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1. Inledning 

Våra tidigare erfarenheter från när vi var små och gick i förskola och förskoleklass är att 

det verkade finnas en norm om det där duktiga barnet. Ett barn som gör vad det blir tillsagt 

utan att göra något väsen av sig. Vi har båda varit det där duktiga barnet som försvinner i 

mängden, det barn som inte blir sett. På senare år har vi reflekterat över hur detta påverkat 

oss under vår uppväxt, att vi än idag inte vill vara till besvär. Denna uppsats handlar om 

förskollärares olika resonemang om barn. Studien bygger på empiri hämtad från förskoll-

lärares resonemang om barn samt samspelet mellan barn och förskollärare. 

Barn och barns uppfattningar om sig själva och samhället formas beroende på hur barn i 

förskolan blir bemötta samt vilka förväntningar och krav som ställs på dem (Skolverket, 

2018).  Persson (2006) förklarar att det ligger i människans natur att kategorisera då vi 

placerar in våra observationer och erfarenheter i olika fack. I den forskning som redovisas 

i denna studiens bakgrund kategoriseras barn som exempelvis önskvärt, utåtagerande, 

bångstyrigt eller eftersträvansvärt. Emilson (2008) drar slutsatsen om att förskollärare i sin 

fostrande roll kommunicerar vad barn är och bör vara. Det önskvärda barnet som i fostran 

eftersträvas, beskrivs vara det där omvårdande, demokratiska och disciplinerade barnet. 

Det är intressant att även Skolverket (2018) förmedlar vilka kompetenser och egenskaper 

som det ideala barnet bör besitta utifrån samhällets normer och värderingar om den goda 

medborgaren. Wahlström (2016) belyser att medborgaridealet uttrycks i läroplanens vär-

degrund men att en annan betydelsefull aspekt också är att medborgaridealet påverkas av 

hur undervisningen utförs i det vardagliga arbetet. Den ideala medborgaren kan utifrån 

läroplanen uppfattas vara en empatisk människa som värnar om andra, om miljön och det 

svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2018). I skolla-

gen (SFS 2010:800) fastställs det att förskolan ska främja barns utveckling och lärande 

samt att verksamheten ska erbjuda varje barn en trygg omsorg och social gemenskap. Sam-

tidigt beskriver Skolverket (2018) att alla barn ska erbjudas en utbildning där de tillåts 

utvecklas i största möjliga mån. Trots detta har vi erfarenhet av att barn som syns och hörs 

i flera fall getts mer uppmärksamhet i förskolan.  I vår studie är vi nyfikna på hur förskol-

lärare resonerar om barn samt vilka möjligheter de beskriver att barn ges till relationsskap-

ande och samspel med förskollärare. För att förstå detta är det viktigt att lyfta fram förs-

kollärares syn på barn. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogör vi för styrdokument i förskolan, tidigare forskning och centrala be-

grepp. Även studiens teoretiska utgångspunkt presenteras utifrån den relationella pedago-

giken. Följande begrepp kommer att behandlas i bakgrunden: relationer, mänskliga möten, 

kommunikation.  

2.1 Styrdokument i förskolan 

I förskolan ska alla barn vara lika mycket värda (Skolverket, 2018) och barnets bästa ska 

alltid komma i främsta rummet (UNICEF, 2014). I skollagen (SFS 2010:800) framgår det 

att utbildningen i förskolan ska utveckla barns kunskaper och värden. Under utbildningen 

i förskolan ska alla barns utveckling och lust att lära främjas. Alla barn har också olika 

behov och förutsättningar som ska tas hänsyn till i verksamheten. Förskolläraren har en 

viktig roll i att utforma en trygg verksamhet där det finns en helhetssyn på barns behov, 

där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). 

Lärande, omsorg och utveckling är de tre ben som förskolan vilar på och de ska tillsam-

mans bära upp verksamheten. Förskolläraren behöver därmed ha en förmåga att upprätt-

hålla relationer, ge omsorg och skapa en trygghet för alla barn (Öhman, 2017). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att förskollärare ansvarar för att barnen 

utmanas och stimuleras under lustfyllda former där de ges möjlighet till utveckling och 

lärande. Det står också att alla barn har rätt till att få uppleva den glädje och tillfredställelse 

som infinner sig genom att övervinna svårigheter eller göra framsteg. Förskolan ska i syn-

nerhet vara uppmärksam på de barn som av olika skäl behöver mer stimulans och ledning 

i verksamheten. Samtidigt ska utbildningen vara anpassad och utformad så att alla barn får 

möjlighet till att utvecklas så långt de kan utefter sin egen förmåga (Skolverket, 2018). 

Skolinspektionen (2018) betonar däremot i sin granskningsrapport av förskolan att försko-

lepersonal i sitt arbete med läroplansmålen genomför det pedagogiska uppdraget på ett allt 

för varierande sätt. Detta medför risker där barnen inte tillhandahålls likvärdiga förutsätt-

ningar till utveckling inom de pedagogiska relationerna.  

Internationellt sett anses förskolor i Sverige vara likvärdiga och av god kvalitet (Wahl-

ström, 2016). Utbildningen bedrivs på ett systematiskt sätt med respekt för barn och sociala 

värden samt att det finns en förtroendefullhet för personalen i förskolan (Kärrby, 2000). Å 

andra sidan påtalar Skolinspektionen (2018) att förskolor i Sverige inte är likvärdiga då 
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bland annat kvalitén varierar allt för mycket och att förskollärares kompetens och kunskap 

brister.  

2.2 Teoretiskt utgångspunkt  

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i relationell pedagogik. Inom relationell pe-

dagogik är det centralt att utforska mellanrummet mellan individ och grupp. I denna studie 

handlar mellanrummet om det som uppstår i mötet mellan förskollärare och barn. Exem-

pelvis hur individerna förhåller sig till varandra samt vilka känslor som uppstår och för-

medlas i det verbala och icke verbala språket mellan dem. Fokus inom teorin ligger på hur 

relationer uppstår i dessa möten (Aspelin & Persson, 2011).  

Den relationella pedagogiken kan delas upp i fyra olika nivåer. Inom den första nivån riktas 

blicken mot det mellanrum som uppstår i pedagogiska möten mellan förskollärare och 

barn. På den andra nivån läggs fokus på pedagogiska tillvägagångssätt vilket baseras på 

insikten om relationer och dess vikt inom utbildningen. Inom den tredje nivån av relationell 

pedagogik fokuseras det på en pedagogisk rörelse. Rörelsen bygger på sociala sammanträ-

den där professionella samtal förs om förskolans sociala miljö och vikten av relationer 

inom utbildningssammanhang. På den fjärde nivån riktas blicken istället mot utbildning 

som en teoretisk diskurs. Utbildningsdiskursen bidrar med att synliggöra, diskutera och 

analysera innebörderna inom det som upptäcks under nivå ett och två i den teoretiska ana-

lysen (Aspelin & Persson, 2011).  

I vår studie har vi valt att fokusera på nivå ett och två då dessa steg hjälper oss att analysera 

vårt material och besvara studiens syfte samt frågeställningar. Nivå ett riktar vår blick mot 

vad förskollärarna kommunicerar samt vilka möten och relationer som förskollärarna be-

skriver uppstår i mötet mellan förskollärare och barn. Inom nivå två riktas blicken istället 

mot de pedagogiska tillvägagångssätt som förskollärarna beskriver att de använder sig av 

i mötet mellan förskollärare och barn. Aspelin och Persson (2011) belyser att det är bety-

delsefullt att förskollärare målmedvetet etablerar och upprätthåller relationer med barn för 

att främja barns lärprocesser i en givande kommunikativ kontext. 

Centrala begrepp inom den relationella pedagogiken är kommunikation, relationer och 

mänskliga möten. Dessa begrepp har även en central roll i denna studie. Begreppen hjälper 

till att synliggöra vad förskollärarna kommunicerar, vilka möten förskollärarna beskriver 

samt vilka möjligheter barn beskrivs få till samspel och relationsskapande.   
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2.3 Relationsskapande och samspel 

Alla barn i Sverige ska erbjudas en likvärdig utbildning men detta innebär inte att utbild-

ningen ska vara likadan överallt. Istället innebär det att utbildningen ska anpassas efter 

varje barn och dess behov (Vetenskapsrådet, 2015). Relationer är det som uppstår i mänsk-

liga möten med andra, en plats där du och jag möts (Aspelin & Persson, 2011). Exempelvis 

det möte som sker mellan förskollärare och barn. I tidigare forskning dras slutsatsen om 

att det sociala samspelet och interaktionen mellan barn och förskolepersonal är av stor vikt. 

Det poängteras också att samspelet är betydelsefullt för att barn ska kunna lära och utveck-

las (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013). Detta styrker Sylvia, Melhuish, Sammons, 

Siraj-Blatchford och Taggart (2011) i sin studie. De konstaterar att alla barn för att kunna 

utvecklas och prestera behöver möta, kommunicera och interagera med förskollärare som 

har kompetens till att bygga upp pedagogiska relationer av god kvalitet. Kommunikation 

innebär att förskollärare och barn möts i kommunikativa processer där de interagerar i 

samförstånd och därmed delar en verklighet. Det innebär inte att individerna behöver vara 

eniga utan att de skapar mening, en slags symmetri där det finns en ömsesidig nyfikenhet 

i mötet med varandra (Emilson, 2008). 

