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Sammanfattning 

 
Studiens övergripande fokus är förskolepersonalens syn på relationer mellan vuxen och 

barn. Tidigare forskning inom området visar att en god relation mellan förskolepersonal 

och barn berikar barnen på flera olika sätt, bland annat deras sociala utveckling och 

lärande. Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens roll i skapandet och 

upprätthållandet av trygga relationer med barn. För att undersöka detta har 

fallbeskrivningar och frågeställningar använts under utförande av fokusgruppsintervjuer 

med sexton förskolepersonal. Resultatet styrker att trygghet till förskolan och dess 

personal gynnar barnens utveckling och lärande, samt lyfter fram viktiga metoder som 

förskolepersonal använder för att skapa och upprätthålla relationer till barn. Relationen 

till vårdnadshavare samt olika dilemman i relationsskapandet är andra faktorer som 

berörs i resultatet. Slutligen poängteras vikten av att förskolepersonalen är 

relationskompetenta, för att utveckla en trygg relation mellan vuxen och barn, byggd på 

förtroende och ömsesidighet som stärker barnens möjligheter till utveckling och 

lärande.    
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Inledning  
 

Barn tillbringar en stor del av sin vardag i förskolan, vilket medför att det primära 

arbetet för förskolepersonalen blir att skapa och upprätthålla trygga relationer. Frelin 

(2012) och Aspelin (2015) menar att trygga relationer är grunden till barns utveckling 

och lärande eftersom deras tillit till vuxna är viktig för att skapa intresse och 

engagemang hos barnen. Vidare menar Drugli (2014) att tillit till andra människor ska 

vara ömsesidig och fås först när det förtjänas. Wedin (2007) anser att relationsarbetet 

innebär att ha förmågan att kunna ”kliva ur” sin yrkesroll vid behov för att på ett 

personligt plan bli sedd som en medmänniska och inte bara en lärare, för att därmed 

vinna barnens förtroende. Aspelin (2018) belyser att relationskompetens både är en 

professionell och en personlig kompetens, då det professionella är något förskollärare 

lär sig genom utbildning och under sin verksamma tid på förskolan. Däremot tillämpas 

det professionella på olika sätt då varje enskild individ besitter en egen personlig 

kompetens som avspeglar sig i varje möte, vilket medför att bemötandet av barn ser 

olika ut beroende på olika individer. Pape (2001) skriver om professionella relationer, 

att det är lika professionellt att vara nära barnen som att hålla ett avstånd beroende på 

barnens behov, vilket Frelin (2012) styrker då hon menar att barn är olika och inte har 

samma behov av omsorg och vuxenkontakt. Aspelin (2015) och Frelin (2012) visar på 

att lärare som är vänliga och visar respekt för sina elever har goda förutsättningar att 

skapa positiva relationer. Är dessa relationer av god kvalitet så främjar det både 

elevernas lärande och sociala utveckling. Vi har även tagit del av andra examensarbeten 

som också belyser att förskolepersonalens relationer till barnen är avgörande i positiv 

bemärkelse för deras utveckling och lärande (Berndtson & Dogan, 2017; Abdallah & 

Johansson, 2017). Däremot belyser Aspelin (2015) att frågor om hur lärares 

relationskompetens främjar elevers lärande till stor del är outforskat. Därför är det 

viktigt att undersöka detta för att stärka relationers betydelse samt bidra med ytterligare 

empiriskt material och forskning inom området. Utifrån författarnas argument om att 

positiva relationer främjar barns lärande har vi funnit inspiration att utforska detta 

område vidare genom att intervjua verksam förskolepersonal för att få deras syn på 

relationer. Dels har ett intresse skapats för förskolepersonalens- och arbetslagets 

betydelse för relationsskapande. Men även utifrån Wedins (2007) påståenden om att 

förskolepersonalen använder olika metoder och strategier för att skapa och bevara 

relationer med gruppen som helhet, samt med varje enskilt barn.  
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Forskning inom relationsarbete är relativt nytt då det i mitten på 1990-talet växte fram 

som ett eget forskningsområde och har sedan dess blivit sett som ett centralt begrepp för 

att skapa förståelse för sambandet mellan vuxen–barnrelationen och barns sociala 

utveckling samt kunskapsutveckling (Aspelin, 2018). Relationsarbete handlar till stor 

del om hur förskolepersonal skapar och bevarar positiva relationer till barn. Begreppet 

relationskompetens myntades i boken Relationskompetens i pedagogernas värld (2003) 

av Jesper Juul och Helle Jensen och har därefter blivit en omskriven pedagogisk 

grundkompetens som är en av våra utgångspunkter i studien och förklaras mer ingående 

under avsnittet teoretiska begrepp.  
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Teoretiska begrepp 

Under följande avsnitt redogörs teoretiska begrepp samt den kunskapsöversikt som 

ligger till grund för studien. I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning 

som är relevanta för studien. Underlaget söktes fram i databaserna Swepub, Libris och 

DiVA portal, de sökord som användes var bland annat relationer, anknytning, trygghet, 

lärande, förskola, förskolepersonal och barn. I de stycken vi valt att skriva 

”förskolepersonal” relaterar vi till all personal som arbetar i barngrupp i förskolan. Vi 

väljer även att till viss del ersätta ”förskolepersonal” med förskollärare, pedagog, lärare 

och vuxen, likaså barn med elev, beroende på hur författaren uttrycker sig. 

Relationskompetens 

Relationskompetens kan ses som en förmåga att skapa och upprätthålla ömsesidiga 

relationer som uppnår en viss kvalitet. Dessa kvaliteter är bland annat tillit, förtroende, 

empati, respekt och omsorg. Aspelin (2012) skriver om tre olika delkompetenser som 

innefattas i begreppet relationskompetens, kommunikativ kompetens som behandlar den 

ömsesidiga kommunikationen mellan vuxen och barn, vilket innefattar respekt och 

förståelse för varandra. Differentieringskompetens handlar om förmågan att läsa av när 

barnet behöver närhet respektive distans. Socio-emotionell kompetens som avser 

förmågan att uppfatta barnets känslor och behov. Juul och Jensen (2003) menar att 

relationskompetens handlar om professionella vuxen – barnrelationer, där vuxna har 

huvudansvaret för att relationen ska hålla en god kvalitet samt en förmåga att anpassa 

sitt beteende utifrån barnet i fråga utan att kringgå sitt ledarskap. Den vuxnas ledarskap 

innefattar många delar med det gemensamma syftet att tillvarata barnet och den 

ömsesidiga relationen, samtidigt som det pedagogiska målet ska uppnås (Juul & Jensen, 

2003).  

 

Relationsarbete 

Både Aspelin (2015) och Frelin (2010) menar att relationsarbete grundas på det arbete 

förskolepersonal lägger ned på att förbättra de relationella förutsättningarna för 

undervisning. För att barn ska få möjlighet att växa och lära blir förskolepersonalens 

ansvar främst att skapa, upprätthålla och främja relationer som i sin tur gynnar barns 

utbildning. Detta innebär även att motverka relationer som skadar förutsättningarna för 

barnens utbildning (Aspelin, 2015; Frelin, 2010). 
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Anknytning 

Anknytning som begrepp förklaras som ”något mindre som hänger ihop med och är 

beroende av något större” (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s.33) och utgörs av 

starka emotionella band mellan personer (Drugli, 2014; Broberg et al., 2012). 

Anknytning bygger på samspel mellan omvårdnadsperson i familj eller förskolan och 

barn. Anknytningspersonerna bör ha en förmåga att se till barnets behov och ge dem 

trygghet och beskydd. Barn kan visa anknytningsbeteenden mot flera personer men för 

att kalla det anknytningsrelation bör det vara en känslomässig relation som betyder 

mycket för individen och varar över tid med en person som inte är utbytbar (Broberg et 

al., 2012). Vårdnadshavare utgör ofta basen i barns anknytningshierarki, även om 

barnen har nära relationer till många. När barnet söker tröst och trygghet har det en 

rangordning över vem de väljer först vilket ofta är vårdnadshavarna. Anknytning i 

förskolan är av stor betydelse då förskolepersonal ska utgöra ett komplement till 

vårdnadshavarnas omsorg för barnet. Brandtzæg, Torsteinson och Øiestad (2016) menar 

att förskolepersonal är barns sekundära anknytning som finns tillgänglig när de primära 

anknytningspersonerna inte är närvarande. På förskolan behövs minst en vuxen, helst 

flera, som barnet har en trygg anknytning till för att barnet ska få ro till utforskande och 

lärande. Om barnet inte knyter an till en vuxen, brister tryggheten och barnet kan 

därigenom få problem med sociala samspel till jämnåriga.  

