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Barn i förskolan ställs inför en mängd olika relationer. Forskning visar att barn 
med förmågan att skapa goda relationer redan i förskolan har större möjligheter 
till akademisk framgång. Det ligger på förskollärarnas ansvar att skapa en 
relationsfrämjande verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur 
verksamma förskollärare arbetar relationsfrämjande samt att fördjupa våra 
kunskaper inom området. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och 
empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 8 förskollärare. 
Resultatet visade en samstämmig syn på vikten av ett relationsfrämjande 
arbete, samtidigt som en osäkerhet på innebörden av vetenskaplig grund i 
förskolan framträdde. Slutsatsen är att förskollärarna har liknande arbetssätt 
men behöver stöttning och kompetensutveckling kring vikten av en vetenskaplig 
grund. Faktorer för att lyckas med att skapa ett relationsfrämjande klimat 
handlar om anknytning, trygghet och kommunikation. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: relationsskapande, relationsfrämjande, strategier, förskola, 
förskollärare 
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1 Inledning  

Forskning har visat att barns tidiga förmåga att skapa relationer har betydelse för 
barns kommande lärande i skolan (Coolahan, Fantuzzo, Mendez & McDermott, 
2000; Yoleri, 2016), vilket vi lyfter fram i vår pilotstudie. 

När ett barn vistas inom förskolan ställs barnet inför en mängd olika relationer, vilket 
ställer krav på de yrkesverksamma i förskolan att stötta och vägleda barnet in i alla de 
olika relationerna. Barn börjar sin identitetskapandeprocess från födseln med, för 
barnen, betydelsefulla vuxna. Den sociala miljön förskolan består av blir en del av 
barnens identitetsutveckling, då den sociala tillhörigheten är en viktig faktor i barns 
identitetsskapande. Med detta blir de yrkessamma i förskolans förhållningssätt en 
central del, då det krävs en förståelse kring varje enskilt barns sociala relationer och 
tillhörighet i barngruppen. Barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling 
ligger varandra nära till hands. (Gren, 2007) Genom bland annat lek och socialt 
samspel söker och erövrar barn nya kunskaper (Skolverket, 2016).   
  
Dagligen sker möten i förskolan; personal möter barn och deras vårdnadshavare, 
barn möter personal och andra barn. Det är inte ovanligt att barnen behöver 
stöttning och vägledning i deras relationsskapande till andra barn. Läroplan för 
förskolan, Lpfö 98/16, (Skolverket, 2016) uttrycker som mål under rubriken 
Utveckling och lärande att det är förskollärarnas ansvar att främja ett gott socialt 
klimat. Detta gäller t.ex. arbete med normer och värden, värdegrundsarbete, 
rättigheter och skyldigheter, ansvarsarbete för gemensamma regler m.m.  Vidare 
finns riktlinjer för hur arbetet med att sträva efter målen ska ta sig i uttryck: Varje 
barn i förskolan ska få ”stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (s. 11).    
  
Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) lyfter fram att ”förskolan ska vara en levande social och 
kulturell miljö... (s.6)”, men det framställs inte hur man kan arbeta för det. I och med 
det öppnar det många dörrar för tolkningar av vad en levande social och kulturell 
miljö är och hur det praktiska arbetet kan utföras. Detta förstår vi, genom våra 
tidigare erfarenheter, kan ses som problematiskt. Detta då styrdokumenten ger 
personalen i förskolan vad verksamheten ska innehålla medan hur är upp till varje 
arbetslag att tolka och praktisera.    
  
Vi anser att ett gott relationsarbete i förskolan är en viktig grundpelare i förskolans 
verksamhet. Idag aktuella styrdokument ger förskolans personal ett stort antal mål 
att sträva efter att uppnå. Dessa mål kan ses som verksamhetens vad. Det vi anser 
kan vara problematiskt är att "hur" inte lyfts fram, utan är upp till varje arbetslag att 
själva definiera. Vi menar att detta kan leda till konflikt då det inte går att säga vilka 
hur som är de ”rätta”, då det också framkommer i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) att förskolan ska vara likvärdig i hela landet, samtidigt som att det 
inte går att utforma verksamheterna likadant på grund av de ramfaktorer som 
påverkar verksamheten.   
  
Mot bakgrund av att det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tydligt framgår att 
det är just förskollärarnas ansvar att säkerställa att hela arbetslaget strävar 
mot målen ser vi att det finns behov av att studera hur det arbetet kan se ut. Fokus 
för vår studie är förskollärares perspektiv på relationsfrämjande strategier.   
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur åtta förskollärare arbetar för att 
skapa ett relationsfrämjande klimat i förskolans verksamhet utifrån förskolans 
läroplan.    
 

Våra forskningsfrågor är:   

1. Hur beskriver åtta förskollärare ett relationsfrämjande arbete i förskolans 
vardag?  

2. Vilka strategier beskriver åtta förskollärare att de arbetar efter för att 
skapa ett relationsfrämjande klimat?       

1.2 Uppsatsens disposition   

 Uppsatsen är uppdelad i 5 kapitel; bakgrund, metod, resultat, analys och diskussion.  
  
I kapitlet Bakgrund redogör vi för begrepp som är relevanta för förståelsen av 
studien. Därefter följer en kortare redogörelse för hur vi har samlat in den 
vetenskapliga litteraturen som lyfts fram i studien. Sedan presenteras en 
sammanfattning av bakrundslitteratur. Avslutningsvis redogör vi för de teoretiska 
perspektiv vi har valt som raster för studien.   
  
Datainsamling och metodval redogörs för i kapitlet Metod. I detta kapitel beskrivs 
den urvalsprocess som ligger till grund för valet av respondenter. Hur de 
forskningsetiska principerna har tagits i beaktande presenteras i detta kapitel.   
  
I Resultat skrivs vår insamlade och tolkade empiri fram. Resultatet är indelad utifrån 
våra olika frågeställningar.   
  
I kapitlet Analys tolkar vi vår empiri utifrån de valda teoretiska perspektiven, 
sociokulturella och relationella perspektiv.   
  
I det avslutande kapitlet Diskussion lyfts de delar från resultatet och analysen som vi 
finner bör diskuteras. I diskussionen kopplas den litteratur som redovisas i avsnittet 
bakrundslitteratur mot resultatet. Därefter presenteras metoddiskussion, förslag på 
fortsatt forskning och vår slutsats.   
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2 Bakgrund   

I kommande kapitel beskriver vi de begrepp som är centrala för studien i avsnitt 2.1. 
Hur vi har gått tillväga för att söka relevant information redogörs under 2.2. 
Bakgrundslitteratur, det vill säga vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan 
relevant litteratur presenteras i avsnitt 2.3. Betydelsen av relationer personal – barn 
och barn – barn presenteras under avsnitten 2.3.1 och 2.3.2.  I avsnittet 2.3.3 följer en 
kortare beskrivning av styrdokument. 

2.1 Begreppsdefinitioner   

Nedan beskriver vi de innebörder som vi i den fortsatta texten använder vissa termer 
i. 
  

Relationsfrämjande: relationsfrämjande är det sätt på vilket förskolläraren arbetar 
för att skapa förutsättningar för barn att bygga relationer. Vi fokuserar på 
relationerna barn-barn och personal-barn.   
  

Relationsskapande: relationsskapande handlar om hur barn i förskolan bygger sina 
relationer till andra, under de förutsättningarna förskollärarna skapar.  
  

Pedagog: i de fall begreppet pedagog används är det utifrån respondenternas egna 
ordval. När respondenterna använt ordet pedagog har det inte framkommit vilka de 
avser med det begreppet.  
 
Förskollärare: med förskollärare avses personal i förskolan som har slutfört 
förskollärarutbildning på högskola eller universitet. 
 
Personal: med begreppet personal avser vi i denna studie all personal som arbetar i 
barngrupp – förskollärare, barnskötare, vikarier med flera. 
  

Sociokulturellt perspektiv: uppfattningen att vi lär och blir till subjekt i samspel med 
andra.   
  

Relationellt perspektiv: ett relationellt perspektiv ger oss en djupare förståelse av 
vikten av relationer och vad som sker i mötet mellan människor.   

2.2 Databassökning    

För att söka tidigare forskning har vi använt databaserna SwePub, Google Scholar och 
ERIC. Vi har använt oss av sökord såsom relationer, förskola, barn och på 
engelska relations, children, preschool, curriculum, promoting relations, 
sociocultural. Vi har även begränsat urvalet genom att välja artiklar från år 2000 och 
framåt, samt enbart artiklar som är peer rewied. Resultatet av de artiklar och 
avhandlingar som var av relevans för vår studie presenteras nedan.  

2.3 Bakgrundslitteratur    

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som vi har hittat genom vår 
litteratursökning samt kurslitteratur av relevans.    
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2.3.1 Relationer personal – barn    

Frelin (2012) skriver att: ”Relationer kan användas för att få saker och ting gjorda, 
men också att vara och bli den man är” (s.36). Detta definieras genom funktionella 
relationer samt personliga relationer. En funktionell relation kan till exempel vara 
kontakten mellan kund och säljare - en relation som i första hand fyller en funktion – 
kunden köper något av säljaren. En personlig relation är till exempel en 
kamratrelation mellan två individer där syftet är relationen. Relationerna i förskolan, 
mellan förskollärare och barn kan ses som både funktionell och personlig, då det 
finns drag från båda relationstyperna (Frelin, 2012). En funktionell relation i 
förskolan skulle kunna vara de undervisningssituationer där förskolläraren medvetet 
förmedlar ett innehåll till barnen. 
  
Förskollärarens funktion är att skapa förutsättningar för utveckling och lärande i 
förskolan och med sina personliga relationer till barnen kan förskolläraren uppfylla 
sitt syfte. På så vis är relationen mellan förskollärare-barn både funktionell och 
relationell, förskolläraren använder relationerna för att uppnå sitt uppdrag i 
förskolan samt att vara sin egen individ (Frelin, 2012).  En god relation mellan barn-
förskollärare är en viktig faktor i barnets förberedelser inför skolan och minskar 
risken för att barnet uppvisar bl.a. inlärningsproblem och ångest kopplat till 
skolan (Palermo, Hanish, Martin, Fabes & Reiser, 2007).  Ansvaret för att en god 
relation mellan barn-personal skapas ligger hos personalen (Jensen, Bengaard 
Skibsted & Vedsgaard Christenssen, 2015). Barn som har goda relationer till deras 
förskollärare (och övriga lärare under skoltiden) har större chans att utveckla ett mer 
samhällsvänligt beteende (Palmero et al., 2007). 
  
Förskolan ska aktivt arbeta med systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2016) för 
att öka och säkerställa kvaliteten i förskolans verksamhet. I en studie av Harcourt 
och Mazzoni (2012) lyfter de vad som kännetecknar kvalitet i förskolan ur barns 
perspektiv. En central del av vad kvalitet i förskolan är, enligt de deltagande 
barnen, förskollärarnas förhållningssätt och relationer till andra barn och vuxna. Hur 
personal i förskolan talar till och behandlar kollegor och barn kan ha en stor 
påverkan på barnen i deras utveckling och lärande, oavsett ålder på barnen. ”Hög 
kvalitet i förskolan utmärks av interaktion, kommunikation, samarbete och 
delaktighet” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010, s. 16).  
 