Samhället ställer stora krav på förskollärare om att de är närvarande i mötet med barn för 

att kunna hjälpa och stötta dem i sitt relationsskapande. Genom att vara närvarande skapas 

tillitsfulla relationer där barn kan uppleva förskolläraren som en trygg vuxen att vända sig 

till (Kjær, 2010). Öhman (2017) menar att det finns en målstyrning inom pedagogiska re-

lationer. Syftet är att utveckla barns lärande samtidigt som författaren belyser att det är 

viktigt att relationen mellan förskollärare och barn är givande och nära.  

Öhman (2017) belyser att alla möten mellan förskollärare och barn är betydelsefulla och 

innebär en potentiell lärsituation oavsett hur stora eller små de är. Samtidigt lyfter Johans-

son (2017) att stora barngrupper och stressade arbetsförhållanden i förskolan bidrar till att 

förskollärarna får svårigheter med att lyssna in varje barn och dess önskningar i verksam-

heten. Johannesen och Sandvik (2009) belyser att förskollärare utöver de stora barngrup-

perna även får det svårare med att lyssna in barnen då vikariebudgeten stramas åt allt hår-

dare. Detta leder till att antalet barn per personal ökar.  

Samtidigt betonar Vetenskapsrådet (2015) att alla barn har rätt till att interagera med kom-

petenta lärare som har förutsättningar till och kunskap om hur de ska möta varje barn. Detta 

för att skapa pedagogiska relationer av hög kvalitet. Jensen (2009) lyfter att utbildning och 
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kompetens hos förskollärare bidrar till ett fördjupat kunnande samt synliggörande av hur 

skillnad görs mellan olika barn. Jensen beskriver att förskollärares utbildning kan bidra till 

reflektion om hur de i verksamheten kan arbeta för en mer inkluderande pedagogik. Sam-

tidigt belyser han att några av de mest generella problemen i förskolan handlar om sociala 

ojämlikheter och skillnader som produceras och reproduceras varje dag inom den sociala 

kontexten. Exempelvis att socialt utsatta barn utifrån ett samhällsperspektiv ses som brist-

fälliga och misslyckade utifrån samhällets normer och värderingar.  

2.4 Olika syn på barn 

Inom förskolläraryrket precis som inom andra yrken finns det normer och värderingar. 

Normer gestaltas ofta genom outtalade regler och värden som skapar ramar för vad som är 

önskvärt och icke-önskvärt (Orlenius, 2001). Dolks (2013) syfte med sin doktors-avhand-

ling var att undersöka de spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan barn 

och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete. I avhandlingen kommer Dolk fram till att 

desto mer motstånd barnen gör mot normerna i verksamheten desto mer framträder dessa. 

Genom att barnen gör motstånd synliggör barnen de maktrelationer som finns på förskolan. 

Detta innebär också att desto mer barn underkastar sig eller följer förskolans normer, desto 

osynligare blir förskolans normer och värderingar.  

Øksnes och Samuelsson (2018) beskriver motstånd som ett sätt för barn att gå emot vuxnas 

krav, regler och förväntningar och att detta i flera fall uppfattas som avvikande eller oöns-

kat. Dolk (2018) beskriver istället att motstånd kan uppfattas som krävande eller besvärligt 

och att dessa barn därmed behöver extra stöd och stöttning. Motståndet ses som ett problem 

tillskrivet den enskilde individen vilket resulterar i förskollärare som lätt anstränger sig 

mer för att inkludera de barn som gör motstånd. Å andra sidan förklarar Øksnes och Samu-

elsson (2018) begreppet motstånd som mångtydigt där Dolks (2013) beskrivning av det 

bångstyriga barnet är ett av flera sätt att se på motstånd. Øksnes och Samuelsson (2018) 

belyser att mångfalden av handlingar eller motståndshandlingar inte bör reduceras till att 

stämma in på ett entydigt begrepp. De påvisar att det måste få finnas tolkningsutrymme 

för forskares olika tankar om motstånd inom det förskolepedagogiska fältet.    

Markström (2010) problematiserar också begreppen normer och motstånd i sin studie. Syf-

tet med Markströms studie är att undersöka hur förskollärare, under utvecklingssamtal med 

vårdnadshavare, pratar om barns motstånd gentemot den sociala ordningen i förskolan och 

framförallt hur barn utövar motstånd mot lärarna. Markström beskriver hur förskollärare 
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kategoriserar in barns beteenden utifrån normer. Inom normerna framgår det tydligt vilket 

beteende hos barn som anses gå i motstånd och vilket som anses vara eftersträvansvärt och 

idealistiskt i förskolan. Fokus hamnar på egenskaper hos de barn som gör motstånd i verk-

samheten. Förskollärare samtalar även om individuella barn och deras beteenden samt att 

de använder termer som bra eller dåligt beteende vilket stör den institutionella ordningen i 

förskolan. 

Vidare beskriver Markström (2010) att förskollärare under utvecklingssamtalen strävar ef-

ter att förändra barns beteenden så att beteendet stämmer in på normen om det duktiga och 

därmed eftersträvansvärda barnet. I resultatet kommer Markström fram till att det finns 

fem olika sorters motstånd, dessa är fysiskt, socialt, avvisande, emotionellt och verbalt 

motstånd. I kategoriseringarna som Markström uppmärksammat att förskollärarna gör, 

framgår det tydligt vilket sorts beteende som anses gå i motstånd och vilket som anses vara 

eftersträvansvärt och idealistiskt i förskolan. Det eftersträvansvärda barnet beskrivs vara 

ett barn som är ordentligt, väluppfostrat och därmed normalt.  Barn som gör motstånd eller 

inte kan sitta still, barn som stör de andra barnen eller ställer till med bråk anses mindre 

eftersträvansvärda.  

Emilsons (2008) doktorsavhandling fokuserar på hur normer och värden kommuniceras i 

förskolan och vilka värden som anses vara önskvärda i kommunikationshandlingarna mel-

lan förskollärare och barn. I slutsatsen konstateras det att förskollärare i sin kommunikation 

med barn förmedlar vad barn är och bör vara. Emilson konstaterar att det önskvärda barnet 

i verksamheten förmodligen är just det där omvårdande, demokratiska och disciplinerade 

barnet. Det finns en önskan om att barn ska anpassa sig till verksamheten utan att ifråga-

sätta eller förhandla.  

Hägglund, Löfdahl-Hultman och Thelander (2017) belyser att förskollärare behöver re-

flektera över begrepp och idéer kring hur de ser på barn där de problematiserar samt ifrå-

gasätter begreppen. Barnsynen är rörlig och förändras med tiden utifrån samhällets normer 

och värderingar. Det handlar om att beakta förskolan ur en historisk aspekt där förskolans 

pedagogiska framväxt synliggörs samtidigt som nya tankar och idéer tillvaratas och där-

med driver förskolan framåt. 
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Durmuşoğlu Saltalı, Arslan och Arslan (2018) har utfört en korrelationsstudie i Turkiet. 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan självkänsla och social anpassningsför-

måga bland förskolebarn kopplat till deras skicklighet inom relationell problemlösning. 

Durmuşoğlu Saltalı et al. konstaterar att barns tydligt aggressiva eller reserverade beteen-

den i flera fall sammankopplas med att dessa barn har en dålig självkänsla. Utifrån resul-

tatet belyser de vikten av att stötta de utåtagerande barnen genom att pedagogerna hela 

tiden håller sig nära. Socialstyrelsen (2010) lyfter också att barn med utmanande beteende 

är i större behov av hjälp och förståelse eftersom de både kan störa och förstöra för sig 

själva och andra i sin omgivning. Samtidigt skriver Olsson och Olsson (2017) att det är 

betydelsefullt att uppmärksamma och ge beröm även till de barn som är blyga eller tillba-

kadragna. Författarna lyfter att dessa barn inte förväntar sig lika mycket uppmärksamhet 

och beröm av vuxna och att de lätt hamnar i bakgrunden i barngruppen. Fortsatt beskriver 

Olsson och Olsson (2017) att desto större barngruppen är, desto större risk är det att barnet 

glöms bort.  

I en annan studie som Bulotsky-Shearer, Bell och Dominguez (2012) utfört belyser de att 

det finns mycket forskning om barns beteenden i de yngre åldrarna inom skolan. De för-

klarar att fokus i de allra flesta fall läggs på de barn som har ett utåtagerande beteende. 

Resultatet av Bulotsky-Shearer et al. (2012) studie visar på att det är betydelsefullt att fo-

kusera på de barn som har ett internaliserande beteende. Detta innebär att barnet sluter sig 

eller drar sig tillbaka istället för att bli utåtagerande. Det konstateras också att barn som är 

mindre socialt engagerade tar färre egna initiativ till samspel med lärare och kamrater. En 

konsekvens av detta blir att de inte får med sig lika mycket kunskap och färdigheter att ta 

vidare upp i skolåldern. Vidare lyfter Gerland och Aspeflo (2015) fram att det i förskolan 

finns barn som väcker till reflektion för ofta, likväl som det finns barn som väcker till 

reflektioner alldeles för sällan. De sätt förskolläraren väljer att se på barn avgör hur de 

sedan förhåller sig till barnet (Øksnes & Samuelsson, 2018). Beroende på hur förskollärare 

förhåller sig till och bemöter barn kan bemötandet skapa ett hinder eller en möjlighet för 

barnet i förskolan (Gerland & Aspeflo, 2015). Nordin-Hultman (2004) beskriver hur bilder 

av barn skapas inom förskolans verksamhet, alla barn har olika erfarenheter med sig i ba-

gaget. I mötet med förskollärare ges barn olika villkor och förutsättningar beroende på 

vilken syn förskollärare skapar sig av barnet och dess sätt att vara på i förskolan.  