 

Lyhördhet 

Radeklev (2018) lyfter lyhördhet som ett viktigt begrepp i arbetet med att bygga 

pedagogiska relationer mellan vuxen och barn. Först och främst krävs det att 

förskolepersonalen lär känna och förstår barnen så att de kan möta dem på deras nivå. 

Genom att visa nyfikenhet, respekt och omtanke kan de arrangera en bra lärmiljö som är 

skapad utifrån barnens behov. För att uppmärksamma och ta vara på barnens styrkor 

och förmågor krävs det att förskolepersonalen ständigt är lyhörda (Radeklev, 2018).  
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Kunskapsöversikt  
 

Relationell pedagogik 

Aspelin (2011) beskriver relationell pedagogik som ett socialt perspektiv där mötet 

mellan individer är det centrala i utbildningen. Den relationella pedagogiken består av 

två nivåer av pedagogers förhållningssätt: pedagogiskt tillvägagångssätt och 

pedagogiska möten. Den första nivån innefattar att pedagogen aktivt arbetar med att 

underlätta lärandet genom att bygga och upprätthålla relationer där barnet känner 

delaktighet och gemenskap. Den andra nivån innebär att pedagogen är närvarande och 

öppensinnad att uppleva och dela ögonblick tillsammans med barnen här och nu, vilket 

bidrar till en värdefull gemenskap för båda parter.  

 

Relationsskapande 

Aspelin (2018) lyfter att förskolan idag främst handlar om att bygga relationer och att 

förskolepersonalen ska inge ett förtroende för att barnen ska känna trygghet. Vidare 

menar Wedin (2007) att innan relationsskapandet kan påbörjas krävs det att 

förskolepersonal inhämtar personlig information från både barn och vårdnadshavare. 

Denna information bör i första hand inbegripa att lära sig barnens namn och få en 

inblick i barnens intressen för att därefter ta det vidare till en djupare relation. 

Skapandet och upprätthållandet av relationer är en ständigt pågående process, där 

förskolepersonalen får prova sig fram med hjälp av olika strategier för att lyckas 

bibehålla relationer. Wedin (2007) talar också om att ömsesidig respekt är en viktig 

ingrediens i arbetet med att skapa relationer i form av att se barnet som den person den 

är samt visar vem personen är bakom ”lärarrollen”. Frelin (2012) belyser också vikten 

av att visa medmänsklighet i vuxen – barnrelationen, genom att ställa rimliga krav och 

genom att visa sin felbarhet och empatiska förmåga minskar avståndet mellan vuxen 

och barn, då de möts på ett mer personligt plan. Vidare menar Frelin (2012) att 

relationsarbetet till stor del handlar om att skapa relationer till varje individ, men även 

till gruppen som helhet för att kunna utforma en verksamhet som passar alla. Aspelin 

(2018) menar att de tre viktigaste kompetenserna för att lyckas inom förskolläraryrket är 

didaktisk, ledarskaps- och relationskompetens då det inte räcker med exempelvis en 

välplanerad verksamhet om man inte samtidigt tar hänsyn till barnens intressen och 

behov.  
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Relationers betydelse 

 

Lilja (2013) menar att sociala relationer är något som präglar oss under hela vår livstid. 

Dessa relationer kan vara goda, negativa, nära eller tillfälliga/ytliga. I förskolan möter 

förskolepersonalen många barn som kanske för första gången ska knyta an och skapa 

relationer till andra vuxna utöver sin familj. Skolverket (2016) styrker därmed att det 

viktigt att förskolepersonalen redan vid introduktionen på förskolan lägger grunden för 

barnets förtroende och trygghet till personalen så de får en god relation till varandra. 

Brandtzæg et al. (2016) påstår att för små barn är en anknytningsperson i förskolan 

avgörande för att förstå omvärlden, sina känslor och sig själva, då de visar förståelse 

och är en trygg bas när behovet finns. Wedin (2007) menar att relationer även har 

betydelse för förskolepersonalen då sociala samspel med barn genomsyrar 

arbetsdagarna i förskolan och det är tillsammans med barnen utveckling och lärande 

skapas. Lilja (2013) hänvisar till Rodgers och Raider-Roths forskning som menar att 

dessa sociala samspel är ”nyckeln” till en god kvalitet på undervisningen, vilket bidrar 

till en god kvalitet på barnens lärande. Vidare menar Lilja (2013) att en ömsesidig och 

förtroendefull relation mellan förskolepersonal och barn gynnar barnens utveckling. 

Barn i förskolan bör ges goda förutsättningar till att skapa trygga och tillitsfulla 

relationer i en levande social gemenskap som inger trygghet och inspirerar till lusten att 

lära.  

 

Lärarkompetens 

 

Lilja (2013) hänvisar till Buber som menar att läraryrket är ett viktigt yrke då det är i 

förskolan grunden läggs för våra framtida samhällsmedborgare. Vidare anser Buber att 

kärnan i det pedagogiska arbetet är relationen mellan lärare och barn där läraren bör 

framstå som en äkta och närvarande vuxen för att skapa en förtroendefull relation till 

barnen. En väsentlig grund i lärarkompetensen är hur vi kommunicerar med barnen. 

Buber anser att samtalen ska vara äkta vilket bygger på att alltid vara tillgänglig och 

helhjärtat ingå ett samtal med full fokus på den andre individen. Bengtsson (2018) 

menar att kommunikation handlar om att bekräfta barnet, där läraren lyssnar, förstår och 

accepterar barnen så att de får en känsla av att det de säger är betydelsefullt. Att ge 

varandra bekräftelse är viktigt för en ömsesidig god relation. Det framkommer också att 

det är relevant i ett relationskapande att ta vara på barnens intresse i kommunikationen 
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för att fånga upp barnen. En annan sak som är angeläget är hur pedagogen 

kommunicerar med varje enskild individ och vilka uttryck som används i form av 

kroppsspråk, gester samt vilket humör som avspeglas då detta har en avgörande roll 

huruvida den andre uppfattar kommunikationen som positiv eller negativ (Bengtsson, 

2018). Pape (2001) menar att de attityder vuxna bemöter barnen med bör vara 

omsorgsfulla med en känsla av att vuxna bryr sig om dem för att deras sociala 

kompetens ska stärkas. Däremot bör de vuxna förhålla sig konsekvent då vissa 

situationer kräver att vuxna sätter gränser och säger nej, då barn själva inte alltid kan 

avgöra vilka gränser som är rimliga. Därför bör omsorgsfulla gränser sättas som noga 

reflekterats över innan, för att barnen ska få en förståelse för varför de finns och för att 

de så småningom ska förstå vad som är ett lämpligt agerande i olika situationer (Pape, 

2001). En annan viktig kompetens förskollärare bör besitta är att visa sina brister för 

barnen, våga be om ursäkt och ge dem upprättelse när de tycker att de vuxna agerar 

orättvist, vilket både Frelin (2012) och Pape (2001) är eniga om. Pape (2001) skriver 

om vikten av att vuxna ska fungera som förebilder för barn. För att barn ska bli socialt 

kompetenta krävs det att förebilderna för barnen – det vill säga de vuxna inte endast 

förespråkar hur man bör bete sig mot varandra utan agerar på ett socialt kompetent sätt 

även i praktiken. Brandtzæg et al. (2016) belyser vikten av att skapa glädjefulla stunder 

i de dagliga rutinsituationerna med barnen, då detta skapar gemenskap och mer lyhörda 

barn i andra sammanhang, som lärandesituationer. Drugli (2014) lyfter att 

relationskompetens är något en lärare ständigt bör reflektera över, då det är något som 

aldrig blir färdigutvecklat oavsett hur många års erfarenhet en lärare har inom yrket.  
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning inom området synliggör att trygga relationer mellan förskollärare 

och barn är en förutsättning för barns utveckling och lärande. Syftet med studien är att 

undersöka förskolepersonalens roll i skapandet och upprätthållandet av trygga relationer 

med barn. 

 

Frågeställningar; 

 

• Hur ser förskolepersonal på betydelsen av trygga relationer för barns utveckling 

och lärande?  

• Vilka metoder använder sig förskolepersonal av för att skapa och upprätthålla 

relationer till barnen? 
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Metod 
 

I denna del presenteras vår valda metod och urval av respondenter. Vi redovisar även de 

forskningsetiska överväganden som tagits vid intervjuerna och hur de tillämpats. 

Slutligen redovisas hur vi bearbetat det insamlade materialet.  