Relationerna mellan barn och personal ska vara av ömsesidig respekt för varandra. I 
en studie av Harcourt och Mazzoni (2012) uttrycker de deltagande barnen att en 
lärare inte bör använda sig av metoder som skrika, höja rösten, fysiskt greppa barnen 
hårt med mera. Lärarna ska istället vara stöttande i barnens utveckling av social 
kompetens genom att sätta upp tydliga regler och gränser, vara bestämd när det 
behövs samt att ge muntliga bekräftelser till barnen. ”A good teacher smiles at you” 
(Harcourt & Mazzoni, 2012, s. 24).   

2.3.2 Relationer barn – barn   

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycker att ett aktivt värdegrundsarbete ska 
bedrivas i förskolans verksamhet och att barnen ska ges möjligheter att utveckla 
deras förmåga att sätta sig in i och förstå andras perspektiv. För att barnen ska 
kunna utveckla en förståelse för andra är samspelet mellan barn – barn en stor 
grundsten som man inte kan förbise (Williams, 2006). Barnen behöver utveckla 
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kompetenser av sådan art, att de kan på ett mer självständigt vis samarbeta med 
andra och t.ex. kunna starta en lek och genomföra leken. Sette, Spinrad och 
Baumgartner (2017) belyser vikten av barns tidiga skapande av kamratrelationer och 
att barn som saknar relationer av denna art löper större risk att inte finna sin roll i 
den sociala kontext barnet befinner sig i. ”Människor skapar mening, innebörd och 
förståelse genom att dela sin verklighet med andra” (Williams, 2006, s 25).    
  
För att kunna skapa relationer till andra barn är kommunikation av betydande roll. 
Forskning framhåller att just kommunikation är en stor del av barnens 
utvecklingsprocesser (Jensen et al., 2015; Jonsdottir, 2007). De kommunikativa 
kompetenser som barn utvecklar i interaktion med andra barn för även med sig 
att förmågor som att sätta sig in i andras perspektiv och empati utvecklas i 
positiv riktning (Jonsdottir, 2007). Möjligheten att utveckla dessa 
medmänskliga förmågor uttrycks även i förskolans läroplan, som ett ständigt 
pågående värdegrundsarbete för verksamma inom förskolan att sträva efter 
(Skolverket, 2016) 
  
Att kunna ta andras perspektiv och kunna läsa av andras känslor kan ha 
en betydande roll i barnens förmåga att anpassa deras beteende till den sociala 
kontext de befinner sig i (Sette et al., 2017). Detta blir en viktig faktor för att kunna 
skapa relationer till andra. Barn som använder sig av ett sådant språkbruk eller 
beteende som inte anses socialt accepterat i barngruppen riskerat att aktivt uteslutas 
av övriga barn i barngruppen (Jonsdottir, 2007). 
  
Relationsskapande, att barn etablerar relationer till andra barn, ses som en viktig 
faktor för en positiv, mångsidig utveckling hos barnen (Jonsdottir, 2007). Detta 
speglar såväl det sociokulturella perspektivet som det relationella och de tankar 
om kognitiv och social utveckling som perspektiven står för. Att ha god förmåga till 
att skapa relationer av hög kvalitet är gynnsamt också för de skolår barnen ännu har 
framför sig - framgångsrikt relationsskapande korrelerar med goda resultat i skolan, 
såväl kunskapsmässigt som socialt (Coolahan, et al., 2000; Yoleri, 2016). Dessutom 
anpassar sig barnen lättare till den nya värld som skolan innebär, om de redan 
har ömsesidiga vänskapsrelationer, och trivs bättre överlag än om de upplever att 
de inte har vänner (Danby, Thompson, Theobald & Thorpe, 2012).  
Barnens erfarenheter från tidig ålder följer med dem genom livet. De positiva och 
negativa erfarenheterna barnen bär med sig avspeglar sig i deras framtida 
relationsskapande (Vu, 2015).  

2.3.3 Styrdokument   

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är det styrdokument som sätter ramarna 
för förskolans verksamhet. Där beskrivs de målområden som personalen ska sträva 
efter att ge barnen möjlighet att utveckla. Målområdena handlar om såväl 
ämnesdidaktiska kunskaper som utvecklandet av sociala och kommunikativa 
kompetenser. Ett ständigt pågående och levande arbete med den värdegrund som 
förskolan står för är av stor vikt för att barnen ska få möjlighet att utvecklas till de 
ansvarstagande samhällsmedborgare vi vill se. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv   

För denna studie använder vi oss av det sociokulturella perspektivet övergripande för 
att förstå lärande och utveckling i en social kontext. För att få en djupare förståelse 
för ett relationsfrämjande klimat går vi även in på det relationella perspektivet. 
Detta för att tydligare kunna beskriva vad som sker i möten människor emellan. Vi 
utgår från det sociokulturella perspektivet och zoomar närmare in på det relationella 
perspektivet. Vi ser att båda perspektiven har många likheter och att det ena även 
innefattar det andra. Genom läsning av förskolans läroplan tonar bland annat ett 
sociokulturellt perspektiv fram. Läroplanen bygger på såväl sociokulturella 
som interaktionistiska och relationella teorier (Sheridan, Sandberg & Williams 
(2015).  

2.4.1 Det sociokulturella perspektivet   

En av grundbultarna i det sociokulturella perspektivet, med Vygotskij som frontfigur, 
innebär att lärandet ses som en social process, vi lär i samspel med andra (Lillemyr, 
2013). Den språkliga kommunikationen, som människor har förmåga till, beskrivs 
som ”den viktigaste drivkraften i barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling” 

(Jonsdottir, 2007, s. 16). De kognitiva förmågorna, förmåga till att reflektera kring 
sina handlingar och tankegångar, utvecklas i samspel med andra (Jonsdottir, 2007).    

  
Förskollärare ska utmana barnens tänkande och ge barnen möjligheter till att 
utforska den variation av kunskap som finns i verksamheten. De olika 
aktiviteter/situationer som förskollärare skapar med syfte att utmana barnens 
enskilda uppfattningar jämfört med andras, ökar barnens möjligheter till 
samlärande. (Williams, 2006)    
  
Dagens förskola är i många fall uppbyggd med åldersindelningarna 1–3 år och 3–5 år. 
Detta leder till en variation i den kunskaps- sociala- och motoriska kompetens barnen 
besitter. Utmaningen som förskollärare blir att organisera verksamheten på ett 
sådant sätt som gynnar alla barn utifrån deras individuella behov och 
förutsättningar.   
  
Det sociokulturella perspektivet säger att språket har en betydande roll (Säljö, 
2011). Redan som nyfödd sker kommunikation medelst kroppsspråk och 
ögonkontakt. När det talade språket sedan utvecklas, blir detta viktigare för den 
sociala utvecklingen än biologiska faktorer. Den kulturella kontext en individ ingår i 
tillskrivs således, tillsammans med språket, mycket stor betydelse för en individs 
utveckling, såväl kognitiv som social. Vygotskij benämnde språket som ett av de 
psykologiska redskap vi använder oss av – redskap med syfte att kommunicera och 
tänka - och som det viktigaste. Språket är det redskap som möjliggör att vi kan ingå 
sammanhang och ta del av andras perspektiv. ”Språket är med andra ord länken 
mellan samhället (och de kollektiva erfarenheterna) och individen” (Säljö 2011, s. 
164). Vygotskij (1978) menar att användandet av det talade språket har en så pass 
avgörande roll för utförandet av uppgifter, att om ett barn inte tillåts tala kan 
svårigheter med att utföra en önskad uppgift uppstå. Han menar att detta kan uppstå 
trots att barnet tidigare kunnat utföra samma uppgift, men då med användandet av 
det talade språket.  
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Det sociokulturella perspektivet utgår från att barn utvecklas och lär i interaktion 
med andra barn och vuxna – till skillnad från vissa teorier om barns utveckling som 
utgår från barns mognad som huvudsaklig faktor.  
 
 
Den proximala utvecklingszonen förklaras som kompetenser som ännu inte har 
utvecklats till fullo, men som är på väg att utvecklas. Samspelet med andra barn och 
vuxna bidrar till utvecklandet av nya kompetenser, ofta genom imitation av andra 
som redan besitter den kompetensen (Vygotskij, 1978) 
Dessa utvecklingszoner uppstår i stunden, de existerar således inte i den meningen 
utanför de situationer där barnen utvecklar sitt lärande eller sin förståelse:   

Utvecklingszonen definierar Vygotskij som avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand 
och utan stöd av andra, och det barnet förmår klara av med stöd av andra människor (Säljö, 
2011, s. 167).  

I utbytet mellan experten och novisen sker även en kognitiv process. Genom 
kommunikation barnen emellan får de utmana sig själva med att fråga, utmana 
tankegångar och formulera sin kunskap på ett, för den andre, förståeligt vis.  
Den proximala utvecklingszonen kan uppstå mellan såväl vuxen – barn, barn – 
barn som mellan barn – vuxen. Genom samspel med barn, vuxna och föremål 
utvecklar barn ett lärande och en förståelse för den värld de lever i 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barnens egna erfarenheter och den 
möjlighet till lärande och utveckling som skapas i förskolan är en stor faktor i 
barnens meningsskapande, utveckling och erövrandet av nya kunskaper (Sheridan, 
Sandberg & Williams, 2015).    
Denna utveckling sker inte sällan tillsammans med andra, där det novisa barnet 
genom att imitera andras göranden och kompetenser utvecklar egen kunskap inom 
området (Vygotskij, 1978).  
 

2.4.2 Det relationella perspektivet   

Som vi har beskrivit ovan ger det sociokulturella perspektivet oss en förståelse för 
språkets betydelse för interaktioner. Vi kommer nedan att gå närmare in på det 
relationella perspektivet för att beskriva vikten av goda relationer. Vi ser att 
förskolans läroplan även har en relationell ansats, sida vid sida av ett sociokulturellt 
perspektiv.  Vi tolkar att det värdegrundsarbete som beskrivs i läroplanen förutsätter 
ett gott relationellt klimat.   

Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda 
förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket, 
2016, s. 11).   

Detta citat låter oss förstå att arbetet med att främja goda relationer i förskolan ska 
vara ständigt pågående. Vi anser att denna skrivning även talar om för oss att 
personalens förhållningssätt, såväl gentemot varandra som mot barnen, är av stor 
vikt för att kunna främja goda relationer.    
  