  



 

8 
 

 

3. Syfte 

Syftet med vår studie är att lyfta fram och problematisera förskollärares resonemang om 

barn och alla barns möjligheter till relationsskapande och samspel med förskollärare i för-

skolan. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur resonerar förskollärarna om barns möjlighet till relationsskapande med förs-

kollärare i förskolan? 

 

• Vilken syn på barn framträder i förskollärarnas resonemang?  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras och motiveras vårt val av metod, urval och genomförande. 

Därefter redogörs det för vilket stimulusmaterial som använts samt tillvägagångssättet för 

bearbetning av data och analysprocess. Dessutom redovisas studiens tillförlitlighet och tro-

värdighet samt vilka ställningstaganden som gjorts. Avslutningsvis beskrivs de fyra forsk-

ningsetiska principerna vilket forskare ska ta hänsyn till i forskning (Vetenskapsrådet, 

2002).   

4.1 Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ metod vilket innebär att insamlad data inte mäts och där-

med inte kan generaliseras på en större skala (Ahrne & Svensson, 2015). Istället läggs 

fokus på det som sägs, på deltagarnas perspektiv där vikten ligger vid att lyfta vad som är 

betydelsefullt för dem. Forskning som utgår från kvalitativ metod är oftast ostrukturerad. 

Detta då syftet är att få tag i det som deltagarna kommunicerar samt de begrepp som är 

bärande utifrån den insamlade empirin. Forskaren eftersträvar en förståelse av deltagares 

värderingar, beteenden och åsikter inom den kontext i vilken studien genomförs (Bryman, 

2018). Kvalitativ metod öppnar upp för möjligheten att upptäcka samhällslivets mekan-

ismer. Genom att välja en kvalitativ metod tillåts vi skildra olika normer och värderingar 

inom ett visst sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.2 Fokusgruppsdiskussioner 

För att samla in kvalitativ data har vi valt att använda oss av fokusgruppsdiskussioner. 

Genom att använda fokusgruppsdiskussioner som metod tillåts vi studera förskollärares 

värderingar, attityder och föreställningar. Fokusgruppsdiskussioner innebär att flera delta-

gare tillsammans diskuterar om ett visst ämnesområde. Syftet är att ta reda på hur delta-

garna resonerar om forskarens frågeställningar eller intresseområden (Bryman, 2018). För-

delen med denna metod är att deltagarna tillsammans kan diskutera olika områden och 

utveckla sina tankegångar. En nackdel kan vara om fokusgrupperna blir allt för stora. Detta 

kan resultera i att tillbakadragna personer inte ges talutrymme eller att deltagarnas infly-

tande och personliga engagemang minskar (Wibeck, 2010). Vid val av fokusgruppsdis-

kussioner ges forskaren möjlighet att få en förståelse för hur idéer och kunskap växer fram 

och används inom en viss kultur eller kontext. 
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Inom fokusgruppsdiskussioner görs skillnaden mellan semistrukturerade och ostrukture-

rade diskussioner. Vi har valt ostrukturerade fokusgruppsdiskussioner. En ostrukturerad 

fokusgruppsdiskussion kännetecknas av att deltagarna talar mer med varandra än med mo-

deratorn, där moderatorn håller en låg profil. I vår studie benämner vi den av oss som bär 

huvudansvaret för fokusgruppsdiskussionen som moderator. Inom ostrukturerade fokus-

gruppsdiskussioner innebär rollen som moderator att introducera ämnet för deltagarna och 

föra in stimulusmaterial vid behov. Utöver detta ska moderatorn hålla sig passiv under 

diskussionerna eftersom det är förskollärarna som ska diskutera (Wibeck, 2010).  

Moderatorns roll är att endast gå in i diskussionen med frågor om samtalen tystnar eller 

stannar upp helt (Wibeck, 2010). Eftersom vi valt ostrukturerade fokusgruppsdiskussioner 

tillåts vi komma åt deltagarnas spontana föreställningar samt lyfta fram deras egna tankar 

och åsikter om ett visst ämne. Det är inte på förhand bestämt vad deltagarna ska komma 

fram till utan att det är diskussionen i sig som är av betydelse. Fokusgrupperna får inte lov 

att vara för stora (Wibeck, 2010). Ett rekommenderat antal är max fyra deltagare då det 

kan vara svårt att behålla alla respondenters uppmärksamhet i för stora grupper (Dunbar, 

1997). Samtidigt beskriver Bryman (2018) att små fokusgrupper med tre till fem deltagare 

kan bidra till dynamiska och därmed fördjupade samtal inom gruppen. Utifrån detta efter-

frågades enbart förskollärare med minst tre till fem deltagare i varje fokusgrupps-diskuss-

ion. Under fokusgruppsdiskussionerna användes stimulusmaterial, detta kommer att redo-

göras för mer under rubrik 4.4 stimulusmaterial.  

4.3 Urval 

Den insamlade empirin består av två genomförda fokusgruppsdiskussioner med verk-

samma förskollärare inom förskolan. En tredje fokusgruppsdiskussion har genom-förts, 

men valdes bort vilket beskrivs närmare under rubrik 4.5. Den första kontakten togs med 

tre rektorer via mejl. De informerades om studiens övergripande syfte samt att de delgavs 

den samtyckesblankett som förskollärarna skulle komma att skriva på. De informerades 

även om antalet grupper samt antal förskollärare som efterfrågades i respektive grupp.  

Vi efterfrågade två till tre fokusgrupper då detta kändes rimligt inom den angivna tidsra-

men på tio veckor. Bryman (2018) och Wibeck (2010) lyfter att det främst är tid och re-

surser som avgör hur många fokusgruppsdiskussioner som genomförs. Enbart förskollä-

rare tilläts delta i enlighet med studiens syfte. Vi menar även att förskollärare har fördju-

pade erfarenheter, kunskaper och åsikter inom forskningsområdet, samtidigt som de kan 
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bidra med olika perspektiv vilket Dahlin-Ivanoff (2015) styrker. I mejlet till rektorerna 

angavs det vilka veckor fokusgruppsdiskussionerna önskades genomföras och att tid och 

plats kunde anpassas helt efter deltagarna i studien.  

Urvalet av de tre förskolor som slutligen kontaktades baserades på tillgänglighet av förs-

kollärare. En förskollärare på respektive förskola tog på sig ansvaret att agera kontaktper-

son och sätta ihop en grupp. Detta tillvägagångssätt kallar Wibeck (2010) för ”snöbollsur-

val”, det innebär att kontaktpersonen rekryterar deltagare som är intresserade av att delta i 

studien. På så sätt växer antalet deltagare likt en snöboll som rullar ner för backen. Kon-

taktpersonerna återkopplade till oss där förskollärarna bekräftade att de fått ihop en grupp 

på tre till fyra deltagare på sin förskola. Vi valde att inte blanda förskollärare från olika 

förskolor eftersom Dahlin-Ivanoff (2015) och Wibeck (2010) belyser att deltagare som 

redan är bekanta med varandra kan ha lättare för att öppet diskutera åsikter tillsammans. 

Genom att utgå från förskollärare som känner varandra kan det även bidra till en mer för-

troendefull miljö för dem.  

I tabellen nedan presenteras de två förskolor samt antal deltagare som deltagit i fokus-

gruppsdiskussionerna. Vi har valt att kalla dessa förskolor för Igelkotten och Myrsloken. 

Förklaring till varför förskolan Nyckelpigan uteslutits lyfts under 4.4 stimulusmaterial 

samt i metoddiskussionen.  

Tabell 1: presentation av förskolor och antal förskollärare 

 
Förskola 

 
Antal deltagande 

förskollärare 

 
Representerade 

avdelningar 

 
Samtalets 

längd 

 
Antal transkriberade 

sidor 

 
Igelkotten 

 
4 

 
4 

 
47 min 

 
19 

 
Myrsloken 

 
3 

 
2 

 
37 min 

 
24 

4.4 Genomförande 

Vi gjorde ett medvetet val i att anpassa oss efter förskollärarna då vi har erfarenhet av att 

det är ont om tid och få förskollärare i verksamheterna. Ingen av rektorerna återkom via 

mejl, därför togs beslutet att kontakta två av rektorerna via telefon. Den tredje behövde 
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aldrig kontaktas via telefon då vi fick tillgång till tillräckligt många förskollärare för att 

genomföra studien. Över telefon fick vi därefter godkännande att själva kontakta respek-

tive förskola. Kontakt med förskolorna togs via ett informationsmeddelande till en avdel-

nings mobiltelefon på respektive förskola. Varje kontaktperson bestämde till-sammans 

med sin grupp en tid och plats som passade dem. Det är betydelsefullt att miljön känns 

bekväm för deltagarna där de kan känna sig avslappnade (Dahlin-Ivanoff, 2015).  

Innan fokusgruppsdiskussionen inleddes på respektive förskola fick förskollärarna ta del 

av en samtyckesblankett (Bilaga 1), som vi samt förskollärarna gemensamt skrev under. 

Fokusgruppsdiskussionerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner för att försäkra att 

ingen data gick förlorad. Wibeck (2010) belyser att ljudinspelning är ett bra verktyg ef-

tersom deltagarna oftast inte tänker på att mobiltelefonen är där och att de därmed talar 

som om de inte blev inspelade. Vi ansvarade för rollen som moderator varannan gång vil-

ket innebär att en av oss var moderator två gånger och den andra en gång. Den som inte 

var moderator hade en biträdande roll och förde anteckningar om kroppsspråk för att un-

derlätta transkriberingsarbetet.  

Samtliga samtal genomfördes på respektive förskola. Vid alla tre fokusgrupps-diskussion-

erna välkomnades vi av förskollärarna där vi presenterade oss själva. Vi förflyttade oss 

sedan till det rum där fokusgruppsdiskussionen skulle genomföras. Vi hade i förväg förbe-

rett ett stimulusmaterial som användes under fokusgruppsdiskussionerna. Innan inspel-

ningen startades tydliggjordes det för förskollärarna att vi inte skulle medverka i diskuss-

ionen. Det var förskollärarna som tillsammans skulle diskutera utifrån det stimulusmaterial 

vi tilldelade dem. Under fokusgruppsdiskussionerna kom alla deltagare till tals, där delta-

garna respekterade och lyssnade in varandra.  

4.5 Stimulusmaterial 

Stimulusmaterial kan exempelvis bestå av citat eller bilder. Syftet med materialet är att 

väcka frågor och diskussioner bland deltagarna (Wibeck, 2010). I följande tre under-rubri-

ker delges en mer utförlig förklaring av hur stimulusmaterialet utformats och använts på 

respektive förskola.  

Nyckelpigan  

Under den första fokusgruppsdiskussionen valde vi att inleda samtalet med en omarbetad 

upplaga av en egenförfattad barnbok (Se bilaga 2) som stimulusmaterial. Barnboken skrevs 
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tillsammans med två andra studenter hösten 2018. Under fokusgruppsdiskussionen an-

vände vi oss även av ett citat från en artikel samt två frågeställningar om likvärdighet (Bi-

laga 3). Förskollärarna fick tillgång till materialet på plats för att underlaget inte skulle 

diskuteras bland deltagarna innan genomförandet av fokusgruppsdiskussionen. Wibeck 

(2010) menar på att deltagarna i de fall då de precis fått ta del av materialet ofta refererar 

till det under samtalen. Detta kan leda till att diskussionen inte blir fri och spontan vilket 

är syftet i en ostrukturerad fokusgruppsdiskussion.  

När den inspelade empirin lyssnades igenom konstaterade vi att samtalet färgats allt för 

mycket av stimulusmaterialet. Förskollärarna hänvisade ständigt till de två karaktärerna i 

boken. Frågorna vi ställde till förskollärarna relaterat mycket till likvärdighet vilket inte 

var det övergripande syftet med vår studie. Vi insåg att begreppet likvärdighet var allt för 

brett och deltagarna refererade till det ofta i samtalet. Vi valde därför att inte transkribera 

materialet och därmed utesluta det helt från studien.   

Igelkotten  

Till den andra fokusgruppsdiskussionen ersattes stimulusmaterialet helt då syftet var att 

påverka samtalen mellan förskollärarna i minsta möjliga mån. Wibeck (2010) belyser att 

det inte är önskvärt att använda sig av stimulusmaterial som deltagarna kan referera till allt 

för mycket. Materialet ersattes av sex citat ur förskolans läroplan som reviderades 2018. 

Vi använde även ett påstående utifrån skollagen och läroplanen samt tre egenformulerade 

frågeställningar (Bilaga 4).  

Förskollärarna tilldelades inte stimulusmaterialet i förväg då vi i enlighet med Granbom 

(2011) eftersträvade öppna och spontana diskussioner. Granbom (2011) beskriver även att 

det kan bidra till djupare diskussioner mellan deltagarna då de får ta del av stimulus-materi-

alet först när samtalet äger rum. Förskollärarna ombads att diskutera och reflektera utifrån 

det stimulusmaterial som lyftes av moderatorn. Under det här tillfället användes alla tio 

formuleringarna då förskollärarna vid flera tillfällen tystnade.  

Myrsloken  

Den tredje fokusgruppsdiskussionen utfördes på liknande sätt som på Igelkotten. Samma 

stimulusmaterial användes under den här diskussionen som på Igelkotten. Under denna 

diskussion lyftes enbart sex stycken formuleringar från vårt stimulusmaterial. Resten lyftes 

inte då diskussionerna var rikliga och de resterande frågorna ansågs bli besvarade ändå. 
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Moderatorn introducerade den första frågan och sedan valdes resten av frågorna ut utifrån 

var deltagarna befann sig i diskussionen för att inte störa flödet i samtalet.  

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Wibeck (2010) betonar att den bästa men mest tidskrävande metoden för att systematiskt 

kunna analysera den insamlade empirin är att transkribera diskussionerna. Författaren lyf-

ter att det i flera fall inte är nödvändigt att transkribera den insamlade materialet särskilt 

noggrant då fokusgruppsdiskussioner använts som metodval. Samtidigt beskrivs det att 

desto mindre noggrann transkribering som genomförs, desto mer material går förlorat i 

analysprocessen. Vi har därför valt att transkribera ordagrant vilket är den noggrannaste 

nivån av transkribering.  

Den transkriberade empirin har analyserats med hjälp av tematisk analys och den relation-

ella pedagogiken. Bryman (2018) förklarar tematisk analys som ett sätt att analysera och 

strukturera upp materialet där kategorier identifieras utifrån empirin. Den teoretiska ut-

gångspunkten i den relationella pedagogiken har hjälpt oss att synliggöra vad som är rele-

vant i analys- och tematiseringsarbete. Inom den första nivån av relationell pedagogik har 

vi analyserat materialet med blicken riktad mot de möten förskollärarna beskriver uppstår 

i förskolan. I den andra nivån av relationell pedagogik har fokus lagts på de pedagogiska 

tillvägagångssätt som förskollärarna beskriver är nödvändiga för att de ska kunna se och 

samspela med barn.  

Temana bygger på de koder som urskilts i transkriberingsmaterialet under analysens gång. 

Exempel på teman som urskilts i vår analys är tid och barns olika förutsättningar för möten 

med förskollärare. Ryan och Bernard (2003) rekommenderar att forskaren i sin tematise-

ring kan leta efter olika repetitioner som återkommer. Vi behövde därför söka efter hur 

deltagarna beskrev olika situationer och tankar i fokusgruppsdiskussionerna, samt vilka 

skillnader och likheter som diskuterades inom ett visst tema. Genom att transkribera och 

läsa igenom hela den insamlade empirin har vi lärt känna vårt material. För att få en för-

djupad inblick i materialet transkriberade vi varandras fokusgruppsdiskussioner. Den som 

tog anteckningar under diskussionen transkriberade sedan intervjun.  Bryman (2018) be-

lyser att transkribering och läsning är ett viktigt första steg i analysarbetet. Valet av att 

transkribera varsin fokusgruppsdiskussion var även en tidsbesparing för oss studenter.  Un-

der transkriberingsarbetet har vi använt oss av en transkriberingsnyckel för att läsaren lät-

tare ska kunna urskilja vad som sägs (Bilaga 5).  
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Efter transkriberingen skrev vi ut materialet och sorterade det för att få ordning på materi-

alet inför analysen. Därefter kodade vi tillsammans transkriberingsmaterialet genom att 

sätta namn på de delar som framträdde i materialet. Detta gjorde vi i vår transkribering 

genom att markera med överstrykningspennor i olika färger. I samband med läsningen ut-

gick vi från den relationella pedagogikens tre begrepp, kommunikation, relationer och 

mänskliga möten. Dessa hjälpte oss med att få syn på vad förskollärarna kommunicerade, 

vilka möten förskollärarna beskrev samt vilka möjligheter barn beskrivs få till samspel och 

relationsskapande. De sju olika teman som utarbetats i vår analys relaterar därmed även 

till studiens syfte och frågeställningar.  

I början blir det lätt många koder (Bryman, 2018). För att minska antalet koder har vi sökt 

efter gemensamma element bland de koder som framträtt. Detta gjorde vi genom att sam-

manställa alla koder i två olika tankekartor (Bilaga 6). Utifrån elementen skapades över-

gripande teman som i vissa fall innefattas av flera underliggande koder där varje tema 

tilldelades en specifik färg. Koder och teman ledde oss sedan fram till vårt resultat. När 

resultatet fastställts behöver forskaren säkerställa att resultatet är argumenterbart och för-

svarbart. Att materialet både presenteras och diskuteras i studien (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Detta har vi gjort genom att i studien redogöra för varför ämnet är betydelsefullt 

vilket sker i både bakgrund, resultat och diskussionskapitel.  

4.7 Tillförlitlighet 

Inom forskning är en betydelsefull del att bedöma tillförlitlighet och kvalité. Detta innebär 

att det görs en helhetsbedömning av den utförda studien (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns 

en medvetenhet kring att resultatet kan få ett annat utfall beroende på vilket stimulus-

material som används. Detta innebär att studien utförts noggrant och systematiskt där det 

finns en transparens, en förståelse för att val av stimulusmaterial påverkar resultatet. Bry-

man (2018) belyser att forskare genom att styrka och konfirmera säkerställer att de agerat 

i god tro. Därmed ges läsaren en inblick i forskningen vilket styrker trovärdigheten och 

tillförlitligheten (Bryman, 2018; Ahrne & Svensson, 2015; Dahlin-Ivanoff, 2015). Det har 

hela tiden funnits en insikt om att en kvalitativ studie aldrig kan vara helt objektiv. Det har 

varit viktigt för oss under utförandet av studien att inte avsiktligt låta varken personliga 

värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka utförandet och dess resultat.  