 

Val av metod 
 

Eftersom syftet är att undersöka förskolepersonalens roll i relationsskapandet med 

barnen i förskolan så har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att 

få fylliga och detaljerade beskrivningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Vi har 

formulerat intervjufrågor inom det specifika ämnet men valt att hålla frågorna öppna för 

att vara flexibla för att följa upp respondenternas svar och det de anser vara viktigt 

vilket Bryman (2011) understryker. För att fördjupa oss mer i praktiken har vi 

formulerat fallbeskrivningar om vardagliga situationer som kan uppstå i verksamheten 

som vi anser att förskolepersonalen har erfarenheter av och kan relatera till. Dessa tre 

fallbeskrivningar avslutas med frågor som relaterar till relationer och 

förskolepersonalens agerande i dessa situationer för att bevara en god relation till barnen 

(se bilaga 1). Vi använde oss av fokusgrupper under intervjuerna dels för att 

respondenterna skulle få utbyte av varandra samt för att få en bra diskussion i samspel 

med andra där olika infallsvinklar kan komma till uttryck (Bryman, 2011). För att inte 

gå miste om viktig information användes ljudinspelning och kompletterande 

anteckningar (Christoffersen & Johannessen, 2015).    

 

Urval av deltagare 
 

Vi började med att kontakta förskolechefer för fem förskolor i samma kommun för att 

informera om studien samt få tillstånd att intervjua förskolepersonalen. De i sin tur 

vidarebefordrade information om studien samt samtycke att delta till respondenterna (se 

bilaga 2). Vi valde ut respondenter, både förskollärare och barnskötare från varje 

förskola med varierande års erfarenhet inom yrket för att få ett varierat synsätt på ämnet 

utifrån deras erfarenheter. En blandning av barnskötare och förskollärare utgör i de 

flesta fall ett arbetslag och då anser vi det viktigt att få båda yrkesrollernas perspektiv då 

de har lika ansvar i relationsskapandet (Skolverket, 2016). Sexton respondenter deltog i 

vår studie, varav tolv förskollärare, tre barnskötare och en utvecklingspedagog.  
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Genomförande av intervjuerna 
 

Vi mejlade ut ett informations - och samtyckesbrev till samtliga respondenter där de 

som var intresserade av att delta i studien fick komma med förslag på tider för 

intervjuerna. Intervjuguiden fick respondenterna först ta del av på plats när intervjun 

ägde rum för att vi ville få ett spontant samtal samt höra deras reflektioner kring 

frågorna. Vi läste upp informationsbrevet på plats innan vi påbörjade intervjuerna och 

samlade in de påskrivna samtyckesblanketterna. Informationen innefattade (se bilaga 2) 

syftet med studien, vad materialet kommer att användas till samt var det färdiga 

materialet kommer att publiceras. Etiska överväganden som deltagarnas anonymitet 

samt frivillighet och rätten till att avbryta när som helst tydliggjordes också innan 

intervjuerna påbörjades (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna utfördes på 

respondenternas arbetsplats där fokusgrupper utgjordes av respondenter från respektive 

förskola. Vi utförde totalt fem fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna bestod av tre 

respondenter i respektive intervju med undantag för en enskild intervju med 

utvecklingspedagog. Vi valde att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats för 

att de skulle känna sig trygga samt för att själva få möjlighet att möta dem i deras miljö. 

Vi placerade oss i rum som låg avsides från verksamheten för att slippa störmoment och 

obehöriga i närheten som kan höra vad som sägs under intervjun vilket även Bryman 

(2011) understryker. Fokus under intervjuerna var fallbeskrivningar med tillhörande 

frågor men med utrymme för spontana- och följdfrågor. Vi använde oss av 

ljudinspelning för att fånga respondenternas utsagor och för att vi skulle kunna vara 

lyhörda och uppmärksamma att följa upp varje individ. Anteckningar kan lätt bli ett 

störmoment då det är svårt att hinna notera allt vad respondenterna säger utan att 

avbryta eller pausa diskussionen vilket även Bryman (2011) uttrycker. Samtliga 

intervjuer pågick i ungefär 30 minuter.  

 

Bearbetning av insamlat material 
 

Efter att vi avslutat samtliga intervjuer, lyssnande vi igenom dem, innan vi skrev ut 

materialet. Det inspelade materialet var sammanlagt 2,5–3 timmar, så vi valde därmed 

ut de utsagor som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De delar av 

samtalet som föll utom ämnet skrevs alltså inte ut. Därefter delade vi upp svaren efter 

likheter och skillnader för att lättare finna en röd tråd inför analysarbetet. Vi valde att 
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närma oss de olika utsagorna utifrån våra frågeställningar och kunskapsgenomgången 

med fokus på skapandet och upprätthållandet av relationer. Efter att vi funnit ett 

mönster av respondenternas mest framträdande svar kategoriserades den gemensamma 

nämnaren i varje intervju till olika teman som utgör underrubrikerna i resultatdelen. 

Dessa teman är våra tre olika fallbeskrivningar, samt ”Förskolepersonalens syn på goda 

relationer”, ”Dilemman med relationsskapande” samt ”Trygghet för lärande” utifrån 

våra frågeställningar i intervjuguiden (se bilaga 1).  
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Resultat 

Under denna del beskrivs studiens fallbeskrivningar och teman utifrån respondenternas 

svar. Frågeställningarna finns med i beaktande under hela resultatdelen. 

 

Fall 1 – Lämningssituation 

Lämningssituationen handlar om en vardaglig situation som kan uppstå på förskolan när 

barnet inte vill bli lämnad av sin vårdnadshavare. I denna fallbeskrivning går det inte att 

vinna barnets uppmärksamhet och vårdnadshavaren är svår att läsa av (se bilaga 1). 

Utifrån de svar som framkom kunde ett mönster urskiljas vilket resulterade i två 

underkategorier som presenterar förskolepersonalens tankar och reflektioner kring 

fallet.  

Relation med vårdnadshavare 

Flera av respondenterna nämner att relationen till vårdnadshavaren är viktig i sådana 

situationer för att kunna föra en dialog hur de vill att förskolepersonalen ska göra och 

hur de tycker att en lämningssituation blir bäst för alla parter. De menar att ha i åtanke 

att vårdnadshavaren också upplever lämningen jobbig. Följande citat visar exempel på 

vad respondenterna tycker är viktigt vid lämningssituationer för att visa hänsyn till 

vårdnadshavarna.  

 

Händer det ofta är en dialog viktigast ”hur vill ni göra?”.  

Jag försöker att få den kontakten med föräldern så de ger ”hen” till 

mig, istället för att jag tar barnet. 

Vissa föräldrar har svårt för det där och man kan behöva hjälpa dem 

att ta avskedsbeslutet.  

Föra ett resonemang om det har hänt något eller är det något som har 

gjort så att det är såhär? 

Att man är öppen och ärlig och frågar rakt ut, för det uppskattas mer 

än att man bara gör.  

Man pratar med dem hela tiden, vill du att vi gör det kort? Ska jag ta 

barnet nu? Så kan du eller jag ringa sen och berätta hur det gått. 
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En dialog är även viktig då vårdnadshavarna inte heller vet vad vi vill.  

Jag brukar fråga föräldern. De tycker också det är jobbigt och vet inte 

själv hur de ska göra. 

Vi måste prata med föräldern hur de tycker och känner, hur de vill att 

vi ska göra. 

Barnets bästa 

Respondenterna uttrycker att de måste bemöta barnet på ett sätt som underlättar för 

dem, genom att exempelvis låta den personal de är mest trygg med ta emot eller att 

försöka avleda med något barnet är intresserad av eller tycker är roligt. Det framgår 

även att det är viktigt att ta hänsyn till barnets känslor och lämningsrutiner så att barnet 

känner att de får sina behov tillgodosedda. Följande citat visar exempel på vad 

respondenterna anser blir det bästa för barnen vid en lämning.   

 

Ingen prestige i detta, utan barnets bästa i fokus.  

Hur barnen reagerar är så olika, vissa vill vara ifred, sitta i knä eller gå 

och leka. Man får läsa av barnen, men man känner dem ju oftast. 

Man beslutar tillsammans att det är ett kort avsked som gäller. Det är 

ens erfarenheter som säger att det är det bästa. 

Försöka vara barnen till lags, inte så brysk, mer mjuk och försiktig. 

Vi brukar gå och vinka i fönstret eller hitta på något så att barnet 

glömmer bort att vara ledset. 

Man kan ju avleda med något man vet att de tycker om. 

 

Respondenterna har i detta fall lyft fram att vårdnadshavarnas trygghet till 

förskolepersonalen är minst lika viktig som barnens i denna situation. De menar att om 

vårdnadshavarna är trygga med dem så kan det avspegla sig på deras barn, vilket även 

Broberg et al. (2012) understryker. Lämningsrutiner och barnets intressen anses också 

vara viktiga att ta hänsyn till då även det inger en trygghet för barnet och kan locka dem 

att göra ett snabbare avsked, så att lämningssituationen sker på ett smidigt sätt. 

Förskolepersonalen bör sätta barnets bästa i fokus och inte lägga någon prestige i att 

vinna barnets förtroende om den hellre vill gå till någon annan personal. Detta handlar 
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enligt Juul & Jensen (2003) om att kunna läsa av och respektera barnens behov, om de 

behöver närhet eller distans för att inte relationen ska ta skada.  