Arbete med relationer kan beskrivas som ”allt arbete som lärarna gör för att förbättra 
de relationella förutsättningarna för undervisning” (Frelin, 2012, s. 47). 
Relationsarbetet är i ständig rörelse.  Genom det relationella perspektivet ses 
”utbildning som resultatet av ett meningsskapande som sker mellan eleven och 
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läraren […]” (Frelin, 2012, s. 109). Då eleven är aktiv i undervisningssituationer är 
relationen lärare-elev symmetrisk - båda parter har möjlighet att påverka situationen. 
Samtidigt är relationen asymmetrisk genom att ansvarsfördelningen lärare-elev inte 
delas lika mellan parterna. Frelin (2012) lyfter fram en frågeställning, vilken vi ser 
som en mycket bra beskrivning av det relationella perspektivet: ”Vem lär vem?” (s. 
111). I en undervisningssituation inhämtar eleven de kunskaper läraren har för avsikt 
att förmedla, samtidigt som läraren kan lära sig om sina elever – och säkerligen också 
av dem.    
  

Lärande och utveckling kan påverka varandra – det barnet lär sig kan ha inverkan på 
barnets utveckling samtidigt som själva processen att lära är utveckling. Att erövra 
kunskaper förutsätter andra människor att samspela med, med allt vad samspel 
innebär - språk, lek, möjlighet till reflektioner m.m. Hänsyn tas till varje barns 
individuella utvecklingsnivå för att kunna anpassa innehållet som förmedlas. Detta 
ger goda förutsättningar för att barnet ska kunna göra kunskapen, det som förmedlas, 
till sin egen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).    

Relationell kompetens   

Med begreppet relationell kompetens avses förskollärares förmåga att förmedla såväl 
didaktiska som sociala och kommunikativa kompetenser samt att kunna ge den 
omsorg som barnen behöver. Samlärande är i fokus, både samlärande mellan barnen 
och mellan personal (Sheridan et al., 2015).   
 
Genom att besitta en relationell kompetens kan man genom sin relation till barnen få 
en vetskap om vilka strategier eller verktyg man kan använda för att öka barnens 
engagemang och uppmärksamhet på den lärsituation de är delaktiga i. Relationer är 
av stor vikt för att kunna upprätta goda lärsituationer, och det ligger på lärarens 
ansvar att möjliggöra för ett gott relationellt klimat. Vidare beskrivs relationell 
kompetens som en sådan där förskolläraren tar varje individs behov i beaktande i 
varje lärsituation, samtidigt som lärarrollen är konstant (Jensen et al., 2015).   
Jensen et al. (2015) lyfter fram tidigare forskning som med emfas framhåller 
betydelsen av relationer och kommunikation för utvecklingen av barns lärande och 
utveckling. Det innebär en strävan efter att etablera ömsesidiga relationer, där bägge 
parter har ansvar för relationens skapande och omskapande. Det läraren gör 
påverkar barnet och barnet svarar på det, samtidigt som läraren svarar an på barnet. 
Relationell kompetens innebär även att läraren inte tappar sitt förhållningssätt - 
oavsett hur hen bemöts av barnen (Jensen et al., 2015).   
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3 Metod  

I följande kapitel redogör vi för datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, urval, 
trovärdighet och pålitlighet, de forskningsetiska principer vi förhåller oss till samt 
hur vi använt de valda teoretiska perspektiven i resultat och analys.   

3.1 Ansats och datainsamlingsmetod   

Syftet med vår studie är att få förskollärares syn på hur de arbetar för ett 
relationsfrämjande klimat. Utifrån detta syfte har vi valt att genomföra vår studie 
med kvalitativ ansats. Detta skedde genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 
2008) med åtta förskollärare på fem förskolor i två mellansvenska kommuner. 
Samtliga förskolor drivs i kommunal regi. Vi valde intervjuer som insamlingsmetod 
tid för vår empiri då syftet med studien är att få kunskap om vilken syn olika 
förskollärare har på relationsfrämjande arbetssätt i förskolan. I vår pilotstudie 
genomförde vi intervjuer med barn, men då denna studie syftar till att vara en 
fortsättning som lyfter hur anser vi att vi behöver lyfta förskollärarnas kompetenser i 
frågan.    
  

Den kvalitativa ansatsen innebär vidare att det är respondenternas förståelse och 
tankar som är i fokus (Bryman, 2008). Detta ger oss ytterligare förståelse för att det 
är en kvalitativ ansats som är lämpligt för studien, då vi utgår från förskollärarnas 
perspektiv. Det samma gäller för de semistrukturerade intervjuerna med kvalitativ 
ansats; vi ser det som en fördel att vi kan förhålla oss fritt till intervjuguiden. Med det 
menar vi att respondenterna får gott om utrymme och vi kan anpassa intervjuerna 
efter de svar som anges (Bryman, 2008). Precis som Bryman (2008) framhåller, vill 
vi att våra respondenter förser oss med så detaljrika svar som möjligt.   

3.2 Urval     

Då vi valde tänkbara respondenter till intervjuerna genomförde vi ett målstyrt urval 
likväl som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) Detta innebär att vi valde 
respondenter på förskolor vi har en tidigare relation till, samt att urvalet består 
enbart av förskollärare.    
  

Vi har begränsat urvalet ytterligare genom att vi enbart tillfrågat legitimerade 
förskollärare om deras medverkan. Vi har medvetet gjort den avgränsningen då vi 
anser att förskollärarnas legitimation kan förväntas ses som en garant för teoretiska 
kunskaper, vilka exempelvis barnskötare inte kan förväntas ha. Samtliga 
förskollärare är verksamma i kommunal regi och yrkeserfarenheten sträcker sig från 
2–40 år.   
  

Då pilotstudien genomfördes med barn i åldern 3–5 år valde vi att behålla den 
ålderskategorin även för denna studie, med förskollärare som arbetar i barngrupper 
med åldern 3–5 år som respondenter.   

3.3 Genomförande av datainsamling   

Inför intervjuerna skickade vi ut missivbrev till de tilltänkta respondenterna med e-
mail, samt till förskolechefen för varje förskola (se bilaga 1). Intervjuerna bokades in 
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efter varje respondents medgivande. Intervjuerna utfördes på, av respondenterna, 
vald plats och tid. Respondenterna ansvarade för att finna lämplig lokal, där vi kunde 
samtala ostört. Vid intervjutillfället fick varje respondent även en underskriven 
utskrift av missivbrevet. Genom missivbrevet informerades respondenterna att 
intervjuerna beräknades ta 30-45 minuter. 
  

Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången. Detta för att säkerställa att 
varje respondent får lika mycket talutrymme. Båda författarna var närvarande vid 
alla intervjuer. Detta underlättade genomförandet av intervjuerna, då vi i egenskap av  
individer uppfattar och lägger märke till olika saker. Detta innebar att vi hade stöd av 
varandra i att föra samtalet med respondenterna framåt. Samtliga intervjuer spelades 
in med dubbla ljudupptagningsverktyg, samtidigt som författarna förde anteckningar 
löpande. Genom att spela in intervjuerna på två olika enheter minskade risken att 
materialet skulle gå förlorat på grund av tekniska problem. Vi strävade efter att hålla 
intervjuerna till 30-45 minuter, vilket vi lyckades hålla oss till. 
 
Vi valde att inte delge respondenterna intervjufrågorna innan intervjun med syftet att 
få en spontan och verklig bild av förskollärarnas svar. Vi resonerade att om 
respondenterna delges intervjufrågorna i förväg finns det en risk att de diskuterar 
dessa med till exempel kollegor och ger oss svar som kanske inte representerar deras 
praktiska arbete. Svaren riskerar då att vara sådana som respondenten tror är 
”korrekta”.    
 
Intervjuerna transkriberades enskilt. Därefter bearbetades transkriberingarna 
gemensamt för att utläsa likheter och olikheter i förskollärarnas svar. 
De respondenter som önskade ta del av transkriberingen av deras intervju erbjöds att 
ta del av detta via e-mail. Vi informerade respondenterna att vi enbart transkriberar 
det innehål som är av relevans för studien, vi har således inte transkriberat innehåll 
som har varit utanför studiens inriktning. Under genomförandet av datainsamlingen 
hade vi våra forskningsfrågor i beaktande.   
 
För intervjuguide, se bilaga 2.  

3.4 Databearbetning  

Vi har gemensamt upprepade gånger läst och lyssnat igenom intervjuerna för att 
sedan ha gemensamma diskussioner kring intervjuernas innehåll. Detta medförde att 
likheter och olikheter mellan respondenternas svar framträdde tydligt. Därefter 
sorterade vi empirin efter de teroretiska perspektiven som studien fokuserar på samt 
de intervjufrågor vi på förhand hade formulerat gemensamt. Vi kunde genom detta få 
en tydlig bild av respondenternas svar stämde väl med både det sociokulturella 
perspektivet och det relationella – även i de fall respondenterna inte tydligt uttryckte 
dessa perspektiv. Genom bearbetningen och tolkningen av intervjusvaren kunde vi 
urskilja begrepp som var återkommande i respondenternas svar. Dessa 
återkommande begrepp i kombination med våra intervjufrågor mynnade ut i 
rubriksättningen i resultatkapitlet (kapitel 4). Dessa är: relationernas betydelse, 
relationsfrämjande strategier, vetenskaplig grund och styrdokument. Under 
bearbetningen av empirin har vi hela tiden haft det sociokulturella och relationella 
perspektiven i åtanke och kunnat relatera respondenternas svar till dessa perspektiv.  
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3.5 Forskningsetiska principer   

Vi har strikt hållit oss till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
presenterar (2002). Vi skickade ut en förfrågan om deltagande i form av ett 
missivbrev som gav de tilltänkta respondenterna en överblick av studiens syfte och 
vilka rättigheter de hade under studiens gång. I missivbrevet förtydligades det att 
arbetet kommer genomföras med konfidentialitet och anonymitet då inga namn på 
personer, förskolor eller kommuner kommer namnges med annat än fingerade i 
studiens slutversion. De informerades även om att det enbart är vi och vår 
handledare som kommer vara delaktiga i bearbetning av empirin och att inga 
ljudfiler/anteckningar från intervjuerna kommer sparas efter studiens slut.Vi 
tydliggjorde även att respondenternas deltagande är helt frivilligt och att de när som 
helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Därefter fick de tilltänkta respondenterna 
meddela ett intresse att delta och ett tillfälle för intervju bokades in.    
  

Vid intervjutillfällena gick vi igenom studiens syfte, genomförande och de 
forskningsetiska principerna muntligt innan intervjun startade. Vi förtydligade att 
studien slutligen kommer läggas upp på Diva. Vi meddelade även att vi gärna vill att 
respondenterna meddelar oss innan den 10 januari 2018 om respondenterna önskar 
ändra, tillägga eller ta bort sina intervjusvar ur studiens slutversion. Detta för vår 
möjlighet till att göra förändringarna som krävs i studien innan examinationsdatum. 
Vi klargjorde att respondenterna trots våra önskemål har möjlighet att göra 
förändringar fram tills vi skickar in den slutliga studien för examination.    
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4 Resultat  

Nedan presenteras vår empiri i form av de teman vi har kunnat utläsa av vår 
sortering av intervjuerna. Vi har transkriberat och analyserat intervjuerna. Utifrån 
detta har våra teman vuxit fram. Dessa teman är relationernas betydelse, 
relationsfrämjande strategier, vetenskaplig grund och styrdokument.   

