – kritisk granskning av den valda metoden 
De teroetiska grunder vilka undersökningen vilar mot upplevs ha svarat an sin uppgift att 

ytterligare och mer fördjupat förstå det empiriska materialet. Relationell pedagogik samt 

Martin Bubers teori om det mellanmänskligas Jag-Du relationer och Jag-Det relationer kan 

ses komplicerade men väcker viktiga grundläggande filosofiska tankar om mänsklighet och 

medmänsklighet, vilka kan vara svåra att sätta ord på men som är en stor del av våra liv.                                                                                                                          

 Denna studie har en livsvärldsfenomenologisk forskningsansats och enligt Bengtsson 

(2009) så krävs någon form av möte för att nå en annan människas livsvärd. Emellertid kan 

samtal vara bättre att använda som metodkomplement och spontana oförberedda samtal att 

föredra (a.a.). Föregående kan förklara de något djupare samtal som inträffade efter att in-

spelningsmikrofonen stängdes av och intervjuerna var slut. Livsvärldsforskaren behöver till 

platsen där upplevelserna sker och etnografisk forskning genom deltagande i verksamheten 

hade varit ett alternativ i förhållande till denna studie.                                                                    

 Aspelin (2014) använde sig i sina studier av videoobservationer vilket han upplevde som 

den effektivaste metoden för studier rörande relationsbyggande: ”Materialet gav möjligheter 

till minutiös utforskning av lärares och elevers kommunikation” (s.13). De observationer 

som genomfördes hade emellertid enligt Aspelin behövt kompletteras med studiedeltagarnas 

egna upplevelser av sin situation (a.a.). Ytterligare metod i denna undersökning hade med 

fördel varit observationer. Förskollärarna uttrycker att det är svårt att sätta ord på hur och 

vad de gör i de relationella mötena med barnen. I stunden finns en medvetenhet om vad de 

gör och varför, men det är komplicerat att sätta ord på då många delar samspelar och tas i 

beaktande under ett kort ögonblick innan den relationella handlingen sker. För att nå ytter-

ligare och ännu mer djuplodade erfarenheter och upplevelser från förskollärarna så hade 

filminspelad observation kompletterad med deltagande observation, både vid inskolning 

samt ordinarie verksamhetstid kunnat användas. Detta hade sedan i nära anslutning till 
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observationstillfället kunnat analyseras och samtalats kring fler än en gång tillsammans med 

förskolläraren, för att närma sig hur förskolläraren tänkte och vad det var som föranledde det 

goda eller mindre goda relationella handlandet. I denna studie upplevdes observationer vara 

för tidskrävande men i en större studie skulle det kunna vara en ytterligare metod tillsamm-

ans med spontana samtal i verksamheten, semistrukturerade intervjuer samt analyserande 

samtal utifrån filmade och icke filmade observationer.                                                                                     

 I en studie bör syfte och frågeställning inte vara för stort utan ha sin begränsning för att 

kunna vara genomförbart samt få en tydlig stringens. Några av förskollärarna funderade 

ibland över att vissa av deras ståndpunkter inte handlade om ett direkt samband mellan barn 

och förskolläraren, vilket antyder att det kan finnas en begränsning i att studiens frågeställ-

ningar enbart är riktade gentemot förskolläraren och barnen. Även om andra intressanta 

kopplingar kommit fram så skulle det kunna försvåra ett utvidgat perspektiv för informan-

terna, samtidigt som kanske de mer djupgående svaren som gavs hade uteblivit om frågan 

vidgats. Det går inte heller att veta vad informanterna, medvetet eller omedvetet, valt att 

berätta eller inte berätta i sina intervjuer. I vissa intervjuer går att utläsa ett visst fokus som 

förskolläraren tankemässigt verkade upptagen i. Det kunde exempelvis handla om olika 

förhållningssätt i personalgruppen eller förskolans förutsättningar. Det går inte frånse att 

informanternas mentala upptagenhet i olika frågor kan ha färgat deras svar eller tagit fokus 

ifrån något som de annars skulle se som viktigt gällande studiens frågeställningar. För att 

göra analysen lättare men även nå en tydligare stringens hade ett alternativ varit att utgå från 

förskollärare som arbetar med samma åldersgrupp eller hälften-hälften. En uppdelning 

skulle kunnat vara åldrarna ett till två år samt tre till fem år.                                                         