  

Fall 2 – Påklädning 

Fallbeskrivningen om påklädning är en vardaglig situation som kan uppstå på förskolan 

och handlar om hur förskolepersonal hanterar påklädningssituationer utan att riskera 

konflikter mellan barnen och mellan vuxen – barn (Se bilaga 1).  

Arbetslagets strategier för att förhindra konflikter 

 

För att minimera risken för att konfliktsituationer ska uppstå måste arbetslaget se till att 

organisera sig. Det handlar hela tiden om att ligga steget före för att förhindra konflikter 

mellan både vuxna och barn men också mellan barnen så att inte relationerna sätts på 

spel. Följande citat visar exempel på strategier som respondenterna tillämpar för att 

förhindra konflikter.   

 

Gör en kartläggning, när på dagen uppstår sådana här situationer. 

Är man flera kan en gå ut med de som är klara, kan bero på att det är 

för många i hallen.  

Ett bord som ska torkas får vänta tills alla är påklädda. 

Man delar upp uppgifterna så alla vet vad de ska göra. 

Vi kan också hjälpa varandra mellan avdelningarna. 

Ett alternativ är att man går ut med några barn i taget och klär på sig, 

så att inte alla är där samtidigt. 

 

Handlar det däremot om att ett barn inte vill klä på sig får personalen även här försöka 

finna strategier för att få barnet att se fördelarna med det som väntar ute. Dessa citat 

nedan visar exempel på detta. 

 

Locka med det man kan göra ute, till exempel ”kommer du ihåg 

gungan?” ”Du pratade ju om att göra det där ute idag”. Bana vägen för 

barnen. 
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Man kan börja med detta barn och förbereda för att vi snart ska gå ut, 

ge dem en extra startsträcka. 

Försöka få de andra barnen att locka med, inte bara vi. 

Det kan locka barnen till att klä på sig när de ser att de andra barnen 

går ut. 

Om ett barn har svårt att klä på sig för att det till exempel är mycket 

barn, har vi lagt kläderna vid sidan om så slipper den vara mitt bland 

alla. 

  

Dessa citat tyder på möjliga tillvägagångssätt som förskolepersonal tillämpar för att 

förhindra konflikter mellan dem och barnen, samt barnen emellan. Drugli (2014) menar 

att lärarens ledarskap i form av att vara dels emotionellt närvarande, ha en förmåga att 

organisera barngruppen utifrån olika strategier, samt ge goda instruktioner påverkar 

huruvida relationen mellan dessa parter förblir positiv i olika situationer. Däremot 

uttrycker två av respondenterna att ”hur många strategier man än har, så hamnar man 

där ibland”. De menar att de inte alltid kan vara beredda på konflikter med tanke på att 

det finns många barn att ta hänsyn till och det kan därmed bli svårt att se alla signaler. 

Persson (2018) och Wedin (2007) är eniga om att förskolepersonal bör utveckla 

strategier som passar alla barn. För att uppnå detta menar författarna att de vuxna bör 

lära känna barnen för att få en förståelse för deras behov, så att de kan organisera sig 

själva och verksamheten utifrån detta. Skulle en konflikt uppstå tycker respondenterna 

att ”det är viktigt att vinna tillbaka barnens förtroende och närma sig barnet för att skapa 

en kontakt igen”. Att barnen känner förtroende för förskolepersonalen är centralt för en 

god relation (Lilja, 2013).   

 

 

Fall 3 – Anknytning  

Anknytningssituationen handlar om arbetslagets strategier för att underlätta för de barn 

som åsidosätter sina kamratrelationer för att istället vara med en vuxen som den utsett 

som sekundär anknytningsperson (Se bilaga 1).  

Ny-inskolade barn 
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Detta fall diskuterades mellan några av respondenterna då de anser att det blir skillnad 

när det gäller ny-inskolade barn. De barnen måste få tid att knyta an till en person först, 

tills de är tillräckligt trygga för nästa steg att utveckla relationer till andra. Följande citat 

visar exempel på respondenternas uppfattningar om ny-inskolade barns behov av en 

trygg anknytning. 

 

Ett ny-inskolat barn sätter man allt fokus på att den ska ha en 

vikarierande omsorgsperson och kanske inte mäktar med mer än en. 

Vid inskolningar blir det ofta en person i första hand som tar barnet 

och vartefter överför lite till de andra. 

Är det ett barn som är ny-inskolat får man ta det lite i omgångar. Jag 

tycker man gör barnet en otjänst genom att knyta upp barnet till en 

person. 

Med ny-inskolade får man ta det stegvis och kanske sätta barnet vid 

ett annat bord så de upptäcker andra vuxna. 

Ny-inskolade kan behöva det. 

 

Förskolepersonalens ansvar 

En av respondenterna menar att i denna situation vinner man inte på att plocka bort 

tryggheten och tro att barnet per automatik ska välja kamratrelationer och tycka det blir 

roligt och givande. Hon menar att ”jag som trygghetsperson måste skapa situationer där 

jag bjuder in flera för att barnet ska tycka det blir meningsfulla sammanhang där barnet 

får utbyte av andra barn”. Citaten nedan påvisar hur respondenterna anser att 

förskolepersonal kan gå tillväga för att få in barnet i samspel med andra barn.   

 

Jag får försöka ta med andra barn tillsammans med mig och det barnet 

så att en större grupp gör något till exempel läsa en bok.  

Försöka utsätta barnet för andra personer utan att vara brysk eller 

avvisande. 

Känner man barnet och det är tryggt vet man hur man ska förhålla sig 

till det. Vi ska ju göra dem självständiga. 
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Jag tar på mig rollen och frågar och visar hur man gör för att ta sig in i 

leken. 

Man får försöka vara ett hjälpmedel till att kliva in och vara med 

barnen. 

Jag sitter med barnet nära de andra barnen så att barnet kan kliva ner 

och börja vara med de andra om den vill. 

Ge barnen tid, förr eller senare tar de steget själv. 

Ger inte vi barnen en trygghet kommer de inte börja leka och lära. 

 

Utifrån respondenternas svar framkom att ansvaret för barnets trygghet och samspel 

med andra barn ligger på förskolepersonalen. Ny-inskolade barn ges oftast mer tid att 

knyta an till en vuxen då detta är avgörande för barnets trygghet, för att sedan stegvis 

kunna ingå i samspel med andra vuxna och barn. Drugli (2014) menar att alla barn är 

olika och har olika behov av vuxenkontakt, detta bör den vuxne kunna läsa av och 

därefter forma åtgärder som blir till det bästa för barnet. Trygga barn vågar ofta utforska 

omgivningen mer, med en övertygelse om att den trygga basen finns tillhands (Drugli, 

2014). Skulle barnet däremot inte knyta an till en vuxen finns en risk att barnet inte 

känner trygghet, vilket kan medföra att barnen får svårigheter med sociala samspel även 

till jämnåriga (Brandtzæg et al., 2016). Vidare menar Drugli (2014) att barnen måste få 

den tid de behöver för att känna sig trygga med den kontext de befinner sig i för att 

senare vilja leka och lära, där förskolepersonalen ska skapa förutsättningar för barnen 

att ingå i samspel med både vuxna och barn.  

 

Förskolepersonalens syn på goda relationer 

Samtliga av respondenterna nämnde tryggheten som en viktig faktor i en god relation 

mellan vuxen och barn. De mest framträdande begreppen respondenterna beskrev 

kännetecknar en god relation var bland andra tillit, tillgänglighet, närhet, tillåtande och 

delaktighet. Följande citat visar exempel på respondenternas syn på förskolepersonalens 

roll i en god relation till barn. 

 

Närhet, att man finns där. 
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Att finnas tillhands för barnen, vara tillgänglig, se alla barn och vad 

som händer. 

En stor omvårdnad och närhet är mycket viktigt. 

Barnet ska kunna lita på en. Känna förtroende och trygghet. 

Att barnen känner en trygghet i mig. 

Ge barnet delaktighet och inflytande. 

Att få en kontakt så barnen kommer till en om den vill något eller det 

har hänt något.  

Visa att jag litar på dig och finns här för dig, du är meningsfull för 

mig. 

Vara tillåtande och normkritisk. 

 

Vidare menar respondenterna att relationen bör vara ömsesidig där båda parterna ser, 

lyssnar och respekterar varandra men den vuxna bör vara lyhörd och den som har 

huvudansvaret att skapa och upprätthålla en god relation. Följande citat visar exempel 

på detta. 

 

Att jag ser barnet och att barnet ser och hör mig. Det blir en 

tvåvägskommunikation, men jag måste visa och upprätthålla en god 

relation för att föregå med gott exempel. 