4.1 Relationernas betydelse   

Samtliga respondenter ansåg att relationer är en viktig del av barnens utveckling och 
lärande. Relationer beskrevs som grundläggande för att kunna fungera i samhället - 
såväl inom förskolans ramar som i världen utanför. Vissa respondenter lyfte även 
fram att genom goda relationer till dem runt omkring sig, växer man i sig själv och får 
andra att växa. Genomgående beskrivs anknytning och trygghet som absolut 
nödvändigt för att kunna skapa relationer, såväl mellan pedagog och barn som 
mellan barn och barn och även mellan pedagoger och vårdnadshavare.    
  

Det framkom även att vissa av respondenterna ansåg att det är av stor vikt att barnen 
inte har för många relationer. Argumentet som framkom var att barn i förskolan 
redan på sin avdelning har många relationer till barn och vuxna och att det kan 
uppstå inre konflikter hos vissa barn om de behöver skapa relationer till ännu fler.     
I relationerna utvecklas barnens förmågor till till exempel turtagning och samspel, 
som i sin tur är grunden för att kunna leka med andra och utveckla sin förmåga till att 
förstå andras perspektiv och förståelse för sin och andras erfarenhetsvärld, detta 
framhölls av några av respondenterna.    
  

Vidare poängteras det av en respondent att ett relationsfrämjande arbete inte enbart 
är mellan två individer, utan att det även är att skapa en "vi-känsla". Att barnen får en 
uppfattning om vem jag är, i förhållande till gruppen och att vi tillsammans är en. 
Några av de andra respondenterna lyfter även dem fram att barnen behöver ha 
relationer till varandra för att dels få en trygghet i förskolans verksamhet och dels för 
att som individ få en uppfattning om hur jag ska förhålla mig till de andra 
individerna, hur jag lär och vem jag är i förhållande till barngruppen.     
  

Samtliga respondenter menade att relationsarbetet i förskolan är av stor vikt för det 
värdegrundsarbete som läroplan ger uttryck för. Relationer är grunden för förskolans 
värdegrundsarbete - det ena kan inte existera utan det andra. Detta har 
utkristalliserats genom tolkning av empirin i denna kategori. Många av 
respondenterna beskriver värdegrundsarbetet som t.ex. hur man är en bra kompis, 
hur vi beter oss i olika specifika situationer.   
  

Alla respondenterna ansåg att goda relationer mellan barn och pedagog är av stor 
vikt. Något som genomsyrar respondenternas svar är att som personal behöver man 
ha en genuin relation till barnen, för att på så vis få en vetskap om hur verksamheten 
bör byggas upp för att stimulera den aktuella barngruppens utveckling och lärande. 
Att få en god relation till barngruppen är något som personalen, enligt 
respondenterna, måste arbeta för. En relation skapas i ett samspel mellan personalen 
och barnen. ”Det enda jag kan säga är att man förtjänar barnens relation” (Personlig 
kommunikation).  
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4.1.1 Förskollärarens roll i relationsarbete i förskolan   

Respondenterna uttrycker att förskollärarnas roll i ett relationsfrämjande arbete i 
förskolan som oerhört viktigt. De beskriver den rollen som att vara ett stöd i barnens 
relationer, både till andra barn och vuxna. Detta bland annat genom att uppmuntra 
och förstärka det beteendet som överensstämmer med värdegrundsarbetet som 
förskolans styrdokument ger uttryck för. Ett genomgående svar bland 
respondenterna är att förskollärarens förhållningssätt är av stor vikt i arbetet med 
relationer i förskolan, att man ska föregå med gott exempel.    
  

Majoriteten av respondenterna betonade även vikten av ett gott klimat personalen 
sinsemellan. Att som verksam inom förskolans verksamhet ska personalen vara en 
god förebild och att bemötandet till andra speglar av sig på barngruppen. Om man 
som pedagog utstrålar att man genuint tycker att man har världens bästa jobb, 
smittar den känslan av sig på barnen, det blir kul för både personal och barn att vistas 
i förskolan. En del av ett relationsfrämjande klimat beskrivs av en respondent är när 
man är där, för att man vill det. Vissa respondenter lyfte även fram att en viktig del är 
att själv, som pedagog, ha en medvetenhet kring vikten av relationer i förskolan.    
Ett begrepp som flera av respondenterna använder sig av, var att man ska vara en 
närvarande pedagog. Att som verksam inom förskolan bör man finnas nära barnen i 
deras lek och det lärande och upptäckande som sker i förskolan och på så sätt kunna 
finnas där som stöd i relationsbyggandet mellan barnen.    
  

I intervjuerna framkom det att en viktig roll som förskolläraren har i ett 
relationsarbete i en barngrupp är att finnas där och sätta ord på föremål och 
händelser. En respondent lyfte fram att det arbetssättet är av stor vikt i en barngrupp 
med flertalet olika modersmål. Respondenten uttryckte genom att finnas nära barnen 
och stötta och utmana barnen i deras språk kunna hjälpa barnen i att skapa 
relationer i verksamheten. Hen menar att genom arbeta med barnens 
språkkompetens och stötta dem i att utveckla ett lekspråk öppnas det upp 
möjligheter för barnen att kunna skapa relationer och få en accepterande roll 
i barngruppen, av de andra barnen. Respondenten beskriver lekspråk som att kunna 
de grundläggande orden som kan vara nödvändiga i en lek med andra, så som till 
exempel ord på föremål, kom, leka, springa. 

4.2 Relationsfrämjande strategier   

För att kunna bygga goda relationer kommer anknytningen först. Detta visar 
resultatet av våra intervjuer. Anknytningen skapas under barnets introduktion i 
förskolan. Även föräldrarna berörs av detta. Vissa av de intervjuade förskollärarna 
framhöll att för att kunna skapa en god grund för anknytning med barnet behövs 
också en god anknytning till vårdnadshavarna. När anknytningen väl är etablerad kan 
det långsiktiga arbetet med fortsatta goda relationer ta vid. Med anknytning menade 
våra respondenter att barn och vårdnadshavare känner en trygghet i den nya 
situation som förskolan innebär.   
  

De konkreta strategier, för att främja goda relationer, som framkom genom 
intervjuerna var många. Ett återkommande tema var att låta barn, som anses vara 
socialt kompetenta, agera som ett hjälp-jag för de barn som kategoriseras som 
svagare i det sociala samspelet. Förskollärarna menade att denna strategi gagnar 
såväl det relationellt mer kompetenta barnet som det barn som är i behov av 
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stöttning. Detta genom att det barn som har större social kompetens lyfts fram 
och får en starkare självkänsla av att kunna hjälpa en kompis, samtidigt som det barn 
som erhåller hjälpen utvecklar sin sociala och relationella kompetens.   
 
En annan återkommande strategi som respondenterna lyfte fram var att locka 
barnen. Genom att som pedagog starta upp en lek, antingen själv eller med ett barn 
som behöver få stöd i att delta i en lek med andra barn. ”Att liksom vara draghjulet 
för det här barnet in i leken...” (personlig kommunikation).   
En av respondenterna uttryckte att genom att starta upp en lek med ett barn som 
anses ha lägre lekkompetens, skapas en möjlighet för förskolläraren att lyfta fram det 
här barnet inför de andra barnen, med syftet att synliggöra positiva 
egenskaper hos det barnet. Förskolläraren menade att en lek uppstartad av hen som 
pedagog lockar ofta flera barn att vilja ansluta till leken. Vidare beskrev respondenten 
att då leken flyter på bra, mellan barnen, kan hen backa tillbaka och kliva in i en mer 
observerande roll och samtidigt finnas där som ett stöd för barnen.   

4.2.1 Strategier för konflikthantering  

Genom sortering av respondenternas svar framkom det att majoriteten använder sig 
av liknande strategier, på de olika förskolorna, för att hjälpa barnen att hantera och 
komma vidare ur konflikter. I direkt pågående konflikt menade de flesta 
förskollärarna att stopp-handen är det verktyg som används mest. Samtliga 
respondenter såg vikten av att prata med barnen om uppkomna konflikter – men det 
är, enligt resultatet, viktigt att enbart tala med de barn som berörs av konflikten. 
Flera förskollärare nämnde betydelsen av att barnen utvecklar förmåga att sätta sig in 
i andras perspektiv för att på ett konstruktivt sätt lära sig att hantera konflikter.   
Några av respondenterna nämnde ritprat och sociala berättelser som en strategi i 
konflikthantering. Detta sker, enligt respondenterna, enbart med de berörda barnen 
och först då barnet/barnen inte längre befinner sig i affekt. Återigen framkom det att 
ett viktigt syfte med denna strategi var att barnen ska få verktyg för att kunna sätta 
sig in i den andres perspektiv.   
  

En respondent berättade att de arbetar aktivt med att, i en konflikt, hjälpa de 
inblandade barnen att utveckla en förståelse för de icke-verbala signaler som sänds ut 
”Nu blev Kalle ledsen, ser du att han blev ledsen” (Personlig kommunikation). Detta, 
menade hen, är ett led i att ge barnen verktyg för att utveckla sina empatiska 
förmågor.   
  

I stor grupp, med alla barn på avdelningen, var det vanligt att förskollärarna använde 
sig av två specifika material; Tio små kompisböcker och Kungaskogen (för närmare 
beskrivning av dessa se bilaga 3). Genom att använda sig av material som dessa, 
menar respondenterna att budskapet som förs fram lättare får fäste i barngruppen, 
än om de enbart skulle prata om problematiken som kan uppstå. Respondenterna 
använder materialet på olika sätt – de läser böckerna i barngruppen och dramatiserar 
händelser knutna till böckernas berättelser. Respondenterna, som använder 
materialet, menade att barnen allt som oftast själva lägger fram lösningar på de 
konflikter som de fiktiva berättelserna presenterar. Detta ser förskollärarna som en 
viktig målsättning med användandet av materialen. Några respondenter poängterade 
att arbete med material som dessa pågår under en längre period. Det blir ett naturligt 
inslag i grundverksamheten som knyter an till värdegrundsarbetet.  
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För de flesta respondenterna var den övergripande målsättningen med 
konflikthantering att barnen ska utveckla så pass stor kompetens att de till stor 
del kan använda sina förmågor att själva lösa uppkomna dispyter – men att 
personalen finns där som stöd och vägledning.    

4.2.2 Att få ihop barngruppen efter sommaren   

Höstterminens start kopplas ofta ihop med introduktion för nya barn i förskolans 
verksamhet. Med detta i åtanke formulerades därför denna intervjufråga, för att på så 
vis kunna lyfta fram respondenternas tankar kring att arbeta med en barngrupp i 
förändring.  
 