 Av transparensskäl vill jag ytterligare lyfta att mina erfarenheter som förskollärare och 

även tidigare yrkesrelationer med tre av informanterna kan ha påverkat analysarbetet. Trots 

att medvetenhet och reflektion kring detta funnits med genom analysarbetet så går det inte 

att fullt utesluta. Sist men inte minst finns alltid möjligheter till subjektivitet i en forsknings-

studie oavsett en inställning att förhålla sig så objektivt som möjligt. Det är skrivande 

forskare som analyserat och gjort val samt bortval i det empiriska materialet.  

10.4 Slutsatser                                                                                                                             
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några förskollärares yrkesmässiga 

erfarenheter beträffande skapande och upprätthållande av goda relationer till barn i förskolan 

upplevts utifrån deras perspektiv samt barnens bemötande gentemot förskolläraren i eller 

efter dessa relationella möten. Via de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna samt 

analysen av det empiriska materialet har studiens frågeställningar besvarats och därigenom 

har syftet kunnat uppnås. Kompletterande metodval hade kunnat användas för att ytterligare 

fördjupa resultatet vilket ovan beskrivits i metoddiskussionen.                                                                                                                                                                      

 Utifrån resultatet går att se vissa delar som kan uppfattas nya i förhållande till tidigare 

forskning vilka borde vara av betydelse för förskolans praktik: goda föräldrarelationers 

betydelse för goda relationer till barnen, en vidgad diskussion kring hur olika tidsbegrepp så 

som det förgångna, nutid och framtid kan förstås i förhållande till goda relationsskapande 

möten samt barns förmåga att själva välja vilken vuxen som bäst kan tillgodose deras behov. 

Relationsarbetet beskrivs som en utmaning vilket även kan ses i tidigare studier och teorier. 

Utifrån att relationsarbetet i allra högsta grad är komplext och krävande så behöver forsk-
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ning, yrkeserfarenheter och diskussioner kring fenomenet lyftas och tydliggöras i förskole-

praktiken. I studien finns verklighetsexempel tydligt beskrivna för möjlighet att ta del av 

situationer som upplevts som både goda och mindre goda relationella möten vilka kan ligga 

till grund för egna professionella självreflektioner men även yrkeskollegiala diskussioner.      

 Några av resultaten i studien vilka utmärkt sig i förhållande till tidigare studier kan vara 

viktiga utgångspunkter för framtida forskning, däribland vikten av en god föräldrarelation 

samt tidsbegreppet i förhållande till skapande och upprätthållande av goda relationer till 

barnen i förskolan. Av intresse kan vara att undersöka föräldrars upplevelser och erfaren-

heter av deras samt barnets relation till personalen i förskolan. Även barnens röster är 

viktiga att ta i beaktande men då mindre goda relationella möten kan vara kantade av olika 

känslomässiga konsekvenser så blir etiska och moraliska forskningsaspekter av stor vikt att 

beakta. Föräldrars och barns erfarenheter skulle vidga perspektiven till att innefatta fler 

betydelsefulla aktörer kring fenomenet samt bidra till en vidgad förståelse. Det pedagogiska 

ansvaret i relationer i förhållande till att som vuxen inte visa hela sitt Du skulle också 

behöva problematiseras, djupare undersökas och analyseras. Vart går gränsen i de nära rela-

tionerna? När bör gränsen sättas och hur gör man?                                                                                                                 