Att vi har respekt för barnen och låter dem göra egna val. 

Att man är lyhörd och ser barnens egenheter. 

Ömsesidighet, annars går det nog inte. 

Att ha ett barn-fokus istället för ett jag-fokus. 

Att se varje barn som en individ. Prata med barnen och inte över 

huvudet på dem. 

Att man lyssnar på varandra, att barnen känner att man lyssnar på dem 

och ser dem. 
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Det är när man har roligt tillsammans, ett givande och tagande hela 

tiden. 

 

Några av respondenterna lyfter vikten av att vara professionell i sin yrkesroll 

beträffande relationer med en förmåga att tillgodose barnens behov och intressen, vilket 

citaten nedan påvisar.   

 

Man skapar känslor och relationer till barnet men det måste ligga 

inom det professionella planet. 

Jag tror det är viktigt att kunna ge barnen tid. Försöka bygga på något 

som de är intresserade av. 

Ibland behöver man också backa lite och låta barnet komma till mig, 

men samtidigt visa att jag finns här om du behöver mig. Detta är också 

individuellt vilket man får läsa av. 

Att vi möter varje barn utifrån deras behov. Alla barn har olika behov, 

så det gäller att möta för att se vad deras behov är. Vi måste ge alla 

barn olika tid beroende på bakgrund. 

Man ska ha roligt med barnen och visa vem man är, men ändå vara 

professionell.  

Att kunna visa alla känslor. Prata om det de behöver prata om. 

 

Citaten ovan lyfter fram de aspekter respondenterna anser vara viktigast för att skapa 

och upprätthålla en god relation mellan vuxen och barn. Sammanfattningsvis tycks 

förskolepersonalens syn på goda relationer utgöras av en både professionell och en 

personlig relation till barnen där trygghet är centralt. Juul och Jensen (2003) menar att 

relationskompetens utgörs av att relationen mellan vuxen och barn ligger inom det 

professionella planet för att uppnå en god kvalitet där läraren utan att kringgå sitt 

ledarskap besitter förmågan att anpassa sitt beteende utifrån barnet. Även Frelin (2010) 

konstaterar att relationsarbete grundas på att relationen mellan lärare och elev är 

professionell med syftet att eleverna får möjlighet att lära och växa. Aspelin (2015) 

påstår att en relationskompetent lärare skapar positiva relationer till och mellan elever 

som präglas av förtroende och respekt. De faktorer som respondenterna ansåg vara 
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betydelsefulla i goda relationer var att ge barnen tid, se till deras behov, vara 

närvarande, glädje, ömsesidig respekt och lyhördhet. Både Aspelin (2015) och Radeklev 

(2018) är eniga om att lyhördhet är en viktig aspekt en lärare bör besitta för att kunna 

tillgodose ett barns behov och intressen, samt kunna skapa förutsättningar som gynnar 

barnens utveckling och lärande. Aspelin (2015) belyser även kommunikation, ömsesidig 

förståelse och ett flexibelt förhållningssätt mot barnen som tre centrala byggstenar för 

att skapa och upprätthålla trygga relationer.  

 

Dilemman med relationsskapande  

En av frågorna till respondenterna var om de uppfattar att det finns några svårigheter 

eller dilemman med att skapa en relation till barn. Ett återkommande svar hos 

respondenterna som de upplevde som en svårighet med relationsskapande var 

språkförbristningar, exempelvis när förskolepersonal, vårdnadshavare och barn inte talar 

samma språk. De menade att en god relation baseras på att kunna kommunicera genom 

dialog och där blir även vårdnadshavaren viktig. En av respondenterna uttryckte utifrån 

detta att det däremot är en trevlig svårighet då det bidrar till en utveckling hos sig själv. 

Följande citat visar exempel på att språket kan vara ett dilemma i relationsskapandet. 

 

Språket kan vara ett dilemma då vissa inte alls kan någon svenska. 

Barnen går det ofta skapligt med, det är föräldrarna som är svårare att 

bygga relationer med. Tycker de att det är ok med oss så avspeglar det 

sig i hur deras barn känner sig för att vara här, det gäller att skapa 

relation där trots brist i språket. 

Språksvårigheter kan finnas som försvårar relationsbyggandet. 

Föräldern kan då känna mer otrygghet när man inte förstår varandra. 

Språket kan också vara en svårighet, då det är en sådan stor del i 

relationen. Det blir även svårare att ha en relation med föräldrarna. 

Språkförbristningar, att man inte har språket. Om du inte kan svenska 

är det en svårighet. 

 

Utöver språkförbristningar uttrycker några av förskolepersonalen att det finns andra 

dilemman också. Man kan inte heller förvänta sig en lika djup relation med alla barn då 
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de är olika som individer. Det får inte ses som en prestige, det gäller att vara 

professionell och inte agera med egna känslor. Arbetslaget blir en viktig resurs när 

svårigheter med relationsskapande uppstår, då de tillsammans kan finna strategier för att 

det ska bli bra för barnet. Följande citat visar respondenternas uppfattningar om andra 

dilemman som kan uppstå i relationer. 

 

Det finns barn som provocerar och utmanar, men då bör man rannsaka 

sig själv om varför jag går igång på det här barnet och vad det är hos 

mig som gör att jag inte kan tänka om. 

När barngrupperna är väldigt stora. 

Vi i arbetslaget måste bestämma strategier med intentionen att vi ska 

förbättra situationen för barnet. 

Vissa barn pockar inte på uppmärksamhet och gör inte så mycket 

väsen av sig, de är svårare att skapa nära relation med. Då får man 

locka genom att leka. Bjuda in dem. 

Man kan inte ha en lika djup kontakt/relation med alla barn, man får 

djupare relationer med vissa barn i en grupp för de är olika personer 

och det behöver man inte se som ett misslyckande eller ta personligt. 

Man får inte se det som en prestige, det gäller att vara professionell 

och inte agera med egna känslor. 

Det som kan vara svårt är barn som skärmar av sig och inte går att 

locka med något, då får man jobba extra med det. Det handlar också 

om professionalism. 

Vi måste diskutera i arbetslaget hur vi gör på bästa vis. Prova olika 

strategier och se vad som fungerar. 

 

En av respondenterna uttrycker att så länge man är öppen, tydlig och ärlig så har inte 

hon varit med om några problem med relationsskapandet. Trots att dilemman uppstår så 

gäller det att se till sin profession då mycket ligger hos sig själv om man väljer att se det 

som en svårighet. De menar att med en positiv inställning och en vilja att se det ur ett 

annat perspektiv kan många av problemen istället bidra till en utveckling för alla parter. 
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Även i dessa situationer bör det finnas en ömsesidighet, att alla är villiga att samarbeta 

för att skapa relationer som blir till det bästa för barnen.  

 

Många av respondenterna nämnde språkförbristningar som ett dilemma i 

relationsskapandet, till både barn och dess vårdnadshavare, Broberg et al. (2012) belyser 

vikten av en god kommunikation som genomsyras av en förståelse och respekt mellan 

förskola och familj. Men finns språkförbristningar kan missförstånd lätt uppstå då man 

inte förstår varandra, därmed är det avgörande att förskolepersonal, barn och föräldrar 

finner olika sätt att kommunicera så att alla parter känner trygghet till förskolan 

(Broberg et al., 2012).  

 

Andra dilemman som framkom var bland annat barn som var svåra att nå och de barn 

som utmanar och provocerar. I dessa fall menar Drugli (2014) att läraren måste se till 

sin inre arbetsmodell då den kan behöva ändras i de möten där relationen mellan vuxen 

och barn inte fungerar så bra. I stället för att bli frustrerad på barnet i fråga som 

exempelvis provocerar så är det lärarens ansvar att möta barnet med respekt och försöka 

hitta anledningen till barnets beteende. Arbetslaget blir en viktig resurs för varje enskild 

lärare då de genom den tryggheten skapar strategier för att hantera negativa beteenden 

och istället uppmärksamma det positiva i barnets handlingar. Detta kan medföra att 

elevens negativa beteende stegvis övergår till ett positivt beteende då lärarens feedback 

får eleven att känna sig värdefull, vilket i sin tur är viktigt för en god relation (Drugli, 

2014).   

 

En av respondenterna nämner barngruppens storlek som en bidragande faktor till varför 

problem kan uppstå i relationsskapandet. Detta har även Broberg et al. (2012) 

uppmärksammat då de menar att det är näst intill omöjligt att tillgodose barnens 

känslomässiga behov när barngruppen är för stor. Både Broberg et al. (2012) och Drugli 

(2014) menar också att personkemin är avgörande för relationens kvalitet. Utifrån detta 

drar vi samband med respondenternas påstående att de inte kan ha en lika djup kontakt 

med alla barn. Juul och Jensen (2003) menar att det gäller att läraren är 

relationskompetent då denne har huvudansvaret för relationens kvalitet.    
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Trygghet för lärande 

När frågan ställdes om det finns samband mellan barns trygghet och lärande var 

samtliga respondenter eniga om att det är avgörande. De menar att det är otroligt viktigt 

med positiva relationer som grund, för genom en trygg relation kommer utveckling och 

lärande på köpet. Följande citat visar respondenternas uppfattningar om hur trygghet 

och lärande hänger ihop. 