Efter sommaren, då höstterminen startar, har de ingen planerad verksamhet. Fokus 
ligger på att barngruppen ska lära känna varandra igen. De barn som kommer nya till 
avdelningen ska få tid att lära känna de andra barnen och personal och vice versa. 
Det läggs också mycket kraft på att återuppta de grundläggande rutinerna, såsom vid 
samlingar och måltider. Av intervjuerna framkom det att värdegrundsarbetet är 
tydligt på samtliga avdelningar, där respondenterna arbetar. Frågeställningar som 
”hur är man en bra kompis” och ”hur brukar vi göra hos oss” synliggörs och 
tydliggörs.    
  
En stor del av tiden läggs på kartläggningar och observationer av barngruppen. 
Resultatet av detta använder de sedan till att sätta samman olika grupper, för de 
gruppaktiviteter som startar senare under terminen och för så optimal placering av 
barnen vid samling och måltider som möjligt. De utgår från vilka behov olika barn 
har och hur andra barn ska kunna vara till stöd för andra. Svaren visade även att 
kartläggning av barngruppen hjälper personalen att lyfta fram olika barns 
kompetenser, som sedan kan vara till hjälp för andra barn som är svagare inom vissa 
områden.   
  

På vissa avdelningar arbetar de aktivt med Tio små kompisböcker och Kungaskogen 
som ett stöd i deras relationsfrämjande arbete och för att väcka barnens tankar om 
vad kompisskapande innebär. En respondent svarade att de tillbringar den mesta 
tiden inomhus. Detta för att de nya barnen ska lära sig sin nya avdelning: ”Därför 
tycker vi att det är viktigt att de är trygga inne, för ute är de redan trygga. För 
utemiljön har de redan undersökt” (Personlig kommunikation). 
Personalen där arbetar aktivt med att introducera de material som finns att tillgå. 
Hen betonade även att det är inomhus som det mesta relationsskapandet sker.   
 
Det framkom även att det är viktigt för arbetslaget att hitta sina roller 
igen och få tid till att utarbeta former för arbetet.    

4.2.3 Vad saknar du för att ytterligare kunna främja goda relationer i 
barngruppen?   

Majoriteten av respondenterna fick under intervjuerna följdfrågan: Är det något du 
saknar för att kunna genomföra ett ännu bättre relationsfrämjande arbete i 
förskolan? De svar vi fick var att respondenterna upplevde att de saknade tid och en 
önskan om att gå tillbaka till mindre barngrupper. Det uttrycks av några av 
respondenterna att genom mindre barngrupper ökar personalens förutsättningar till 
att se och finnas för hela barngruppen. Saknaden av tid utrycker en 
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av respondenterna leder till att det blir svårare att jobba samstämmigt i arbetslaget 
med till exempel relationsarbetet på grund av att gemensam planering/reflektionstid 
är ytterst begränsad. Det framkom även att lokalernas utformning ses som ett hinder 
för att kunna arbeta mer relationsfrämjande. En respondent lyfte fram att det behövs 
stöttning för alla arbetslag på förskolan för att förankra ett relationellt perspektiv hos 
all personal. Hen menade att detta är en brist, men var osäker på om det verkligen 
finns en medvetenhet hos personalen att detta område behöver utvecklas.   

4.3 Vetenskaplig grund och styrdokument   

En enda respondent framhöll med emfas att det idag i förskolans verksamhet många 
gånger saknas en förståelse för vikten av att kunna beskriva det arbete som utförs 
utifrån en vetenskaplig grund. Genom intervjuerna fick vi visst medhåll från andra 
respondenter kring detta då en respondent svarade ”Man läser egentligen alldeles för 
lite forskning nu. Jag kan inte peka på att den här forskningen säger så” (Personlig 
kommunikation).   
  

Vid frågan ”Vilar era strategier på någon teori/vetenskaplig grund?” angavs 
såväl teoretiker som Vygotskij och Sommer som influenser i deras dagliga 
arbete som att se att deras strategier/arbetssätt lutar sig mot det sociokulturella och 
det relationella perspektivet. Ytterligare några förskollärare var osäkra på hur de 
skulle formulera sin verksamhet utifrån teori.   
  
Det ligger i förskollärarnas personlighet att verka utifrån ett 
relationellt/sociokulturellt perspektiv: ”Jag är relationer” (Personlig   
kommunikation). En respondent svarade att hens arbete präglas av Vygotskij.   
  

Förskolans läroplan kopplades ihop med såväl det relationella perspektivet som 
det sociokulturella. Av en annan respondent gick det samma att utläsa av svaren, 
mellan raderna så att säga.  
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5 Analys 

I följande kapitel presenteras Analys av empirin mot de teoretiska perspektiven följt 
av Har vi fått svar på våra forskningsfrågor, därefter en Resultatsammanfattning. 

5.1 Analys av empirin   

Genom vår bearbetning av respondenternas svar tolkar vi att det sociokulturella 
perspektivet och till viss del det relationella perspektivet är en stor del av deras arbete 
i förskolan.  Detta kan ses som logiskt, då vi genom läsning av läroplanen kan urskilja 
ett sociokulturellt perspektiv, vilket även Sheridan et al. (2015) påpekar. Ett exempel 
på sociokulturellt perspektiv kan läsas ur ”Barn söker och erövrar kunskap genom 
lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 
och reflektera” (Skolverket, 2016, s. 6–7). I detta citat kan man se hur läroplanen 
lyfter fram vikten av det sociala arbetet som förskolans verksamhet bygger på. Alla de 
exemplen på hur barn söker och erövrar kunskaper i citatet ovan, säger oss att ett 
relationellt arbetssätt ska genomsyra förskolans verksamhet. 
  

I ett sociokulturellt och relationellt perspektiv är samspel en grundpelare för 
utveckling och lärande (Frelin, 2012; Lillemyr, 2013). I resultatet av intervjuerna syns 
en medvetenhet hos respondenterna kring vikten av att skapa en verksamhet som 
uppmuntrar till samspel och relationer. Kommunikationen ses av respondenterna 
som en viktig del för att kunna bygga relationer. Genom att aktivt arbeta med att 
stödja barnen i deras kommunikation skapas bättre förutsättningar för barnen att 
skapa goda relationer. Språket och den kommunikativa kompetensen är nyckeln 
till utvecklingen av den sociala kompetensen (Jonsdottir, 2007; Säljö, 2011).   
  

Respondenterna har givit oss sådana svar som pekar på att anknytningsteoretiska 
kunskaper är viktiga i förskolans arbete. Detta t.ex. genom resultatet ”för att kunna 
bygga relationer kommer anknytningen först”, vilket flera respondenter lyfte 
fram. Anknytningsprocessen syftar till att kunna skapa en trygghet hos både barn och 
vårdnadshavare. En avgörande del av detta sker under barnets introduktion i 
förskolan. Även det resultat som säger att förskolläraren kan hjälpa barn att starta 
upp en lek, för att sedan backa undan, ger oss förståelsen att anknytningen 
mellan barnen är grundläggande för att etablera relationer. Vi ser därmed att 
anknytningsteorier och relationella teorier är nära förknippade med varandra. Detta 
då såväl det relationella som det sociokulturella perspektivet utgår från människans 
samspel med andra (Säljö, 2011; Frelin, 2012).    
  
Något som framkom tydligt genom intervjuerna var att respondenterna ser nyttan av 
att barn som anses ha högre kompetens inom olika områden – det kan handla sociala 
kompetenser likväl som estetiska och språkliga kompetenser – fungerar som ett stöd 
för barn som inte har lika goda kompetenser inom ett visst område. Detta tar sig, 
enligt respondenterna, i uttryck genom att de medvetet grupperar barn utifrån olika 
behov och kompetenser. Ett barn som har behov av att få stöd i sin språkliga och 
kommunikativa förmåga placeras medvetet tillsammans med ett barn som kommit 
längre i samma utveckling. Utifrån Williams (2006) ser vi att förskollärarna arbetar 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv, även om majoriteten respondenterna inte 
uttryckte i klartext en teoretisk medvetenhet. I en åldersheterogen barngrupp skapas 
det flertalet olika möjligheter för barnen att skapa situationer där de kan dra nytta av 



 18 

varandras olika långt utvecklade kompetenser – den mer kompetenta lär den som 
är nybörjare. Detta kan leda till utveckling hos båda parter (Williams, 2006). Våra 
respondenter menar att detta samarbete gagnar självkänslan hos både det mer 
kompetenta barnet som hos det barn som får hjälp. Detta är även i linje med hur den 
proximala utvecklingszonen beskrivs av Vygotskij (1978). 
  

Utifrån respondenternas intervjusvar kan vi utläsa att de är samstämmiga i att 
barns kompetenser inom olika områden utvecklas i olika takt, även om de är lika 
gamla. Det är inte konstigt att två 4-åringar ligger på olika nivåer, inom samma 
område, och behöver olika saker för att komma vidare i sin utveckling. Vygotskij 
(1978) menar att den mentala åldern bör tas i beaktande i lärsituationer – den 
kronologiska åldern är underordnad den mentala. Med detta menas att den mentala 
åldern, med andra ord vad ett barn klarar av utifrån sin intelektuella mognad, kan ge 
uttryck av att vara såväl högre som lägre än den faktiska åldern (Vygotskij, 1978).  
Respondenterna ser möjligheter till barnens fortsatta utveckling, även om deras 
aktuella nivå skiljer sig åt och tar då vara på de olika kompetenserna som finns i 
barngruppen. Detta ser vi som ytterligare en tydlig indikator att respondenterna 
arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då barnens individuella olikheter och 
kompetenser är i fokus, snarare än att de förväntas utvecklas efter en på förhand 
given mall. Då det sociokulturella perspektivet har interaktion som utgångpunkt och 
belyser att barn inte utvecklas i fasta stadier, som i utvecklingspsykologiska 
stadieteorier, ser vi att respondenternas svar är koherenta med de sociokulturella och 

relationella perspektiven.    
  

I det relationella perspektivet är barnens utveckling och lärande en följd av 
ett meningsfullt utbyte mellan två individer. Förskollärarnas förhållningsätt till 
relationer sätter ramarna för det relationsarbete de kan utföra i förskolans 
verksamhet (Frelin, 2012). Respondenterna gav uttryck för att de har en förståelse 
för vilken inverkan deras förhållningsätt har på barngruppen. De menade att genom 
att utstråla en äkta glädje till arbetet och vara goda förebilder i deras 
relationsskapande speglar det av sig i barngruppen. Dock lyfte en respondent fram en 
brist på medvetenhet om relationer och deras betydelse överlag inom hens 
arbetsplats. Hen menade att detta är något som bör finnas hos personalen i förskolan 
och att stöttning från högre instanser är något som saknas. För att barnen ska kunna 
vidga deras världsbild krävs det samspel med andra (Frelin, 2012), men för att detta 
ska bli möjligt inom förskolans verksamhet krävs det ett aktivt och 
medvetet relationsarbete.    
 