Att välja fokusgruppsdiskussioner som metod har varit ett avsiktligt val eftersom detta 

tillåtit oss som studenter att inta en passiv roll i diskussionerna. Vi valde att utesluta en 
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fokusgruppsdiskussion samt tillhörande stimulusmaterial. Detta delger läsaren om att det 

finns en medvetenhet om hur stimulusmaterial kan påverka resultatet. Det kan således leda 

till att studien anses mer pålitlig och att den därmed håller en högre kvalitet. Då vi belyser 

forskningsprocessen samt bifogar bilagor ges läsaren en inblick i arbetet med studien. 

Ahrne och Svensson (2015) förklarar att det i en kvalitativ forskning gäller att övertyga 

läsaren om att studien är tillförlitlig, vilket bidrar till att undersökningen anses trovärdig. 

4.8 Etiska aspekter 

Studien följer de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet 

(2017) belyser att forskare har en särskild skyldighet gentemot de personer som deltar i 

forskningsstudien. Utifrån informationskravet kontaktades därför två rektorer via telefon 

där de tillfrågades om tillåtelse att utföra studien innan kontakt togs med de deltagande 

förskollärarna. Med utgångspunkt i informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) informe-

rades rektorer samt förskollärare om studiens syfte och vilken roll de medverkande skulle 

ha.  

Förskollärarna delgavs också utifrån konfidentialitetskravet att all insamlad empiri aviden-

tifieras och fingeras. Detta säkerställer att ingen förskola eller deltagare kommer att kunna 

identifieras. Allt material som samlats in under studiens gång förvarades och hanterades 

på ett säkert sätt för att förhindra att den insamlade empirin eller personuppgifter spreds. 

Det ljudinspelade materialet från diskussionerna flyttades över till ett lösenords säkrat USB 

direkt efter att samtalen genomförts. Genom att föra över ljudinspelningen säkerställdes 

det att inga obehöriga kunde komma åt materialet.  

Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) att samtyckeskravet innebär att forskarna i stu-

dien får medgivande från alla som förväntas delta i studien. De som deltar har full rätt till 

att avbryta sitt deltagande och därmed dra tillbaka sitt samtycke när som helst. I samtyck-

esblanketten informerades förskollärarna om att materialet som samlats in (ljudinspel-

ningar och anteckningar) endast kommer att användas i forskningssammanhang i enlighet 

med nyttjandekravet.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet att redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar 

om hur förskollärare resonerar om barn samt alla barns möjlighet till relationsskapande 

och samspel med förskollärare. I denna del kommer citat användas för att lyfta fram och 

förstärka studiens resultat. Resultatet kommer att presenteras under två rubriker utifrån 

studiens frågeställningar, under rubriken Relationsskapande och samspel presenteras den 

första frågeställningens resultat. Under den andra rubriken Förskollärares resonemang om 

barn presenteras den andra frågeställningens resultat. De teman som framkommit i vår 

analys kommer att presenteras i löpande text, temana är:  

Barns olika förutsättningar, Stora barngrupper, Att bli sedd, Tid, Personalens betydelse, 

Barn som tar mer plats och syns mer och Barn som tar mindre plats och syns mindre.  

5.1 Relationsskapande och samspel 

Under denna rubrik presenteras det hur förskollärarna resonerar om barns möjlighet till 

samspel och relationsskapande med förskollärare i förskolan.  

Barns olika förutsättningar 

Under detta temat beskriver förskollärarna att barn ges olika förutsättningar till relations-

skapande och samspel i förskolan. Vidare belyser de att de barn som är trygga och går rakt 

in i verksamheten inte ges lika mycket utrymme till relationsskapande och samspel med 

förskollärare. Förskollärarna förklarar att det är svårt att räcka till i verksamheten och att 

tiden helt enkelt inte finns till att se och samspela med alla barn varje dag. En av de största 

utmaningarna i mötet med barn som de beskriver är att knyta an till de barn som är tysta 

eller kanske inte vill prata när tiden väl ges för dem. I nedanstående citat beskriver förs-

kollärarna svårigheter med att samspela med de barn som är tysta eller som inte vill kom-

municera. 

Citat 1 (Myrsloken) 
Kajsa /En del pratar inte heller när man har tid för dom och då blir det inte så mycket 

sagt så. Det är ju också ännu svårare tycker jag. Man sätter sig där ”Å: målar du?” 
[...] ”A::.” [...] ”Vad gör du för någonting?”. ”Häst (!)”. Det bli inga riktiga, ingen 
konversation, de – är ju det svåraste nästan, dom som inte [...]. Är tysta, varken 
vill prata eller liksom bara är i ett hörn och när man uppmärksammar dom så [...] 
kommer det inte ur så mycket [...].  
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I ovanstående exempel konstateras det att det inte alltid blir så mycket sagt när tiden väl 

ges till samspel med de tysta barnen.  

Stora barngrupper 

I detta tema beskriver förskollärarna att det är stora barngrupper i förskolan, att det ofta 

blir en väldig kvantitet i utbildningen men inte så mycket kvalitet. I nedanstående citat 

beskriver förskollärarna att de behöver lägga mycket fokus och tid på de barn som får 

mycket negativ uppmärksamhet. Vilket leder till att de duktiga får ännu mindre utrymme 

till samspel med förskollärarna.  

Citat 2 (Myrsloken) 
Berit 
 
 
 

Kajsa 

A:: men vad gör du nu igen eller vad är det som händer här eller och ibland så 
låter man kanske lite till och med så på rösten. E:h [...]. Även fast man kanske 
inte alltid har tänkt det [...]. För rösten är ju ett väldigt e:h a: asså den speglar ju 
verkligen vad man tycker och *tänker ibland* så: [...].  

Och ibland kan man ju tänka då att den – får så mycket negativt, vi ska [...] lyfta 
den lite. Men då så gör den ännu mer, då blir det ännu mindre till *de där duktiga*.  

I ovanstående citat lyfter förskollärarna att det är särskilt svårt med de barn som inte syns. 

Eftersom de barn som tar mer plats alltid får uppmärksamhet även om den inte alla gånger 

är positiv. De belyser att ett pedagogiskt tillvägagångssätt är att ge de barn som får mycket 

negativ uppmärksamhet positiv respons då barnet gör något bra. På så sätt visar förskollä-

rare att de har sett barnet. Förskollärarna konstaterar dock att alla nog suktar efter lite be-

röm ibland, men att det är jättesvårt att se och uppmärksamma alla barn med de stora barn-

grupper som de har idag. De tysta barnen som sköter sig förklarar förskollärarna får mindre 

uppmärksamhet och beröm i mötet med förskolläraren. Det är så självklart att de alltid gör 

vad de blir tillsagda.  

Att bli sedd  

Under detta tema resonerar förskollärarna om barns olika möjligheter till att bli sedda i 

förskolan. I nedanstående citat beskrivs det hur förskollärarna under fokusgruppsdiskuss-

ionen resonerar om de barn som tar mindre plats samt deras önskan om att bli sedda och 

få beröm.  

Citat 3 (Myrsloken) 
Berit 
 

Men det kanske får – en att tänka lite så att ja::. Men det kanske är så att dom – 
saknar någon slags positiv [...] behov av oss eller [...].  
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Kajsa 

Berit 

[Nej, a:::::] 

Ja men jo men så. Det kanske är dom här barnen som liksom sköter sig och gör – 
vad man säger till dom och lite såhär och det är ju sällan man säger till dom, vad 
bra att du plockade upp för, alltså så. Utan dom gör ju bara det och man tar det så 
självklart (!). 

I citatet ovan framkommer det att förskollärarna funderar över om de barn som sköter sig 

själva saknar en positiv respons utifrån sitt agerande i mötet med förskollärare. Förskollä-

rarna diskuterade även varje barns möjlighet till att bli sedd i förskolan. I nedanstående 

citat delges förskollärares resonemang om att se varje barn.  

Citat 4 (Igelkotten) 
Stina 

 
 
 

Lisa 

Stina  

Gunilla  

Ja, det är ju vissa dagar när man kommit hem från jobbet och så har man sen suttit 
och funderat [...] har jag sett alla barn. För ibland så slår liksom den tanken att har 
jag verkligen sett alla barn idag? Har jag pratat med alla barn idag? [...] Nä, det 
har jag nog inte. Man sitter för sig själv och tänker att juste, det barnet har jag inte 
pratat med så mycket och det barnet (!) [...] och det är ofta det där lite liksom 
tystare [...]. 

Ja::, de lite mer självgående. 

Ja, de liksom flyter med och klarar sig själva liksom, [...] väldigt mycket.  

Men sen får man ju hoppas då att om inte jag har sett ett barn så är man ju faktiskt 
tre i ett arbetslag så förhoppningsvis [...] ... 

I ovanstående exempel konstaterar förskollärarna att varje barn inte blir sett av alla förs-

kollärare dagligen. I förskollärarnas resonemang framgår det att det är de tysta barnen eller 

de som klarar sig själva som blir minst sedda.  