 Den relationella kompetensen i tidigare förskoleforskning kan ses inbäddad i studier 

kring förhållningssätt, barnsyn och omsorg kopplat till lärande. Det verkar inte finnas många 

studier som enbart studerar goda relationella möten mellan vuxen och barn i förskolan, 

vilket gör att framtida forskning kring fenomenet är av stor betydelse. Goda relationer 

kantas av en komplex väv av olika verkande komponenter vilket gör att de verkande kompo-

nenterna skulle behöva delas upp och i vissa fall studeras enskilt för att sedan jämföras och 

se hur de samverkar för att vidga förståelsen av den relationella kompetensen. Denna 

komplexa väv skulle gynnas av samarbete mellan olika forskningsfält vilka kan ses som 

viktiga för fenomenet som exempelvis psykologi, sociologi, antropologi, filosofi, pedagogik 

och kognitionsforskning. Studien har även nämnt att omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande enligt den svenska Educaremodellen och förskolans läroplan ska ses som en helhet 

med ömsesidig inverkan på varandra. Föreliggande studie men även Halldén (2012) visar på 

att omsorgsbegreppet är komplext och kan tolkas på olika sätt där den filosofiska tolkningen 

av omsorg är av stor vikt för goda relationer till barnen i förskolan. Ska förskolan fortsatt 

vila i denna helhetssyn så behöver begreppen återkommande förtydligas samt problemati-

seras både utifrån ett vetenskapligt och praktiknära perspektiv.                                                           

 Funderingar väcks givetvis med tanke på de goda relationernas behov av en-till-en Jag-

Du relationer kopplat till indikationer på stora barngrupper i förskolan samt personalbrist. 

Föregående tillsammans med ett relationellt forskningsfält vilket kan upplevas mer eller 

mindre dolt för förskolepraktiken kan göra att möjligheten till goda relationella möten i 

förskolan minskar. Under mina år som verksam förskollärare har jag inte stött på forskning 

eller någon som talat för detta forskningsfält. Föregående kan kanske delvis förklaras av att 

forskningsfältet är relativt ungt men jag ser av stor vikt att utveckling går i riktning mot att 

lyfta, tydliggöra och reflektera kring forskningsfältet och dess resultat med de som arbetar i 

förskolan samt studenter på förskollärarutbildningar, vilket kan ses som forskningsfältets 

ansvar. Med tanke på arbetsbelastningen i förskolan kan vi inte räkna med att personal i 

förskolan självmant ska leta upp denna forskning även om det ingår i arbetsuppgiften att 

hålla sig uppdaterad beträffande aktuell forskning. Vikten av goda relationer till barnen i 
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förskolan behöver lyftas för politiker i olika instanser men även för förskolechefer, vilka 

enligt förskolans läroplan har ett uttalat ansvar som pedagogiska ledare. Vad har pedagogisk 

forskning för nytta om den inte når praktiken? Jag är överens med förskollärarna i denna 

studie att den relationella kompetensen är viktig, kanske till och med den viktigaste. Det 

relationella arbetet i förskolan kan vara krävande men Siv säger också i sin intervju: ”Det är 

bara det där lilla som behövs egentligen” (s. 40). 

När det gäller att utveckla förmågor som behövs när man ägnar sig åt specifika 

vetenskapliga eller ekonomiska problem, kan vi säga att barnet bör utveckla sin 

vuxenhet. När det gäller positiv nyfikenhet, fördomsfri mottaglighet för påverkan 

och ett öppet sinnelag kan vi säga att vuxna bör utveckla sin barnslighet. (Dewey 

1985, s.88)  

Studiens samhällsrelevans kan delvis förstås utifrån Aspelins (2011) citat vilket belystes i 

introduktionen: ”If we are right in saying that the interhuman sphere is the foundation of 

education, the total neglect of its existence is fatal” (s.10). Citatet kan ses med lärandet och 

utbildningens ögon vilket är av vikt för vårt framtida samhälle men jag vill även lyfta den 

medmänskliga dimensionen av den goda relationella vuxenkompetensen i förskolan. Blir 

våra framtida samhällsmedborgare inte bara kunskapsrika utan även förmögna att ge om-

sorg, se sina medmänniskor i en Jag-Du relation och se möjligheter istället för svårigheter så 

finns stora möjligheter till goda framtida samhällsmedborgare. Vad har vi för genuin nytta 

av kunskap om vi inte kan känna lycka? Vilka människor skapas i goda relationella möten?                                                                                                                                                          