Den relationella kompetensen är av stor vikt för att kunna upprätta lärsituationer av 
god kvalitet (Jensen et al., 2015). Det är förskollärarens ansvar att möjliggöra för ett 
klimat där såväl relationer som kunskapande kan åstadkommas. Genom vår 
insamlade och tolkade empiri kan vi se att förskollärarna uttrycker en medvetenhet 
kring vikten av deras förhållningssätt gentemot både barn och andra vuxna. Detta 
kan ses som ett uttryck för deras relationella kompetens, även om det inte uttrycktes i 
ord.   
 

5.2 Har vi fått svar på våra forskningsfrågor?  

Vi har för denna studie, med syftet att fördjupa vår kunskap om hur åtta förskollärare 
arbetar för att skapa ett relationsfrämjande klimat i förskolans verksamhet, utifrån 
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förskolans läroplan utgått från två frågeställningar när vi har formulerat våra 
intervjufrågor; Hur beskriver åtta förskollärare ett relationsfrämjande arbete i 
förskolans vardag? och Vilka strategier beskriver åtta förskollärare att de arbetar efter 
för att skapa ett relationsfrämjande klimat? Vi har genom de semistrukturerade 
intervjuer vi har genomfört fått samstämmiga och relevanta svar för att kunna svara 
på studiens forskningsfrågor. Med relevanta svar menar vi att svaren har hållt sig 
inom studiens syfte och forskningsfrågor.  

5.2.1 Ett relationsfrämjande arbete i förskolans vardag  

Ett relationsfrämjande klimat beskrivs som sådant att anknytning och trygghet är 
grunden för fortsatt arbete med relationer i förskolan – såväl som mellan barn-barn 
och mellan vuxna-barn och vuxna-vuxna. Respondenterna uttrycker en medvetenhet 
kring att deras förhållningssätt, mot barn och andra verksamma i förskolan, påverkar 
barnen. De menar att genom att vara goda förebilder och visa en äkta glädje för 
arbetet så har man kommit en god bit på väg för att främja barns relationsskapande – 
men det är samtidigt nödvändigt med ett ständigt pågående värdegrundsarbete.  

5.2.2  Strategier för att skapa ett relationsfrämjande klimat  

Ett flertal strategier har lyfts fram av respondenterna såsom kommunikation, ritprat 
och Tio små kompisböcker har varit centrala. Nyckeln till att arbeta 
relationsfrämjande i förskolan har lyfts fram som anknytning, trygghet och 
kommunikation. Dessa tre faktorer ses som grundläggande för att sträva efter en 
verksamhet som gynnar barns relationskapande. 
 

5.3 Resultatsammanfattning   

Som tidigare framkommit är förskolans läroplan byggd på sociokulturella och 
relationella teorier, vilket framkommit i resultatet att respondenterna efterlever i 
deras arbete. De anser att förskolans verksamhet består av interaktioner och 
relationer och att lärande och utveckling sker i samspel med andra. Men trots att man 
kan utläsa detta ur deras intervjusvar har majoriteten av respondenterna svårt att se 
den teoretiska grunden i deras arbete. De uttrycker att ett relationsfrämjande 
arbete är av stor vikt i förskolan, men de kan inte med trygghet luta sig mot att de 
arbetar sociokulturellt eller relationellt.    
  
Goda relationer i förskolan börjar med en god introduktion när barnet börjar. 
Relationer kan skapas när anknytningen är god, det är viktigt att såväl barnen som 
deras vårdnadshavare känner att de har relationer av god kvalitet till personalen i 
förskolan. Trygghet och god anknytning är nära förknippat.  
 
Samtliga respondenter kunde redogöra för olika strategier de använder sig av för att 
hantera konflikter mellan barn i förskolan. De hade strategier för att stötta barnen i 
pågående konflikter och för att problematisera konfliktsituationer med hela 
barngruppen. Vanligast var att vid en pågående konflikt prata med de inblandade 
barnen. På några av de förskolor vi besökte använde personalen sig av ritprat som ett 
stöd för att synliggöra alla parters perspektiv. Samtliga respondenter svarade att de 
använde sig av materialen Tio små kompisböcker, och några hade även Kungaskogen 
som ett återkommande material. Vanligast var att dessa material används vid 
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höstterminens start, för att påminna barnen om den värdegrund som genomsyrar 
förskolan.  
 
En respondent menade att det saknas ett tydligt relationellt förhållningssätt, på den 
förskolan där hen arbetar, och att detta är något som de behöver arbeta tydligt med.  
För att främja goda relationer i förskolan är personalens förhållningssätt av stor vikt. 
Detta framkom tydligt genom respondenternas svar. Personalens sätt att vara mot 
varandra speglar sig i barngruppen.  
 

Resultatet av intervjuerna kan kort sammanfattas med att samtliga respondenter ser 
att det är mycket viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barns 
relationsskapande, även om de inte kunde beskriva arbetet med teoretiska termer.  
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6 Diskussion  

I följande kapitel presenteras Resultatdiskussion följt av 
Metoddiskussion och Slutsats.  

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet och konfronterar det med bakrundlitteratur. 
Diskussionen är uppdelad i avsnitten relationernas betydelse, strategier för 
konflikthantering, kommunikationens betydelse, Färdiga material – Tio små 
kompisböcker och Kungaskogen samt vetenskaplig grund och styrdokument.  
Därefter presenteras vår slutsats, metoddiskussion  och sist förslag på vidare 
forskning.    

6.1.1 Relationernas betydelse   

Genom resultatet kan man förstå att förskollärarna anser att ett relationsfrämjande 
arbete i förskolan är viktigt, dels för att barnen ska fungera i den sociala kontext 
förskolan består av, och dels för att de i framtiden ska fungera i samhällets sociala 
kontext. De relationerna barnen skapar i tidig ålder, följer med dem som lärdomar 
och verktyg för kommande relationer (Vu, 2015). Jonsdottir (2007) pekar på att det 
är viktigt för barn att ha relationer av vänskaplig karaktär till andra barn. Det anses 
vara en befrämjande faktor för den utveckling barn genomgår, såväl på sociala plan 
som kognitiva och känslomässiga (Jonsdottir, 2007).  
 

Ett relationsfrämjande klimat handlar inte enbart handlar om goda relationer 
mellan två barn, utan att arbeta för en "vi-känsla" är av stor vikt. Att barnen ska 
känna en gemenskap och känna vem jag är i förhållande till barngruppen. 
Relationerna mellan barn är en viktig del för att barnen ska utveckla sin förmåga till 
att ta in andras perspektiv, då samspelet är en grundpelare som krävs (Williams, 
2006).   
 
Genom studiens resultat och tidigare forskning har det lyfts fram varför ett 
relationsfrämjande arbete är viktigt. Det är av stor vikt för barnen både här och nu 
och i framtiden. Studien syftar dock inte till att värdera vad som är viktigast, om det 
viktigaste är barnens identitetskapande i förskolan eller om det är för deras framtida 
skolår. Vi anser att det inte heller är av relevans att värdera akademiska framgångar 
mot den generella utvecklingen och barns möjligheter till lärande i den här studien. 

Förskollärarnas roll i relationsarbete   

Som verksam inom förskolan har man tagit sig an en uppgift, att utifrån läroplanens 
intentioner arbeta med barnens livslånga lärande genom lek, samspel och 
kommunikation (Skolverket, 2016). Som förskollärare ska du utveckla en verksamhet 
som stödjer och utmanar barnens sociala kompetens (Lillvist, Sandberg, Björck-
Åkesson & Granlund, 2009). I resultatet syns en förståelse och en medvetenhet 
hos respondenterna om deras ansvar som förskollärare, att det är ett komplext och 
ständigt pågående arbete. Men trots den förståelsen och en medvetenhet utstrålas en 
osäkerhet kring att deras arbetssätt vilar på en vetenskaplig grund.    
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Det krävs en relation mellan förskollärare och barn för att förskollärarna ska kunna 
skapa en givande verksamhet för barngruppen och kunna stötta barnen i deras 
utveckling. Huvudansvaret för att skapa relationer till barnen av god kvalitet ligger 
hos förskollärarna (Jensen et al., 2015). Forskning visar att när barnen har en nära 
relation till sina förskollärare är det mer troligt att barnen kommer utveckla ett 
samhällsvänligt beteende (Palermo et al., 2007), vilket är en del av läroplanens 
intentioner –  att arbeta för att barnen ska bli fungerande samhällsmedborgare efter 
samhällets normer och värden (Skolverket, 2016).  Då relationerna mellan alla som 
vistas i förskolan är av stor betydelse för barnens allsidiga utveckling är en relationell 
kompetens från förskollärarnas sida en viktig faktor. Det framträdde en tydlig 
medvetenhet om relationers betydelse. Däremot uttrycktes inget samband mellan 
förskollärarnas förhållningssätt och barnens möjligheter till lärande.   
  
Som tidigare nämnts utryckes det en förståelse hos respondenterna kring vilken 
inverkan deras förhållningssätt har på barngruppen. Men det som lyfts fram är 
enbart inverkan på barnens relationsskapande och inte vilken inverkan det har på 
barnens möjligheter till utveckling. Man kan då fråga sig, anser respondenterna att 
deras förhållningssätt inte har betydelse för barnens utveckling? Eller är det något 
som är underförstått i svaren? Borde vi ha formulerat intervjufrågorna på ett sådant 
sätt att de innefattade även personalens relationella kompetens och barns lärande? 
Hade så gjorts hade vi kommit för långt från våra forskningsfrågor som berör hur 
relationsfrämjande klimat skapas i förskolan.   
   
Förhållningssättet är en viktig del i ett relationsfrämjande arbete i förskolans 
verksamhet, att föregå med gott exempel. Vidare lyfte respondenterna fram att det är 
en central del i arbetet att ha goda relationer mellan förskollärare och barn. Genom 
att förskollärare och barn har goda relationer till varandra, minskar risken för att 
barnen i skolåldern utvecklar en ångestkänsla inför skolan och att 
inlärningsprocessen försvåras (Palmero et al. 2007). Genom ett gott 
relationsfrämjande arbete mellan förskollärare och barn kan kvaliteten på förskolan 
höjas. I en studie av Harcourt och Mazzoni (2012) lyfts det fram vad hög kvalitet i 
förskolan är, enligt barn. Det uttrycks att en förskola av hög kvalitet består av ett 
stöttande klimat med kommunikation som bas.   