I båda fokusgruppsdiskussionerna lyfts det att förskollärarna säger hej till alla barn när de 

kommer, men de ifrågasätter om det verkligen räcker med att säga hej. Förskollärarna be-

skriver att det inte känns bra att bara ha sagt hej till ett barn en dag, men att det är så 

verksamheten ser ut ibland. Förskollärarna belyser att det inte finns möjlighet till att se alla 

barn varje dag. I båda fokusgruppsdiskussionerna konstateras det också att hej inte är till-

räckligt för att kunna säga att ett barn blivit sett. Förskollärarna beskriver att de är tre i 

arbetslaget, därmed hoppas de att alla barn åtminstone blir sedda av någon i personalen. I 

citatet nedan lyfter förskollärarna lunchens betydelse för samspel och relationsskapande 

mellan förskollärare och barn.  
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Citat 5 (Myrsloken) 
Berit 
 
 
 
 

 
Kajsa 

Ja men det tror jag (!) fast kanske inte, jag kanske inte ser alla barn men eftersom 
vi är tre så – tror jag att alla barn blir sedda varje dag [...]. Och jag tänker ändå 
man säger, sen menar inte jag att de är det men man säger ändå hej till alla barn. 
Eh. Dom man sitter med vid matbordet till exempel eller dom man har i sin sam-
lingsgrupp, dom pratar man ju extra mycket med. Så alla barn blir ju sedda, fast 
inte av alla. 

Nä – och kanske inte så mycket som man skulle vilja.  

I ovanstående exempel konstaterar förskollärarna att matsituationerna är ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt från förskollärarnas sida där alla barn blir sedda.  I fokusgrupps-diskuss-

ionen på Myrsloken beskriver förskollärarna att de sitter i tre olika rum på en av avdel-

ningarna under lunchen. Detta för att de vuxna inte ska prata med varandra utan att upp-

märksamheten ska ligga på det mänskliga mötet mellan förskollärare och barn. De kommer 

fram till att alla barn i deras barngrupp blir sedda när de äter lunch. På förskolan Igelkotten 

har de olika strukturer under lunchen. På en avdelning byter personalen bord varje vecka 

och en annan varje dag utifrån om de arbetar tidig, mellan eller sen tid. Detta belyser för-

skollärarna bidrar till att de kan se och kommunicera med alla barn på ett annat sätt under 

veckan. På en tredje avdelning sitter personalen alltid vid samma bord, detta menar förs-

kollärarna kan öppna upp för en fördjupad relation och kommunikation med barnen runt 

bordet. Förskollärarna belyser att det här ges möjlighet till att fokusera lite extra på de barn 

som vanligtvis hamnar under radarn, de barn som inte blir sedda. Dock beskriver de att det 

är svårt då det finns andra barn som tar mycket plats.  

Tid 

I detta tema framgår tidsaspekten som en bristvara i förskollärarnas resonemang. I nedan-

stående citat beskriver förskollärarna att de inte räcker till i verksamheten.  

Citat 6 (Igelkotten) 
Rosa 
 

Stina 

Rosa 

Stina 

 

Sen har vi ju barn som – sagt utmanar oss på ett helt annat sätt *skratt. Såna som 
verkligen tar mer tid och plats från de andra barnen. 

Ja då är det kanske att de behöver mer ledning och stimulans.  

Ja det behöver dom och där räcker man ju inte alltid till. Det finns ju inte alltid tid 
till det och då är det ju de andra barnen som blir lidande av detta. Det är ju så [...].  

De barnen som klarar sig själva blir lidande.  
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Rosa [Ja], dom som försvinner i den stora massan kan man säga. Och det handlar ju om 
mycket saker [...] jag ska bara tänka [...] att vi måste ha kunskap om hur vi ska 
bemöta dessa barnen och det kräver tid och det kräver engagemang och det kräver 
kunskap.  

I ovanstående citat förklarar förskollärarna att det finns barn som utmanar personalen på 

ett helt annat sätt i de pedagogiska mötena. Dessa barn får förskollärarna att känna en upp-

givenhet och frustration. De barnen tar mer tid och plats från de andra barnen och anses 

behöva mer ledning och stimulans. Här beskriver förskollärarna att de inte alltid räcker till. 

Det finns inte tid för alla barn och de barn som klarar sig själva blir lidande. Barnen som 

beskrivs klara sig själva försvinner i den stora massan. Det krävs ett engagemang från 

personalen då de skaffar sig kunskap om pedagogiska tillvägagångssätt för hur de ska be-

möta de barn som tar mycket plats. Detta tar tid från resten av barngruppen.  

Personalens betydelse 

Under detta tema beskriver förskollärarna att personalen måste ha kunskap om hur de ska 

ge alla barnen ledning och stimulans i utbildningen för att kunna förstå och samspela med 

dem. Förskollärarna beskriver en svårighet med personalomsättning och vikarier, att det är 

en väldigt stressad situation när det kommer någon ny. Det uttrycks en frustration över att 

förskollärarna inte kan påverka vilka vikarier som tillsätts och att det därmed inte alltid 

blir så lyckat i mötet mellan vikarie och barn. Förskollärarna beskriver vikten av att för-

medla sina pedagogiska tillvägagångssätt till vikarierna. Hur de tänker och vad de står för 

på deras förskola men att detta i flera fall inte hinns med. Förskollärarna belyser att det 

finns dagar då det kanske inte är någon ordinarie personal alls. I nedanstående exempel 

uttrycks förskollärarnas funderingar kring vad som händer vid de tillfällen då det bara är 

vikarier på avdelningen. De reflekterar över vilka möjligheter som barnen ges till att bli 

sedda dessa dagar. 

Citat 7 (Myrsloken) 
Berit Ja så sådana dar, för det händer ju att – man [...]. Ja visst var det någon dag när vi 

inte var på jobbet någon utav oss på vår avdelning. Av olika anledningar, någon 
var sjuk och någon var på semester och lite så. Eh, och då är det bara vikarier och 
då tänker man* ibland och undrar hur detta ska gå*. Men man har ju liksom ingen 
möjlighet att göra någonting heller, så är det ju. Men – då kan man ju verkligen 
fundera över – barns förutsättningar och om man och vad som händer en sådan 
dag? Ser man alla barn den dagen eller, eller ser man bara dom som hittar på 
tokiga saker eller så. 
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I ovanstående citat uttrycker förskollärarna en oro över barns förutsättningar till att bli 

sedda de tillfällen då endast vikarier närvarar. Detta eftersom vikarier inte beskrivs ha 

samma erfarenhet och vana att samspela med barn. Förskollärarna lyfter att de fått en för-

djupad kunskap med åren. Att de blivit duktigare på att se de barn som kryper undan eller 

är duktiga. Förskollärarna försöker tänka på att i mötet även lyfta fram dessa barn i barn-

gruppen men belyser att det inte alltid är så lätt. De förklarar vidare att vikarier inte har 

samma kompetens till att exempelvis kommunicera med barn och därmed inkludera dem 

då de inte har samma relation med barnen. De beskriver också att de själva har en tyst 

kunskap och att det är svårt att sätta ord på denna kunskap, den sitter i ryggraden. De lyfter 

att de behöver träna sig att sätta ord på vad de verkligen gör för att lättare kunna förmedla 

sina pedagogiska tillvägagångssätt till andra.  

Vikarierna beskrivs i flera fall sakna en fördjupad kompetens och möjlighet till att sam-

spela och knyta an med barnen. Förskollärarna uttrycker en oro över vilka möjligheter till 

samspel och kommunikation barn ges de dagar då endast vikarier närvarar på avdelningen. 

Förskollärarna ställer sig frågan om det endast de barn som gör tokiga saker som blir sedda 

dessa dagar. 

Sammanfattningsvis lyfts förskollärarnas beskrivningar av barns möjligheter till samspel 

och relationsskapande med förskollärare och vikarier. Förskollärarna konstaterar att de inte 

räcker till och att olika barn ges olika förutsättningar till relationsskapande och samspel i 

det pedagogiska mötet med förskollärare. Förskollärarna konstaterar också att utbildningen 

har en viktig roll för de pedagogiska tillvägagångssätt som väljs i mötet mellan vuxen och 

barn. Vidare beskriver dem att det är självklart att de tysta barnen gör som de blir tillsagda 

men att de kanske saknar beröm från förskollärarna eftersom det är så självklart att de gör 

det som förväntas av dem. Lunchen förklarar förskollärarna anses vara den enda stunden 

på dagen där alla barn ges möjlighet till att bli sedda av åtminstone någon i personalen.  

5.2 Förskollärares resonemang om barn 

Under denna rubrik presenteras förskollärarnas olika resonemang om barn som framkom 

under fokusgruppsdiskussionerna.   

Barn som tar mer plats och syns mer 

I detta tema framkommer förskollärarnas resonemang om de barn som exempelvis tar mer 

tid. I deras resonemang framträder beskrivningar av barn som tar mycket plats eller syns 
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mer i verksamheten. Exempelvis de yngre barnen som är i behov av mycket stöd och hjälp 

under dagen. De förklarar även att de barn som ställer många frågor framträder mer i mötet 

med förskollärare och att de därmed får mer av personalens tid. Förskollärarna lyfter också 

de barn som i pedagogiska möten utmanar dem på en helt annan nivå. De barn som verk-

ligen tar mer tid och plats i verksamheten från de andra barnen. Förskollärarna belyser att 

de barn som kategoriseras som de barn som tar stor plats och kräver en del av dem ofta får 

uppmärksamhet, men att det inte alltid är uppmärksamhet i positiv bemärkelse. Det besk-

rivs ofta hända väldigt många saker kring dem vilket leder till att de får negativ uppmärk-

samhet i mötet med förskolläraren. Nedan presenteras ett exempel där förskollärarna reso-

nerar om de barn som tar mer plats i verksamheten. 