 

Barnet behöver trygghet. Lärandet blir inte relevant utan trygghet. 

En grund för lärandet är trygghet och öppenhet. Att ha vuxna som tror 

på dig gör dig mer öppen och mottaglig för att lära dig saker. 

Skapa en relation för att få nyfiket lärande. Är man trygg blir det mer 

lyhört från barnens sida. 

Tryggheten är A och O. Man märker snabbt när de börjar bli trygga, 

för då både vågar och vill de mer.  

Om barnet visar att det är tryggt här och vi har en bra relation genom 

att barnet tyr sig till mig, litar på mig, kan komma till mig för att prata 

eller få tröst så tycker jag att det är lättare att nå dem i en 

lärandesituation.  

Det hör också ihop med välmående, man lär när man har roligt. 

 

Flera av respondenterna uttryckte även att barn inte tar till sig lärandet på samma sätt 

när de inte är trygga, vilket följande citat visar. 

 

Om barnet inte är tryggt vill de inte delta på samma sätt. 

Är man otrygg vill man inte lära sig något. 

Har man inte tryggheten så tror inte jag att man tar in på samma sätt. 

 

Dessa citat påvisar att trygghet och positiva relationer är avgörande för barnens 

utveckling och lärande, detta genom att respondenterna upplever att barnen vågar mer, 

blir mer mottagliga och nyfikna att delta i olika aktiviteter när de känner sig trygga. 

Broberg et al. (2012) belyser vikten av att ett barn känner trygghet i förskolan, då det 
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medför nyfikenhet, leklust och en känsla av mening i det som erbjuds i förskolan. Även 

Drugli (2014) menar att de barn som känner trygghet och tillhörighet till sina lärare har 

bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig nya saker då de alltid har en trygg bas att 

återkomma till. Broberg et al. (2012) uttrycker att varje barn i förskolan bör ha minst en 

vuxen som de har skapat en trygg anknytning till, där barnet kan lita på att denne kan 

tillgodose deras behov när det behövs. Genom en trygg anknytning ges barnet en 

möjlighet till att vara avslappnat och våga leka och utforska på förskolan med vissheten 

att den vuxna finns kvar. Samspelet mellan vuxen och barn är av stor betydelse för att 

barnet ska känna trygghet (Broberg et al., 2012). Får barnet däremot inte en känsla av 

trygghet och får erfara negativa relationer till sina lärare i förskolan kan det senare 

hindra deras kunskapsutveckling även i skolan (Drugli, 2014). 
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Diskussion 
 

Under denna rubrik presenteras Metoddiskussionen och Resultatdiskussionen. I 

Metoddiskussionen utvärderas den valda metoden i studien och i Resultatdiskussionen 

lyfts det mest relevanta från resultatet fram som diskuteras och binds samman med 

teoretiska begrepp och tidigare forskningsresultat. Därefter presenteras Slutsats med en 

kort sammanfattning av studiens mest framträdande slutresultat.   

  

Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgick från en 

intervjuguide med tre fallbeskrivningar som är vardagligt förekommande på förskolan, 

samt fyra frågeställningar med syftet att samla in material som behandlar 

förskolepersonalens syn på goda relationer mellan vuxen och barn. Att använda 

semistrukturerande intervjuer var ett bra hjälpmedel då målet var att behålla fokus inom 

ämnet, men ändå erbjuda utrymme för spontanitet och andra tankar. Intervjuerna 

ljudinspelades med hjälp av mobiltelefon så vi hade möjlighet att vara närvarande under 

intervjuerna utan att behöva tänka på att hinna med att anteckna allt. Under intervjuerna 

utgick vi ifrån fallbeskrivningar som vi formulerat utifrån vardagliga situationer som 

kan uppstå på förskolan samt fyra frågor som också behandlar relationer. Under första 

intervjun tillfrågades respondenterna om de ville börja med fallbeskrivningarna eller 

frågeställningarna. De föreslog att vi skulle börja med fallbeskrivningarna då de kanske 

på ett mer konkret sätt kan väcka deras tankar kring ämnet och för att sedan lättare 

kunna ta till sig frågorna. Fallbeskrivningarna fick alltså fungera som en sorts 

”uppvärmning”. Efter intervjun kände vi att konceptet fungerade bra, vilket resulterade i 

att det fick fortgå under de resterande intervjuerna. Samtliga respondenter kunde 

relatera till våra fallbeskrivningar, vilket gav oss ett rikt material. Eftersom ett arbetslag 

utgörs av både förskollärare och barnskötare föll sig valet naturligt att båda 

yrkesrollerna skulle delta i intervjuerna. Genom detta vill vi markera att bådas åsikter är 

lika betydelsefulla. Däremot är vi medvetna om att informationsbrevet till 

respondenterna (se bilaga 2) är felformulerat då det står att vårt syfte är att undersöka 

förskollärarens roll i relationsskapandet. Vi upplevde inte, trots detta, att det påverkade 

resultatet då ingen av respondenterna reflekterade över detta under intervjutillfällena. 

Till en början var vi osäkra på om vi skulle välja att genomföra intervjuer enskilt med 

en förskolepersonal åt gången eller ha fokusgruppsintervjuer. Efter överväganden föll 
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valet på att ha fokusgrupper som metod då vi ville få igång en diskussion mellan 

respondenterna så att vi som intervjuare kunde vara närvarande utan att påverka 

respondenternas svar. En annan bidragande faktor till valet av fokusgrupper var att vi 

ville ge respondenterna en avslappnad stämning genom tryggheten av fler kollegor som 

deltar samtidigt. Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans så kändes 

valet av fokusgruppsintervjuer rätt då vi inte ville riskera att få respondenterna att känna 

sig underlägsna vid en enskild intervju. Slutligen anser vi att de största fördelarna med 

fokusgruppsintervjuer var mötet med flera olika människor som delar intresset för 

ämnet i studien samt med en bred och varierad erfarenhet av yrket. Vår erfarenhet av 

denna metod har medfört en positiv bild av att använda fokusgrupper i intervjuer då det 

varit både roligt och lättsamt att få ta del av deltagarnas diskussioner.  

 

Resultatdiskussion 
 

I denna del diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar för 

att undersöka förskolepersonalens roll i skapandet och upprätthållandet av trygga 

relationer med barn i förskolan.  

Betydelsen av goda relationer för barns utveckling och lärande 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet (Skolverket, 2016 s. 5) 

 

Detta citat är ett av läroplanens uppdrag för förskolan, vilket till stor del 

överensstämmer med det som framkom från respondenterna i resultatdelen. Samtliga 

respondenter är eniga om att trygghet är avgörande för barns utveckling och lärande. De 

upplever att barn som är trygga vågar mer, blir mer lyhörda och nyfikna att ta till sig 

lärandet. De menar även att det är grundläggande med positiva relationer där 

förskolepersonalen har en förmåga att tillgodose barnens behov. Lilja (2013) belyser 

vikten av att förskolepersonal erbjuder barnen goda förutsättningar att skapa trygga och 

tillitsfulla relationer i en levande social gemenskap som inger trygghet, vilket inspirerar 

till lusten att lära. Wedin (2007) menar att det inte bara är barnen som gynnas av goda 
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relationer, utan även att förskolepersonalen utvecklas och lär i utbyte av samspel då ett 

citat i resultatet påvisar att en god relation består av ett givande och tagande mellan 

vuxen och barn.  

 

Det som framkommit i resultatet tyder på att relationen till vårdnadshavare är en 

betydelsefull ingång till barnens trygghet på förskolan. Respondenterna menar att om 

föräldrarna är trygga med förskolan och dess personal så avspeglar sig detta i sin tur på 

deras barn, vilket även är något som Broberg et al. (2012) uttrycker. Aspelin och 

Persson (2011) menar däremot att en del i relationskompetensen innebär att 

förskolepersonalen lägger fokus på barnet i relationen, och inte tänker på 

vårdnadshavaren i första hand. Samtidigt menar författarna att det kan ingiva en 

trygghet för vårdnadshavaren om förskolepersonalen först och främst ser deras barn. Vi 

anser att barnen är de förskolepersonalen främst bör skapa relation till, men det får inte 

bli på bekostnad av relationen till vårdnadshavaren då de är en viktig resurs som 

samarbetspartner för barnets bästa. Undersökningens resultat är i linje med Broberg et 

al. (2012) som menar att dialog med vårdnadshavarna är nyckeln till en bra relation. 