6.1.2 Strategier för konflikthantering   

Som ett verktyg för att hantera konflikter mellan barn framkom det att stopp-handen 
är en vanligt förekommande strategi. Stopp-handen går ut på att det barn som blir 
utsatt för något, till exempel att ett annat barn tar ifrån en leksak, retas eller slår, 
sätter upp sin hand och säger ”stopp”. Vi har båda erfarenhet av denna strategi, men 
vi vill belysa vikten av att förskollärarna lär barnen att förklara vad det är de vill ska 
upphöra. Om inte, riskerar uttrycket "stopp" att användas lika oreflekterat som ordet 
”förlåt”. Med detta menar vi att barnen behöver stöttas ännu mer i att med ord kunna 
förklara "stopp – jag vill inte att du tar bilen ifrån mig". Barnens förmåga till språklig 
kommunikation är av stor vikt för utveckling av barns sociala kompetens (Jonsdottir, 
2007). Vi menar att det barnet som säger ”stopp” är medvetet om vad det säger stopp 
till, men att det barnet som blir stoppat inte säkert förstår vad det ska sluta med. 
Således ser vi att barnen behöver stöttas i sin förmåga att uttrycka sig, men också i att 
förstå det talade ordet. En stor del av social kompetens kan beskrivas som att 
ha en problemlösningsförmåga (Lillvist et al. 2009).   
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Känslomässig utveckling  

Sette et al. (2017) menar att barn tidigt känner igen och kan beskriva olika 
känslouttryck, redan vid 1,5 års ålder börjar dessa förmågor att framträda. Med högre 
ålder utvecklas denna förmåga till att i slutet av förskoleåldern se samband mellan 
känslor och i vilken kontext de uppstår. I resultatet framkom det att det är en 
återkommande metod bland förskollärarna att aktivt arbeta med att sätta ord på 
känslomässiga uttryck, både verbala och fysiska. En av respondenterna 
uttryckte detta tydligt ”Nu blev Kalle ledsen, ser du att han blev ledsen” (Personlig 
kommunikation).  Även Jonsdottir (2007) diskuterar barns känslomässiga utveckling. 
Av hennes avhandling utläser vi att i 3-årsåldern börjar barn bli så pass medvetna om 
sina handlingar att de bryr sig om hur andra barn uppfattar dem. Att stödja barnen i 
denna utveckling kan vi se är ett viktigt arbete i förskolan, 
då barns förmåga att skapa och bibehålla relationer har visat sig kunna ha 
långtgående konsekvenser (Coolahan et al., 2000; Yoleri, 2016; Sette et al., 2017).   
  

Sette et al. (2017) framhåller att barns förmåga att läsa av andras känslor kan ha stor 
betydelse för deras beteende i sociala sammanhang och att beteenden som ses som 
socialt korrekta, som att vara hjälpsam och att samarbeta, kan bidra till att barn blir 
omtyckta av andra barn. Genom de svar vi har fått av respondenterna kan vi förstå att 
de uppmuntrar barnen att vara hjälpsamma mot varandra – till exempel med 
påklädning innan de ska gå ut. Likaså tolkar vi att det värdegrundsarbete som sker på 
avdelningarna till stor del syftar till att hjälpa barnen att utveckla förståelse för 
andras reaktioner i olika situationer.   
 

6.1.3 Kommunikationens betydelse   

Av resultatet framkom det att respondenterna var samstämmiga i vikten av god 
kommunikativ förmåga och att detta är något som är något som de aktivt arbetar 
med. Vad kan då hända om barnen inte utvecklar en kommunikativ och social 
kompetens? Jonsdottir (2007) lyfter fram identifikationer av barn som aktivt blir 
avvisade av barngruppen – inget barn väljer att leka med hen. Barn som aktivt 
avvisas är ofta barn som inte uttrycker sig såsom den större delen av barngruppen 
anser är socialt acceptabelt, såväl verbalt som fysiskt. De avvisade barnen uppvisar 
även svårigheter i att ingå i ett fungerade samspel med andra. Genom detta kan ett 
relationsfrämjande arbete speciellt ses som av stor vikt för de barnen som aktivt 
avvisas i förskolans verksamhet, då förskolans arbete ska riktas mot att 
alla ska bli accepterade, delaktiga och utvecklas tillsammans (Skolverket, 2016). 
Barnens förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till andra barn är av stor vikt 
för deras sociala utveckling (Sette et al. 2017). Då kommunikation är en stor del av 
relationsskapande menar vi att även det är en grund för att kunna skapa och 
bibehålla goda relationer.   
 

Vi ser att när förskollärarna framhåller betydelsen av att kunna sätta sig in i den 
andres situation handlar det om förmåga till mentalisering. Jakobsson och Nilsson 
(2011) beskriver detta begrepp som förmåga att förstå att andra individer har tankar 
och för inre resonemang. Dessa behöver inte vara likadana som mina egna 
tankegångar. Att ha förmåga till mentalisering innebär också att kunna förstå att 
mina ord och handlingar påverkar min nästa. Jakobsson och Nilsson (2011) 
poängterar dessutom att förmåga till mentalisering är grundläggande för att kunna 
föra inre dialoger och arbeta fram strategier för problemlösningar.   
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6.1.4 Färdiga material – Tio små kompisböcker och  Kungaskogen 

Alla respondenterna nämnde det färdiga materialet Tio små kompisböcker och vissa 
nämnde även Kungaskogen som verktyg för att arbeta relationsfrämjande i 
förskolans verksamhet. Vanligast var att dessa material används vid terminsstart, för 
att påminna barnen om förskolans värdegrund – på ett sätt som är lätt för barnen att 
förstå. Bägge materialen är skrivna på ett sådant sätt att barn i 3-5-årsåldern utan 
svårigheter förstår innehållet. Gemensamt för Tio små kompisböcker och 
Kungaskogen är att de båda öppnar upp för samtal med barnen, där deras tankar och 
åsikter om innehållet är av stor betydelse för det relationsfrämjande arbetet. 
Respondenterna lyfte fram att barnen ofta själva har bra lösningar på de problem 
som materialen tar upp. Barnens deltagande ses således som betydelsefullt för att 
gemensamt enas om hur klimatet på den egna avdelningen ska vara. 

En del av respondenterna lyfte även fram en önskan om fler materiel likt dessa, då de 
anses vara lätta att arbeta med och uppskattade av barnen. Vi ställer oss då frågan – 
varför uttrycks denna önskan? Är det för att man ser det som ett bra hjälpmedel eller 
ser man det som ”den enkla vägen”, där förskollärarna själva inte behöver lägga 
större engegemang på att hitta sina egna hur. Vi anser att material som dessa kan 
vara till stor hjälp, men att man som förskollärare aldrig får glömma bort sin egen 
roll. Dessa material fungerar inte av sig själva, utan det blir det som förskollärarna 
gör det till. Med detta menar vi att det inte räcker att läsa en bok – det kan bara ses 
som en liten del i det stora relationsfrämjande arbetet. Om förskollärare använder 
olika material som ”den enkla vägen” kan det ses som en indikation på att de behöver 
stöttning och vidareutbildning. Detta för att på ett mer medvetet och reflekterande 
sätt använda materialen så de vävs in i det ständigt pågående värdegrundsarbete som 
bör vara synligt i förskolans verksamhet.  

6.1.5 Vetenskaplig grund och styrdokument  

Då syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur åtta förskollärare arbetar för att 
skapa ett relationsfrämjande klimat i förskolans verksamhet utifrån förskolans läroplan, 
ansåg vi att det var av stor vikt att belysa respondenternas medvetenhet kring att arbeta 
mot en vetenskaplig grund. Vi valde att gå vidare med det spåret då en av våra 
respondenter uttryckte med emfas att det många gånger saknas en medvetenhet hos 
förskollärare generellt sett. 

Förskolans verksamhet ska vila på en vetenskaplig grund (Skolverket, 2017). Under 
genomförandet av intervjuerna framkom det en osäkerhet kring respondenternas 
förståelse av detta. Endast tre av respondenterna kunde med en säkerhet uttrycka hur 
deras arbete vilar på en vetenskaplig grund. Men av dessa tre var det enbart en enda 
som verkligen poängterade att, enligt hens erfarenheter, är det en stor brist med 
förståelsen om vikten av en vetenskaplig grund. Alla respondenter visade 
en förståelse av att arbeta efter förskolans läroplan, men alla kunde inte se den 
teoretiska grunden som läroplanen vilar på. Men genom att läroplanen ska vara 
levande i förskolans verksamhet, så finns det till viss del, en vetenskaplig grund i de 
berörda förskolorna, även om inte medvetenheten finns där. Genom förskolans 
läroplan uttrycks det ett förhållningsätt och synsätt som ska vara representativt för 
Sveriges förskolor (Williams, Sheridan & Sandberg, 2014) och på så vis säkerställa en 
viss kvalitetsstandard i förskolorna.   
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Verksamma i förskolan bör sträva efter att höja kvalitén på det arbete som utförs. För 
att göra detta är en teoretisk medvetenhet en viktig faktor att ta hänsyn till. Detta kan 
leda till en ökad medvetenhet om de forskningsfrågor vi har strävat efter att besvara 
med denna studie. En ökad förståelse kring vikten av att förhålla sig vetenskapligt till 
sitt arbete kan också leda till en ökad förståelse kring betydelsen av goda relationer 
och främjandet av en kultur där relationsskapande är i fokus.   
  
Genom läsning av förskolans läroplan framkommer det att:  

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda 
förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket, 
2016, s. 11).  

Detta är dock det enda i läroplanen som med klarhet redogör för att ett 
relationsfrämjande arbete ska ske i barngruppen i förskolans verksamhet. Vi ser, 
trots detta, att ett relationsfrämjande arbete även syns "mellan raderna" i så gott som 
hela läroplanen.  

6.2 Slutsats  

En av slutsatserna studien har genererat är att hos dessa åtta respondenter finns det 
ett samstämmigt synsätt även om respondenterna arbetar på fem olika förskolor med 
olika förutsättningar. Arbetet förskollärarna utför kan vi se är i symbios med 
förskolans läroplan. Men trots detta ser vi en osäkerhet hos respondenterna kring om 
deras arbete vilar på en vetenskaplig grund. Detta är något som de behöver få en 
större trygghet i och få stöttning i deras förståelse för vad en vetenskaplig grund 
innebär av t.ex. chef, vilket några av respondenterna även uttryckte en önskan om.   
  
Vidare ger studien oss slutsatsen att de mest avgörande faktorerna, för att lyckas med 
att skapa ett relationsfrämjande klimat, handlar om anknytning, trygghet och 
kommunikation.  
  
Som Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) uttrycker ska förskolan vara en 
levande och social verksamhet, där alla barns individuella behov tas i beaktande. Vi 
kan se att detta innefattar arbetet med att främja goda relationer, då alla barn 
kommer till förskolan med olika erfarenheter och kompetenser – såväl inom sociala 
områden som kognitiva, motoriska och estetiska. Alla barn i förskolan visar på 
olikheter, vilket förskollärarna bör uppmärksamma och ta till vara på. Genom vår 
studie framkom det att flera respondenter med stor medvetenhet synliggör barns 
olikheter genom att belysa att alla har något att bidra med – det handlar om att för 
barnen synliggöra vilka kompetenser det finns i barngruppen och genom det främja 
såväl relationsskapande som allsidig utveckling.  