 Jag önskar se ett pedagogiskt ansvar i samband med relationella processer i förskola och 

skola i förhållande till en riktning, vilken mycket väl kan vara humanistisk och medmäns-

klig. En ständigt växelverkande process mellan Jag-Du relationer och Jag-Det relationer i 

riktning mot humanism och medmänsklighet. Vilka framtida samhällsmedborgare vill vi 

skapa? Medmänniskor som är godhjärtade eller ondskefulla, medmänskliga eller egoister, 

givmilda eller snåla, beräknande eller ärliga, kunskapsberikade eller kunskapsfattiga, glada 

eller ledsna, stolta eller skamfyllda, tillitsfulla eller misstrogna, bekräftande eller förne-

kande, insiktsfulla eller obetänksamma, lyssnande eller icke lyssnande... Listan kan göras 

lång och svaren kan ses som lätta och normativa. Skulle denna medmänsklighetens norma-

tivitet vara farlig? Det tror inte jag, det skulle däremot vara en utopi att till fullo uppnå men 

inte en utopi att omsorgsrelationellt arbeta mot i pedagogiska sammanhang, vilket är en stor 

skillnad. För möjlighet att arbeta mot denna medmänsklighetens normativitet utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv skulle jag vilja säga att omsorg behöver ses som a-priori.  

Varje generation vill helst utbilda sina unga för att klara sig i den nuvarande världen 

i stället för att ha siktet inställt på utbildningens rätta mål: att främja bästa möjliga 

förverkligande av mänskligheten som mänsklighet. (Dewey 1985, s.136) 
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https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=IDYHzydyIeOpCpoR4V1OxZhAX72joJ1SJnxWIjV7RzEpFdyJZPPTCA..&URL=http%3a%2f%2furn.kb.se%2fresolve%3furn%3durn%3anbn%3ase%3alnu%3adiva-30512
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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      Bilaga 1 

Hej! 

Tack för att du vill ställa upp på denna intervju som berör förskollärares upplevda erfaren-

heter av att skapa och upprätthålla goda relationer mellan barn och pedagog i förskolan. 

Sammanlagt kommer 8-10 förskollärare att intervjuas i denna studie. Tiden för intervjun kan 

skifta men du bör avsätta en timme för den. Du kan när som helst avbryta intervjun om du så 

önskar. En sammanfattning av intervjun kommer mailas till dig så du har möjlighet att 

bekräfta att jag tolkat det du sagt på ett korrekt sätt. I syfte att kunna göra en så objektiv 

tolkning som möjligt av intervjun så kommer den att spelas in. 

Du deltar anonymt i studien d.v.s. ditt namn kommer inte nämnas och det kommer inte 

heller att framgå var intervjun ägt rum. Information om hur länge intervjupersonerna varit 

yrkesverksamma kommer att finnas med i studien. Det insamlade intervjumaterialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Uppsatsen kommer att publiceras på internet.   

När du deltar i intervjun så innebär det att du samtycker till den information jag delgett dig 

via detta brev. I intervjun kommer fokus vara riktad mot dina personligt upplevda 

erfarenheter, vilket inte handlar om exempelvis hur litteratur eller forskning anser att 

relationsskapande möten bör vara utan hur dina egna upplevelser kring relationsskapande 

möten sett ut. Nedan kan du se studiens övergripande frågeställningar. 

Tack än en gång! 

Vänligen Linda Johansson, Magisterstuderande i pedagogik, Linnéuniversitetet 

 

Studiens frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärares yrkesmässiga erfarenheter 

beträffande skapande och upprätthållande av goda relationer till barn i förskolan upplevts 

utifrån deras perspektiv.                                                                                                      

 Vilka erfarenheter och upplevelser beskriver förskollärarna utifrån deras skapande av 

goda relationer samt upprätthållande av goda relationer mellan dem själva och 

barnen i förskolan? 