Genom dialog menar Broberg et al. att en god relation till vårdnadshavarna kan skapas, 

samt ge dem en bekräftelse att förskolepersonalen är intresserade, ser och vill uppfylla 

deras barns behov. Utifrån detta ser vi samband med begreppet kommunikativ 

kompetens som Juul och Jensen (2003) beskriver som en ömsesidighet mellan två 

parter, där kommunikationen ska utgöras av förståelse och respekt för varandra. Wedin 

(2007) belyser att relationen mellan förskolepersonal och vårdnadshavare är särskilt 

viktig i början av relationsskapandet till barnen då vårdnadshavaren kan ge personalen 

personlig information beträffande barnet, vilket blir avgörande för att bygga en djupare 

relation. Om relationen med vårdnadshavarna däremot brister eller svårigheter uppstår i 

form av exempelvis språkförbristningar menar Broberg et al. (2012) att det kan leda till 

otrygghet för vårdnadshavaren och då även till barnet. I dessa situationer är 

ömsesidighet och dialog viktigast då förskolepersonalen får se möjligheter istället för 

svårigheter och gå in i situationen med en positiv inställning. Förskolepersonal, barn 

och föräldrar får tillsammans finna olika sätt att kommunicera så att alla parter känner 

sig trygga (Broberg et al., 2012). Vidare menar Broberg et al. att vid svårigheter att 

finna ett gemensamt språk så rekommenderas andra verktyg som exempelvis tolk vid 

inskolning och utvecklingssamtal.  
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Skolverket (2016) belyser att redan vid inskolningen bör förskolepersonalen aktivt 

arbeta för att lägga en grund för barnens förtroende och trygghet till dem, då 

förskolepersonalen ska fungera som ett komplement till vårdnadshavarna. Flera av 

respondenterna nämner att barnen kan ha svårt att knyta an till mer än en person under 

den första tiden på förskolan. Därför menar de att barnen bör få en personal som 

fungerar som en sekundär anknytningsperson tills barnet är tillräckligt tryggt för att 

stegvis utveckla relationer till de andra. Däremot nämner en av respondenterna att 

personalen gör barnet en otjänst genom att knyta upp barnet till en person, vilket kan 

diskuteras då både Drugli (2014) och Broberg et al. (2012) anser att barnen bör ha en 

person som är den trygga basen. Barnet kan knyta an till flera personer på förskolan och 

personalen bör skapa förutsättningar för barnen att ingå i samspel med både vuxna och 

barn. Oavsett detta så har barnet medvetet eller omedvetet en personlig favorit bland 

personalen de främst söker sig till när deras behov behöver tillgodoses (Drugli, 2014). 

Detta får inte ses som en prestige bland förskolepersonalen då man inte kan skapa en 

lika djup relation med alla barn. Broberg et al. (2012) och Drugli (2014) antyder att 

personkemin är en annan bidragande faktor för en djupare relation mellan vuxen och 

barn. Vidare menar Drugli att de barn som känner trygghet vågar utforska vad förskolan 

har att erbjuda samt har bättre förutsättningar till utveckling och lärande då de är 

medvetna om att de har trygga vuxna att återvända till. Brandtzæg et al. (2016) lyfter att 

de barnen som inte känner trygghet och inte knutit an till en personal, kan i sin tur få 

problem med att knyta an till jämnåriga vilket påverkar barnet på flera olika plan, bland 

annat senare relationer, lek och kunskapsutveckling. Om den vuxne får ett problem med 

att skapa en relation till ett barn menar Drugli (2014) att det kan vara av betydelse att 

inhämta kunskap om anknytningsprocesser för att få en förståelse om vad det kan bero 

på och hur det är lämpligt att förhålla sig till barnet.  

Förskolepersonalens metoder för att skapa och upprätthålla relationer till 

barnen 

Lärandet i förskolan ska grunda sig, dels på ett fungerande samspel mellan vuxna och 

barn, dels på att barnen i samspel får möjlighet att lära av varandra, då barngruppen är 

en viktig del i utveckling och lärande. Förskolepersonalen bör vägleda och stimulera 

barnen i deras aktiviteter då det bidrar till kompetens- och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2016). Med det menar vi att när barn skapat en trygg relation till minst en 

vuxen, är det upp till förskolepersonalen att ge barn förutsättningar att skapa och ingå i 
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relationer med andra barn. Detta är en viktig del för barnens utveckling och lärande, 

vilket Skolverket (2016) understryker. Däremot finns det barn som inte har viljan eller 

förmågan att skapa och upprätthålla relationer, då blir det extra viktigt för 

förskolepersonalen att finna strategier som hjälper barnet med detta. En av 

respondenterna uttrycker att förskolepersonalen måste skapa situationer där de bjuder in 

flera barn till meningsfulla sammanhang där barnen får utbyte av varandra. Aspelin och 

Persson (2011) menar att förskolepersonalens arbete med relationer till och mellan 

barnen är avgörande för att barnet ska känna delaktighet och gemenskap. För att uppnå 

detta blir det viktigt att förskolepersonalen är närvarande, lyhörda och villiga att 

uppleva ögonblick som sker i nuet tillsammans med barnen, då det bidrar till att alla 

parter få ta del av en värdefull gemenskap (Aspelin & Persson, 2011). Det arbete 

förskolepersonal lägger ner på att förbättra relationer menar Frelin (2012) skapar bättre 

förutsättningar för lärande, då barn växer och lär främst genom relationer.  

 

Fall två (Se bilaga 1) är inriktad på hur förskolepersonal går tillväga för att bevara 

positiva relationer till och mellan barnen i konfliktsituationer. Respondenterna uttryckte 

att arbetslaget ska minimera risker för konflikt genom att organisera sig och ligga steget 

före. En idé som uppkom under fokussamtalen var att göra en kartläggning över när och 

var sådana konflikter uppstår för att förhindra onödiga konflikter. Drugli (2014) menar 

att förskolepersonalens ledarskap är viktig för att kunna leda gruppen på ett lämpligt sätt 

med ramar utformade utifrån varje enskilt barns behov. Vidare uttrycker Pape (2001) att 

barnen bör vara medvetna om vilka regler och gränser som finns och varför de finns för 

att de ska kunna agera därefter. Däremot finns en tendens i resultatet att det är svårt att 

vara beredd på konflikter och ligga steget före hela tiden, då det är många barn att ta 

hänsyn till, och då spelar det ingen roll hur många förebyggande strategier man har. 

Därmed är det av betydelse att förskolepersonalen har ett flexibelt förhållningssätt för 

att kunna förbättra konfliktsituationen utifrån barnens behov. Utifrån våra erfarenheter 

så är det oundvikligt att det uppstår konflikter under en dag på förskolan, då det är 

många olika individer med olika viljor som ska komma överens på liten yta. Därmed 

tycker vi det är viktigt att förskolepersonalen finns närvarande för att hjälpa barnen att 

hantera konflikter. Skulle det däremot uppstå en konflikt mellan förskolepersonal och 

barn vid exempelvis påklädning, menar respondenterna att de inför nästa gång 

förbereder barnen på vad som komma skall. Detta genom att ge dem en extra 

startsträcka och att ”locka” med vad som finns att göra ute som intresserar barnen eller 
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dela upp barnen i mindre grupper för att det ska bli lugnare för dem. Om det uppstått en 

konflikt mellan förskolepersonalen och barnen, är det viktigt att vinna tillbaka barnens 

förtroende då Lilja (2013) konstaterar att förtroendet mellan förskolepersonal och barn 

är avgörande för en god relation.  

 

Det är av stor betydelse att förskolepersonalen är relationskompetent för att bemöta 

barnets behov och känslor på ett professionellt sätt, då det är deras ansvar att relationen 

håller en god kvalitet (Juul & Jensen, 2003). En god kvalitet baserar enligt Juul och 

Jensen på tre delkompetenser innefattande, den ömsesidiga kommunikationen, förmåga 

att läsa av barnets behov samt en förmåga att uppfatta barnens känslor. Dessa 

kompetenser framkommer i resultatet, vilket vi relaterar till relationskompetens. För att 

skapa och upprätthålla en god relation menar respondenterna att förskolepersonalen bör 

ha barnets bästa i fokus och att aspekter som tillit, närhet och lyhördhet benämns vara 

betydelsefulla. En ömsesidig respekt för varandra där alla får komma till tals och bli 

lyssnade på bör genomsyra verksamheten då kommunikation anses vara nyckeln till en 

god relation. Bengtsson (2018) lyfter att kommunikation till stor del handlar om 

bekräftelse och att förskolepersonalen visar att de förstår och accepterar det barnen 

säger så de får en känsla av att deras åsikter är meningsfulla. Även resultatet belyser att 

det är viktigt att se varje enskild individ och med ett genuint intresse lyssna på vad de 

har att berätta. Bengtsson (2018) menar att det förhållningssättet förskolepersonal 

använder när de kommunicerar med barnen, avspeglar huruvida kommunikationen 

uppfattas positiv eller negativ. Att vara tillåtande och normkritisk mot varje barn var 

även två aspekter som framkom hos respondenterna och som anses vara viktiga i en 

relation mellan vuxen och barn. Utifrån detta drar vi samband med normkritik och 

kommunikation då vi tycker det är viktigt att vara kritisk mot normer i mötet och 

kommunikationen med varje enskilt barn. Med detta menar vi att normer kan påverka 

hur vi ser och möter barnen, vilket inte ger dem en chans att visa sina personliga behov 

och sitt sanna jag. Detta relateras till Bengtsson (2018) som menar att mötet mellan 

människor ser olika ut beroende att alla är olika som individer. 