6.3 Metoddiskussion   

I vår undersökning har fokus varit på att få djupare kunskaper om hur åtta 
förskollärare arbetar för att främja goda relationer för barn i åldern 3–5 år. Vi valde 
en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för vår 
datainsamling. Denna form av intervjuer ansåg vi vara bäst lämpade, då vi önskade 
utvecklande svar på våra intervjufrågor och samtidigt ville ge våra respondenter att 
tala fritt. Ytterligare en fördel med semistrukturerade intervjuer är att möjligheter till 
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att ställa relevanta följdfrågor, för att få ännu mer detaljerade svar. Vi har utgått från 
Bryman (2008) då vi har arbetat fram vilken datainsamlingsmetod vi 
skulle använda. Vi lämnade inte ut intervjufrågorna till respondenterna på förhand, 
då vi ansåg att det skulle kunna påverka deras svar så till vida att respondenterna 
hade kunnat förbereda sådana svar de tror att vi ville 
ha. Vi ser att observationer hade kunnat styrka respondenternas svar – arbetar de så 
som de säger? Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoners 
ljudupptagningsfunktion, samtidigt som anteckningar togs under intervjuerna.   
  

Vi valde respondenter utifrån målstyrt urval likväl som ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2008). Detta innebär att vi begränsade urvalet till legitimerade 
förskollärare samt att vi besökte förskolor som vi har tidigare relation till. Vi 
motiverar det begränsade urvalet med att vi anser att förskollärarnas utbildning kan 
ses som en garant för teoretiska kunskaper, som barnskötare inte kan 
förväntas besitta. I Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) är det också till stor del 
förskollärarnas roll som skrivs fram.    
 
Tiden för då studien genomfördes var inte optimal. Detta då det krockade med 
förskolornas utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. Flera tilltänkta respondenter 
avböjde medverkan just utifrån dessa aspekter – de kände inte att de hade möjlighet 
att gå ifrån barngruppen. Det är möjligt att vi hade fått fler respondenter om studien 
hade genomförts under en annan del av terminen. Fler respondenter hade även 
kunnat påverka studiens generaliserbarhet. Emellertid var den tid vi hade till 
förfogande för studien kraftigt begränsad, så det hade varit svårt att utifrån de 
ramarna hinna med att genomföra, transkribera och analysera fler intervjuer.   
  
Datainsamlingen har transkriberats och i samråd med varandra analyserats och 
sorterats in i temana relationernas betydelse, relationsfrämjande strategier, 
konflikthantering, vetenskaplig grund och styrdokument. Detta har underlättat 
skrivningen av resultatet. 

6.3.1 Reliabilitet och validitet - tillförlitlighet och äkthet   

Begreppen reliabilitet och validitet handlar om en studies mätningar är pålitliga och 
om de angivna begreppen är de som mäts (Bryman, 2008). Dessa begrepp är dock 
mer tillämpningsbara på kvantitativa studier. Bryman (2008) diskuterar, med 
hänvisning till andra forskare, motsvarande begrepp för kvalitativa studier. Detta är 
av vikt, då en kvalitativ studie intresserar sig för respondenternas perspektiv, snarare 
än siffror och tabeller. De begrepp vi använder synonymt med reliabilitet och validitet 
är istället tillförlitlighet och äkthet.   
  

Vi valde att inte delge respondenterna vår intervjuguide på förhand då vi ansåg att 
detta skulle kunna äventyra studiens äkthet. Ett på förhand utdelat intervjumaterial 
hade gett respondenterna möjlighet att inför intervjuerna diskutera frågorna och 
lämnat sådana svar de tror att vi vill ha och som kanske inte överensstämmer med 
den faktiska verkligheten i förskolan.   
  

För att i så stor utsträckning som möjligt eliminera risken för missförstånd har vi följt 
upp de svar respondenterna gav oss med följdfrågor. Som ett ytterligare led i att öka 
tillförlitligheten och äktheten i studien valde vi att genomföra intervjuerna 
tillsammans, samt att efter respondenternas medgivande spela in. Vi har även 
erbjudit respondenterna en så kallad respondentvalidering. Detta innebär att varje 
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respondent har givits möjligheten att ta del av transkriberingen av intervjun, för att 
ytterligare säkerställa att vi har uppfattat dem rätt (Bryman, 2008).  
  
Ytterligare en metod för att öka tillförlitligheten hade varit att validera resultatet 
genom att dessutom genomföra observationer för att se om respondenterna lever 
som de lär. Då tiden för studien var kraftigt begränsad, samt att det på förskolorna 
pågick utvecklingssamtal och medarbetarsamtal, fanns det inte praktisk möjlighet att 
genomföra observationer.  

Reflexivitet  

När vi startade arbetet med den här studien gick vi in med en förståelse av vikten att 
ha en teoretisk medvetenhet i allt arbete som sker i förskolan. Denna förståelse har vi 
fått tack vare vår praktik under utbildningen. Samtidigt har denna medvetenhet 
inneburit att vi har bildat oss en förutfattad mening kring andra förskollärares 
teoretiska medvetenhet. Vi förvånades många gånger över de teoretiskt tunna svar vi 
fick genom intervjuerna och tolkningen av empirin. Detta har givit oss en annan slags 
medvetenhet – det är vanligare att inte uttrycka en teoretisk medvetenhet än att göra 
det. Denna insikt har inneburit en svårighet att förhålla sig neutral till de svar vi har 
fått. Vår bedömning är ändock att detta inte påverkar studiens resultat då vi varit 
medvetna om fenomenet.  

Sanningskriterier  

Vi har uppfyllt de tre sanningskriterierna för den här studien. Dessa är följande: 
rimlighetskriteriet, koherenskriteriet och korrenspondenskriteriet.  
 
Studiens resultat och slutsatser är rimliga. Resonomang och retorik är härledda och 
redovisade.  
 
Resultatet är koherent – det vill säga det följer en röd tråd genom hela arbetet. 
Resultatet är helhetligt och sammanhållet; allt som framkommer är delar av samma 
helhet.  
 
Vi ser att resultatet möter det teoretiska ramverket på en gemensam abstraktionsnivå 
där de kan kommunicera på ett meningsfullt sätt.  

6.4 Vidare forskning  

I intervjuerna med respondenterna uttryckte ett par av dem att de önskade att det 
fanns fler ”färdiga” material som t.ex. Tio små kompisböcker att tillgå för de 
verksamma inom förskolan. Vi anser att det behövs mer konkret forskning om hur 
man kan arbeta relationsfrämjande i förskolan, då mycket forskning pekar på att 
barns tidiga relationsskapande har betydelse för deras framtid. Genom att bedriva 
forskning om hur man kan arbeta, tror vi att det skulle kunna skapas mer 
hjälpmaterial för förskollärarna att tillgå. Då vårt resultat gav oss att teoretisk 
medvetenhet var sparsam – åtminstone hos våra respondenter – kan det vara av 
intresse att utföra vidare studier i den frågan. Detta skulle kunna gynna 
verksamheten och höja kvalitén på förskolan.  
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6.5 Vilken relevans har studien för vår framtida yrkesroll?  

Det var insikten om att de styrdokument som idag gäller för förskolan, inte talar om 
hur vi kan arbeta med de målområden som anges i till exempel Lpfö 98/16 som ledde 
oss fram till studiens syfte. Det har gett oss en större medvetenhet om vikten att i 
arbetslaget sträva efter en samstämmighet. Vi har under utbildningen reflekterat 
över detta och vi förstår att det är både på gott och ont att hur inte uttrycks vare sig i 
litteratur eller framför allt i styrdokument. Vi menar att detta kan leda till en konflikt, 
om man i arbetslaget inte delar värderingar och synsätt och ge dubbla signaler till 
barngruppen.   
 
Genom studien har vi fått djupare kunskaper om hur vi kan arbeta för och stötta 
barnen i deras relationsskapande. Vi ser vikten av att uppmärksamma alla barns 
individuella behov och kompetenser.   
 
Studien har givit oss en inblick i hur man i förskolan kan arbeta relationsfrämjande, 
vilket ger det oss ett stöd i vår blivande yrkesroll. Genom att ha studien i vår 
”ryggsäck av erfarenheter” kan det hjälpa oss att utveckla vårt eget arbetssätt.   
Vi har också fått en ökad förståelse för vikten av att vara medveten om att arbetet i 
förskolan ska vila på en vetenskaplig grund och hur viktigt det är att lyfta fram detta 
på arbetsplatsen.   
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Bilaga 1 Missivbrev   
 

Information om studie av barns relationer i förskolan  
Vi vill härmed tillfråga er om deltagande i en studie. Vi heter Anna Lundqvist och 
Linnéa Sandberg och läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. Vi ska nu skriva vårt examensarbete. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar 
för att främja relationsskapande i förskolan för barn i åldern 3-5 år. Vi vill med vårt 
examensarbete fördjupa kunskapen om hur man kan arbeta för ett 
relationsfrämjande klimat i förskolans dagliga verksamhet. Vi anser att det är av stor 
vikt att belysa betydelsen av ett gott relationsfrämjande klimat i förskolan, för barns 
sociala utveckling och lärande.  
Vi kommer genomföra djupintervjuer, som vi dokumenterar med hjälp av 
ljudinspelningar och anteckningar. Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 minuter. Dessa 
intervjuer planeras till v. 46 och v. 47 2017. Efter intervjutillfället finns det möjlighet 
att lägga till information, eller dra tillbaka. Vår empiri kommer att behandlas och 
bearbetas strikt enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Den insamlade 
informationen kommer enbart att hanteras av oss och vår handledare på MDH. 
Namn, namn på förskola och ort kommer ej att anges annat än i fingerad form. Efter 
bearbetning av det insamlade materialet kommer det att raderas. Inga 
ljudinspelningar eller anteckningar kommer sparas efter publicering på Diva. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig fram till dess att studien publiceras på Diva.   
Vänligen meddela oss via mail om ni vill delta.  
   
   
Anna Lundqvist                                                          Linnéa Sandberg  
Ahn09001@student.mdh.se                              Lsn14006@student.mdh.se   
   
   
Underskrift                                                                          Underskrift  
   
   
……………………………………….                                      …………………………………………  
Västerås 171109                                                              Västerås 171109  
   
   
   
HANDLEDARE:  

Olle Tivenius  
olle.tivenius@mdh.se Tel. 016-153616   
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Bilaga 2  Intervjuguide  
 

1. Anser du att ett relationsfrämjande arbete är viktigt? Motivera!  
2. Hur ser ett relationsfrämjande klimat ut enligt dig?  
3. Vad har förskolläraren för roll i barns relationsskapande i förskolan?   
4. Vilka strategier använder ni er av för att främja barns relationsskapande? 
- Ge exempel  
5. Vilar era val av strategier på någon teori/vetenskaplig grund?   
6. Hur tolkar du ett relationsfrämjande klimat enligt läroplanen?  
7. Hur arbetar ni ihop barngruppen efter sommaren?   
8. Saknar du något för att kunna utföra ett ännu bättre relationsarbete?   

  
  
  
  



 

Bilaga 3  
 

Information om materialet Tio små kompisböcker kommer från följande webadress   
http://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/2517859232  
  
  
Information om materialet Kungaskogen kommer 
från följande webadress http://www.ilka.se/vannerna/  
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