  

 Hur upplever förskollärarna att barnen bemöter deras initiativ i eller efter goda 

relationsskapande möten samt i eller efter möten som avser upprätthållande av goda 

relationer 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Relationsskapande möten mellan barn och förskollärare i 

förskolan 

Bakgrundsfakta 

1. Antal år inom yrket 

 

2. Yrkesbakgrund:  

Utbildning 

Olika arbetsplatser 

Olika arbetsuppgifter 

Vilka, längd 

Tilläggsinfo från informanten 

 

3. Inriktning nuvarande förskola 

 

4. Antal år inom nuvarande arbetsplats 

 

 

Inledande frågor 

5. Kan du berätta om hur det kom sig att just du blev förskollärare? 

 

6. Vilken/vilka kvalitet/kvalitéer upplever du är viktigaste i arbetet som förskollärare?  

Hitta något här som berör relationsskapande möte och be informanten 

vidareutveckla. OM inte: 

 

 

Semistrukturerade frågor (dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter) 

Tanken är att vi ska samtala om relationsskapande möten, skapa och upprätthålla 

goda relationer, mellan barn och pedagog. Det finns många tillfällen för 

relationsskapande mellan barn och pedagog i förskolan. Nyfiken på dina erfarenheter 

och upplevelser. 

7. Vad upplever du är viktigt när du möter ett barn med avsikten att skapa en god 

relation till barnet i förskolan? Vad gör du och hur?  

Ge gärna exempel (dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter)  

Inskolning, överskolning, annan avdelning på förskolan 

 

8. Vad upplever du är viktigt i din yrkesroll när du möter barn för att upprätthålla de 

goda relationer du tidigare skapat?  

Ge gärna exempel (dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter) 
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9. Vad upplever du att du gör i dessa situationer som upprätthåller din och barnets goda 

relation? Hur gör du?  

Ge gärna exempel (dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter) 

Vi kan väl ta i olika situationer som ex:     

     

 Första mötet för dagen,  

 När inga särskilda aktiviteter pågår. Bör barnens lek begränsas? På vilket sätt? 

(ska barnen få leka ifred utan vuxen?) (ok att barnen flyttar material mellan 

rummen?)  

 Vid matsituationer 

 Vid påklädning (ok att ett barn får ta med snuttefilten ut?) 

 Vid toalett och blöjbyte (ok att ett barn bestämmer vem som ska byta blöja?) (ok att 

tvätta händerna länge?) 

 Vid temaaktiviteter  

 Vid bestämda aktiviteter som är initierade av barnen 

 Vid bestämda aktiviteter som är initierade vuxna (ok om man ibland frångår 

avdelningens regler för ett eller flera barns behov?)   

 

(dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter) 

 

10. På vilket sätt upplever du att barnen reagerar på dessa möten vi samtalat om?  

Vad är det i mötet som får dig att utifrån barnens reaktioner uppleva mötet som 

relationsskapande?  

Något som skett innan, i mötet, efter mötet? Tidsdimensionerna tillsammans? 

 

11. Upplever du någon skillnad mellan att skapa och upprätthålla goda relationer? 

 

12. Är det någon eller några specifika erfarenheter som du nu berättat om som du skulle 

vilja väja ut som extra betydelsefull/a för relationsskapande möten samt 

upprätthållandet av relationer mellan barn och pedagog?  Huret! 

 

13. Vilken betydelse har dina erfarenheter som du just beskrivit för dig i din yrkesroll?     

14. Om vi utgår från dina exempel du beskrivit och det vi samtalat om; upplever du att 

du förhållit dig på ett annorlunda sätt tidigare under din yrkesbana och i så fall på 

vilket sätt?  

-a Vad var det som gjorde att ditt förhållningssätt förändrades?  

-b Vad tycker du att det förändrade förhållningssättet inneburit för dig i din 

yrkesroll och för barnen du mött och kommer att möta? 

 

(dilemman, situationer, möjligheter, svårigheter) 

 

 

15. Finns det något ytterligare du skulle vilja tillägga utifrån det vi talat om? 
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