 

 I förskolan handlar det lika mycket om att skapa relationer till varje enskild individ som 

till hela gruppen, då deras intressen till stor del ska utgöra verksamhetens innehåll. 

Aspelin (2018) lyfter att en välplanerad verksamhet utifrån barnens intressen och behov, 

såväl som ett gott ledarskap och positiva relationer ska tillsammans utgöra en helhet i 



 

31 

 

förskolan. Samtidigt uttrycker en av respondenterna att man inte får glömma bort att ha 

roligt tillsammans med barnen, våga visa känslor, vara personlig men ändå 

professionell. Detta nämner även Brandtzæg et al. (2016) som menar att de glädjefulla 

stunderna i vardagen skapar gemenskap och medför att barnen även i andra 

sammanhang blir mer lyhörda, bland annat i lärandesituationer. Detta hör också ihop 

med välmående, man lär när man har roligt, som en annan respondent uttryckte.  

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens roll i skapandet och 

upprätthållandet av trygga relationer med barn i förskolan. Detta genom att undersöka 

huruvida de anser att barnens trygghet har betydelse för deras utveckling och lärande, 

samt vilka metoder de använder för att skapa och upprätthålla goda relationer med 

barnen. Här redogörs för de mest väsentliga resultaten som framkom i studien. 

 

Nära sociala relationer till andra människor är något alla är i behov av mer eller mindre 

och något barnen behöver både hemma och i förskolan. Resultatet påvisar att 

förskolepersonalen inte kan förvänta sig en lika djup relation till alla barn, däremot är 

det avgörande för barnen att få minst en trygg vuxen på förskolan att knyta an till. När 

barnet fått en personal de ser som sin trygga bas kan de därefter skapa relation till flera, 

både vuxna och barn, vilket medför social kompetens och kunskapsutveckling. Sociala 

relationer ger barnet trygghet, vilket innebär att kunna visa alla sina känslor, våga 

utforska och ta del av det förskolan erbjuder samt ha en tillit till att förskolepersonalen 

tillgodoser barnens behov. Respondenterna uttrycker att trygghet i sin tur medför 

nyfikenhet och ett större engagemang hos barnen att ta till sig lärande. Att 

förskolepersonalen besitter relationskompetens är alltså avgörande för att skapa en god 

relation till både barn och deras vårdnadshavare. Enligt resultatet är en god relation till 

vårdnadshavare en betydelsefull del i relationskapandet då vårdnadshavarens trygghet 

till förskolan och dess personal avspeglar sig på barnen. Förskolepersonalen har 

huvudansvaret för att relationen ska hålla en god kvalitet, men utan ömsesidighet blir 

den svår att upprätthålla. Respondenterna menar att en professionell relationskompetens 

är att vara närvarande, ha en förmåga att se barnet som den är samt vara genuint 

intresserad av att lyssna på vad barnet har att säga. Andra metoder som framkommit 

vara viktiga i ett relationsskapande med barnen var att tillvarata och utgå ifrån barnens 

intressen för att utforma en verksamhet som tillgodoser barnens behov samt vidare 
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utveckling och lärande. Resultatet talar för att det finns behov av fördjupad kunskap i 

form av bland annat kartläggningar och fortlöpande diskussioner i arbetslaget för att 

värna om relationer och minska risk för konflikter. Sammanfattningsvis visar resultatet 

att trygghet, goda relationer och förskolepersonalens relationskompetens är tre 

beståndsdelar som hela tiden måste samverka för att barnen ska få möjlighet att utveckla 

ett lärande. Genom en trygg relation mellan förskolepersonal och barn, menar 

respondenterna att utveckling och lärande kommer på köpet.  

 

Vidare forskning 

Under tiden vi har arbetat med examensarbetet har några frågor uppstått som kan 

föranleda till vidare forskning inom ämnet. Vi har bland annat reflekterat över barnens 

perspektiv på relationer i förskolan. Därmed hade det varit intressant att exempelvis 

utföra en intervju med barn för att få syn på deras uppfattningar om hur de tycker att en 

bra relation mellan dem och förskolepersonal ska vara. Det hade även varit av intresse 

att observera den dagliga verksamheten för att upptäcka mer konkret hur 

förskolepersonalen arbetar med relationer.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Beskriv hur du uppfattar en bra relation mellan vuxen-barn.  

2. Finns några specifika förhållningssätt utifrån dina erfarenheter som varit viktiga 

att tillämpa i relationsskapandet?  

3. Ser du några samband mellan positiva relationer vuxen-barn och barns trygghet, 

utveckling och lärande? 

4. Anser du att det finns några svårigheter eller dilemman med att skapa en 

fungerande relation med barn?  

- Vill du dela med dig av en erfarenhet/exempel?  

- Hur gör du/ni i arbetslaget vid en sådan situation? 

 

Fallbeskrivningar: 

Fall 1: Lämningssituation 

Barnet kommer in till avdelningen med sin vårdnadshavare och vill inte släppa sin 

förälder som måste gå till jobbet. Trots många försök att vinna barnets 

uppmärksamhet så vill barnet inte följa med in på avdelningen utan håller i sin 

vårdnadshavare. I denna situation är det svårt att läsa av vad föräldern vill att vi 

ska göra för att underlätta mottagandet.  

• Hur skulle du göra i denna situation för att underlätta för alla parter? Varför? 

• Har ni i arbetslaget någon gemensam överenskommelse för hur ni ska gå tillväga 

i en sådan här situation?  

 

Fall 2: Påklädning 

Det är efter lunch och dags för barnen att gå ut på gården. Ett av barnen visar 

inga intentioner till att börja klä på sig, medan de påklädda barnen börjar bli 

otåliga vid dörren vilket snart kan leda till konflikt mellan dem. Denna situation är 

ofta förekommande på avdelningen.  

• Hur går du tillväga för att lösa denna situation på bästa sätt utan att riskera att er 

relation påverkas negativt?  
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• Kan arbetslaget finna strategier för att förhindra att dessa situationer uppstår 

utan att det påverkar dagliga rutiner som raster, avplockning efter lunchen, 

läggningar etc.  

 

 

Fall 3: Anknytning 

Ett barn på din avdelning uttrycker tydligt att du är dennes favorit av personalen 

genom att ständigt vilja vara nära dig under de olika rutinsituationerna dagligen 

och har svårt att acceptera att du måste ge utrymme för alla barn. Ni i arbetslaget 

märker att barnets kamratrelationer åsidosätts då denne hellre väljer att vara med 

dig. 

• Hur gör ni i arbetslaget i en sådan här situation utan att det skadar er relation och 

barnets trygghet till dig? 
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Bilaga 2 

Information och samtyckesblankett till anställda  

 

Hej! 

 

Vi heter Malin Lans och Jonna Åsberg och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under hösten 2018 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

 

Under perioden september-oktober planerar vi för en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarens roll i skapandet och 

upprätthållandet av trygga relationer med barn. För att närma oss detta kommer vi att 

genomföra intervjuer med färdiga frågeställningar och fallbeskrivningar. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 

att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 

det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudinspelning och anteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi 

står till förfogande för att svara på frågor under hela vårt arbete med studien. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Vi är tacksam för svar så snart som möjligt, där ni gärna får ge förslag på tider som 

passar för er att delta. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Malin Lans och Jonna Åsberg 

 

 

E-post: ofk15maa@student.hig.se E-post: vss15jag@student.hig.se 

Tel: 076-xxxxxxx Tel: 076-xxxxxxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Annie Hammarberg 

E-post: anehag@hig.se 

Tel: 026-xxxxxx 

mailto:ofk15maa@student.hig.se
mailto:vss15jag@student.hig.se
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Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudinspelning och anteckningar dokumentera situationer där du medverkar. Vi 

står till förfogande för att svara på frågor under hela vårt arbete med studien. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

Datum och plats: ………. 

 

 
 

 