Citat 8 (Myrsloken) 

Berit: 
 
 
 

Kajsa: 

A::, men vad gör du nu igen eller vad är det som händer här eller och ibland så 
låter man kanske lite till och med så på rösten. E:h [...] även fast man kanske inte 
alltid har tänkt det [...]. För rösten är ju ett väldigt e:h a: asså den speglar ju verk-
ligen vad man tycker och *tänker ibland* så: [...]. 

Och ibland kan man ju tänka då att den – får så mycket negativt, vi ska [...] lyfta 
den lite. Men då så gör den ännu mer, då blir det ännu mindre till *de där duktiga*.  

I ovanstående citat beskriver förskollärarna hur de resonerar om sitt bemötande gentemot 

de barn som tar mer plats i verksamheten.  

Barn som tar mindre plats och syns mindre 

Under detta tema beskriver förskollärarna de barn som exempelvis inte syns. De barn som 

förskollärarna upplever tar mindre plats kategoriseras istället som duktiga eller självgå-

ende. Det är ofta barn som sköter sig själva och att de därmed hamnar under radarn, vilket 

innebär att barnen inte blir sedda av förskolläraren. Dessa barn anses försvinna i den stora 

massan. De beskriver dem som medelmåttor som inte behöver lika mycket uppmärksam-

het. De lugna, tysta och duktiga, de barn som gör det de blir tillsagda och flyter med i 

verksamheten. Förskollärarna förklarar att det inte enbart är barn som sköter sig själva på 

något sätt utan att det också är barn som sysselsätter sig på egen hand. De lyfter att det där 

önskvärda barnet är det barn som klarar sig självt och att det gärna fick finnas lite fler 

sådana barn. De uttrycker också en önskan om fler självgående barn. I nedanstående ex-

empel presenteras förskollärarnas resonemang om medelmåttorna. 
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Citat 9 (Igelkotten) 
Rosa 
 
 

Gunilla 

Sen finns det ju barn som man ser av andra skäl [...] men sen finns det ju de där 
medelmåttorna, eller ja, de som rör sig i det här mellan-ledet, de som inte befinner 
sig på varken den övre eller undre nivån om man säger så.  

[Precis], de klarar sig oftast ganska bra själva och behöver inte så mycket. 

I ovanstående citat beskriver förskollärarna de barn som befinner sig i mellan-ledet och 

klarar sig själva. De barn som inte anses behöva så mycket uppmärksamhet från förskol-

lärare och som därmed hamnar under radarn.  

Under denna rubrik har vi redogjort för förskollärarnas olika beskrivningar av barn. De 

kategoriserar barn utifrån de barn som tar mer plats och mindre plats i förskolan. Barn som 

tar mer plats beskrivs mer ingående. Pedagogiska tillvägagångssätt i mötet med dessa barn 

diskuteras också. De barn som tar mindre plats lyfts endast som en kategori av barn som 

finns.  

5.3 Sammanfattning 

I resultatet lyfts sju olika teman: Barns olika förutsättningar, Stora barngrupper, Att bli 

sedd, Tid, Personalens betydelse, Barn som tar mer plats och syns mer och Barn som tar 

mindre plats och syns mindre.  

För att sammanfatta resultatet belyser förskollärarna att barn i förskolan ges olika förut-

sättningar till relationsskapande och samspel i förskolan. Det finns inte tid i verksamheten 

till att möta och samspela med varje barn varje dag. De pedagogiska tillvägagångssätten 

för att knyta an till de tysta barnen anses vara en av de största utmaningarna inom förskol-

läraryrket. Det framgår även att förskollärarna kategoriserar in barn i två övergripande ka-

tegorier. De två kategorierna är de barn som tar mer plats eller syns mer i förskolan och de 

som framträder mindre eller tar mindre plats.   
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6. Diskussion  
Studiens syfte var att lyfta fram och problematisera förskollärares resonemang om barn 

och alla barns möjligheter till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan. 

Diskussionsdelen utgår från studiens frågeställningar; Hur resonerar förskollärarna om 

barns möjlighet till relationsskapande med förskollärare i förskolan? Vilken syn på barn 

framträder i förskollärarnas resonemang? I resultatdiskussionen ställs studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning och övrig litteratur som lyfts i bakgrundskapitlet. I vår 

resultatdiskussion kommer vi utöver en diskussion om studiens frågeställningar att disku-

tera den relationella pedagogikens två första nivåer; Pedagogiska tillvägagångssätt och Pe-

dagogiska möten. Därefter kommer metoddiskussionen där metodvalet samt dess för- och 

nackdelar redovisas. Slutligen presenteras studiens slutsats och förslag till vidare forsk-

ning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att presenteras under de två rubrikerna Relationsskapande 

och samspel samt Förskollärares resonemang om barn vilka knyter an till studiens två frå-

geställningar.  

Relationsskapande och samspel  

Under utbildningen i förskolan ska alla barns utveckling och lust att lära främjas där förs-

kolläraren har en viktig roll i att forma en trygg verksamhet med en helhetssyn på barns 

behov (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). Därmed behöver förskolläraren ha en förmåga 

att upprätthålla relationer, ge omsorg och skapa en trygghet för alla barn (Öhman, 2017). 

I resultatet beskriver förskollärarna att det är svårt att räcka till. Tiden finns inte till att se 

och samspela med alla barn varje dag. Bulotsky-Shearer et al. (2012) betonar att barn som 

är mindre socialt engagerade tar färre egna initiativ till samspel med lärare och kamrater. 

En konsekvens av detta kan bli att de inte får med sig lika mycket kunskap och färdigheter. 

Resultatet av den här studien visar på att förskollärarna anser att en av de största utmaning-

arna inom förskolläraryrket är att knyta an till de barn som är tysta eller som inte vill prata 

när tiden väl ges. Med bakgrund i detta ställer vi oss frågan om hur barns olika relationer 

till förskollärare påverkar barns möjligheter till utveckling av kunskaper och färdigheter 

över tid?  
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Samspelet mellan förskollärare och barn är betydelsefullt för att barn ska kunna lära och 

utvecklas (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013). I vår studie framkommer det att för-

skollärarna tycker det är svårt att räcka till och att tiden inte finns till att se och samspela 

med alla barn varje dag. De barn som klarar sig själva blir lidande i utbildningen då de 

försvinner i den stora massan. I förskollärarnas resonemang framkommer det också att 

stora barngrupper är en bidragande orsak till att det är svårt för förskollärarna att se och 

uppmärksamma alla barn. Det är återigen de tysta barnen som sköter sig som blir lidande 

och därmed hamnar i skymundan. Olsson och Olsson (2017) bekräftar att desto större barn-

gruppen är, desto större risk är det att de tysta barnen hamnar i bakgrunden. Johansson 

(2017) lyfter även att stora barngrupper bidrar till att det blir svårt för förskollärarna att 

lyssna in varje barn.  

Vidare belyser Olsson och Olsson (2017) att det är betydelsefullt att uppmärksamma och 

ge beröm även till de barn som är blyga eller tillbakadragna. Dessa barn förväntar sig inte 

lika mycket beröm och uppmärksamhet från vuxna. Författarna påvisar vikten av att också 

se de tillbakadragna barnen. I vårt resultat framgår det att det är svårt för förskollärarna att 

uppmärksamma alla barn på grund av de stora barngrupperna. Förskollärarna konstaterar 

även att alla längtar efter lite beröm ibland, men att vissa barn förväntas göra som de blir 

tillsagda. Detta leder till att barn som gör vad de blir tillsagda får mindre uppmärksamhet 

då barnens agerande tas förgivet. I förskollärarnas resonemang bekräftas det att barn inte 

blir sedda varje dag av alla förskollärare, men att de förhoppningsvis blir sedda av någon.  

Förskollärarna konstaterar i sitt resonemang med varandra att det inte räcker med att säga 

hej. De förklarar att det inte känns bra i magen om de inte hunnit mer än att säga hej till ett 

barn, men att det tyvärr är så det ser ut ibland. Kjær (2010) belyser att förskollärare behöver 

vara närvarande för att skapa tillitsfulla relationer mellan förskollärare och barn. I vår stu-

die beskriver alla förskollärare att måltiden är den enda tiden på dagen där alla barn ges 

möjlighet att bli sedda. Under måltiderna beskriver förskollärarna att de har möjlighet att 

fokusera på de barn som hamnar under radarn, men att det är svårt då det finns barn som 

tar väldigt mycket plats även här.  

Förskollärarna förklarar vidare att de själva besitter en tyst kunskap som är svår att sätta 

ord på. De beskriver att de behöver bli bättre på att förklara för andra vad det är de verkli-

gen gör för att förbättra alla barns möjligheter till samspel och relationsskapande. Jensen 

(2009) betonar att förskollärares utbildning och kompetens bidrar till att de reflekterar över 
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hur de kan inkludera alla barn i förskolan. Jensen belyser även att förskollärarutbildningen 

hjälper förskollärare med att få syn på hur skillnad görs mellan olika barn. Vi tänker att 

utbildningen kan bidra till synliggörande av hur olika skillnader görs mellan barn, men att 

det beror på om förskollärarna reflekterar över sitt förhållningssätt eller inte. Samtidigt 

beskriver Jensen (2009) att ett av de mest generella problemen i förskolan fortfarande 

handlar om sociala ojämlikheter och skillnader som produceras och reproduceras inom 

förskolans sociala kontext. 

I resultatet uttrycker förskollärarna en oro och en stress över när det kommer någon ny 

med mindre erfarenhet och kompetens. Förskollärarna resonerar om vilka förutsättningar 

alla barn ges till att bli sedda av vikarier de dagar då all ordinarie personal är frånvarande. 

Förskollärarna förklarar att vissa vikarier inte har kompetens till att samspela och möta 

barn på ett pedagogiskt sätt. Med detta i bakgrunden ifrågasätter vi alla barns möjligheter 

till samspel och relationsskapande då endast vikarier närvarar. För att barn ska kunna ut-

vecklas behöver de möta, kommunicera och samspela med förskollärare som har kompe-

tens till att bygga upp goda pedagogiska relationer (Sylvia et al., 2011).  

Förskollärares resonemang om barn  

Markström (2010) beskriver att förskollärare kategoriserar barns beteenden utifrån vad 

som anses vara ett mer eller mindre önskvärt och eftersträvansvärt beteende i förskolan. I 

vårt resultat precis som i Emilssons (2008) doktorsavhandling framgår det tydligt vilket 

barn som anses vara önskvärt i förskolan. Det önskvärda barnet i denna studie beskrivs 

inte kräva så mycket. Det beskrivs vara barn som är självgående eller barn som sköter sig 

själva. Förskollärarna uttrycker en önskan om fler barn som dessa, fler barn gör vad de blir 

tillsagda utan att ifrågasätta eller göra något väsen av sig.  

Øksnes och Samuelsson (2018) belyser att det sätt förskollärare väljer att se på barn avgör 

hur de sedan förhåller sig till barnet. I studiens resultat framgår det två övergripande kate-

gorier av hur förskollärarna ser på barn, de barn som tar plats eller syns mer och de barn 

som inte syns eller tar mindre plats. Det beskrivs att de barn som tar mycket plats ofta 

också får uppmärksamheten från förskollärarna. Förskollärarna belyser att det är viktigt att 

ge beröm till de barn som behöver mycket stöd av dem eftersom de får så mycket negativ 

uppmärksamhet. Däremot framkommer det inga resonemang kring pedagogiska tillväga-

gångssätt för att se och bemöta de barn som anses vara duktiga.  
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Dolk (2018) belyser att beteenden ofta tillskrivs individen och att förskollärarna anstränger 

sig extra mycket för att inkludera de barn som behöver mer stöd och stöttning. Emilsson 

(2008) konstaterar att de normer och värden som finns i förskolan kommuniceras mellan 

förskollärare och barn. Emilsson drar slutsatsen att förskollärare förmedlar att barn ska 

anpassa sig till verksamheten utan att ifrågasätta eller förhandla. I resultatet av vår studie 

framgår det att förskollärare i sin kommunikation med varandra förmedlar att det finns 

barn som gör vad de blir tillsagda. Förskollärarna beskriver att de inte reflekterar lika 

mycket över de barn som sköter sig själva. Dessa barn anses inte behöva lika mycket upp-

märksamhet från förskollärarna som de barn som tar mer plats eller är i behov av extra 

stöd. Dolk (2013) skriver om de bångstyriga barnen och hur vuxna lägger märke till de 

barn som avviker från normen eller går emot den. Om barn istället underkastar sig normer 

osynliggörs dessa och upphör därmed också att synas som normer och värderingar. Med 

bakgrund av detta undrar vi vilka möjligheter till pedagogiska möten barnen ges, framför-

allt de tysta barnen. De barn som kanske inte framträder lika tydligt i verksamheten.  

I förskollärarnas resonemang framgår det att de barn som följer normen försvinner i den 

stora massan och att de därmed inte ges samma möjligheter till samspel och relationsskap-

ande med förskollärare. Detta i likhet med hur Dolk (2013) beskriver att normer osynlig-

görs då barn underkastar sig dem. Vi tänker att barnen liksom normer osynliggörs i de fall 

då barnen gör som de blir tillsagda vilket i sin tur leder till att förskollärarna glömmer att 

reflektera över dem. Markström (2010) belyser att fokus hamnar på de egenskaper hos barn 

som gör motstånd. Utifrån förskollärarnas resonemang i vår studie framgår det att det är 

de barn som syns mer och gör motstånd i verksamheten som fångar förskollärarnas upp-

märksamhet. I resultatet bekräftas det också att de barn som syns mer eller gör motstånd 

ges mer tid av förskollärarna. 

Sammanfattningsvis visar studiens övergripande resultat på att förskollärarna kategoriserar 

barn och att barn därmed ges olika förutsättningar till samspel och relationsskapande med 

förskollärare. Vårt resultat visar också på vikten av förskollärares närvaro i förskolan för 

att barn ska ges bättre möjligheter till samspel och relationsskapande.  

I likhet med tidigare forskning och litteratur har vi i vårt resultat kommit fram till att de 

barn som syns mindre eller tar mindre plats i verksamheten kategoriseras som önskvärda 

barn. Vi anser att förskollärare bör ha en medvetenhet kring vilka skillnader som uppstår 

då barn kategoriseras inom förskolans kontext. Persson (2006) förklarar att det ligger i 
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människans natur att kategorisera. Vi vill därmed lyfta fram vikten av reflektion om förs-

kollärares resonemang om barn då dessa kategoriseringar påverkar barns olika möjligheter 

till samspel och relationsskapande i förskolan. Hur påverkas vi människor i våra framtida 

möten och relationer av att ha kategoriserats som tyst eller duktig? Vem blir vi i mötet med 

andra?  Vi vill väcka till tanke och reflektion hos läsaren om de barn som inte ges lika 

mycket utrymme till samspel och relationsskapande med förskollärare i förskolan. Alla 

möten mellan förskollärare och barn är betydelsefulla oavsett hur stora eller små mötena 

än är (Öhman, 2017).  

6.3 Metoddiskussion 

Vi är två studenter som utfört den här studien tillsammans. Något som har underlättat för 

vår process är att vi sedan tidigare kände varandra och därmed hade kunskap om hur vi på 

bästa sätt kunde komplettera varandra. Det bidrog också till att vi under hela studiens gång 

kunde ha ett öppet klimat oss studenter emellan.  

I början av processen fanns svårigheter med att få tag på ansvariga rektorer. Denna del av 

processen tog tid från vårt resterande arbete då flera dagar gick utan svar från dem. Valet 

av fokusgruppsdiskussioner har varit till både för och nackdel. Fördelen med fokusgrupps-

diskussionerna har varit att flera förskollärares röster tillåtits komma fram. Detta utan att 

det blev alldeles för mycket insamlad empiri att transkribera inom tidsramen för vår studie. 

Bryman (2018) beskriver att transkriberingsprocessen tar tid, eftersom vi valde den svår-

aste nivån av transkribering beslöt vi oss för att transkribera varsin fokusgruppsdiskussion. 

Detta öppnade upp för möjligheten till att vara mer effektiva där vi sparade tid. En annan 

fördel med val av fokusgruppsdiskussioner var möjligheten till att ha en kontaktperson på 

varje förskola som ansvarade för att sätta ihop en grupp med deltagare. Detta var en tids-

besparing för vår del. Nackdelen med fokusgruppsdiskussioner har varit att det varit svårt 

med att få tag på tillräckligt många deltagare. En förskola som tillfrågades fick inte ihop 

några deltagare alls.  

En annan svårighet har varit att förstå på vilket sätt stimulusmaterial kan användas så att 

det inte påverkar studiens riktning eller resultat. Efter första fokusgruppsdiskussionen 

framträdde det hur mycket materialet kan komma att påverka de som deltagarna väljer att 

lyfta i diskussionen. Detta ledde till uteslutande av den första fokusgruppsdiskussionen och 

att vi helt omarbetade vårt stimulusmaterial samt dess syfte.  
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Studiens teoretiska utgångspunkt inom den relationella pedagogiken har hjälpt oss att få 

syn på vad som är relevant i vårt analys- och tematiseringsarbete. Teorin har även hjälpt 

oss att rikta blicken mot möten och relationer samt vad som kommuniceras för att svara an 

vårt syfte och frågeställningar. Genom att utföra en tematisk analys tilläts vi strukturera 

upp den insamlade empirin som underlättade arbetet med kodning och övergripande te-

man. Vi valde att koda materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar där respektive 

tema sedan fick en egen färg. Detta bidrog till att resultatet i förhållande till studiens syfte 

tydliggjordes. Den relationella pedagogiken och tematisk analys har tillsammans bidragit 

till att vi kunnat analysera den insamlade empirin på ett fördjupat sätt. Blicken riktas mot 

vad förskollärarna kommunicerar samt vilka möten och relationer som förskollärarna be-

skriver uppstår i mötet mellan förskollärare och barn. 

6.4 Vidare forskning 

I vår studie framkommer förskollärares resonemang om barn samt barns möjligheter till 

samspel och relationsskapande med förskollärare. Ett förslag till vidare forskning kan vara 

att utföra en observationsstudie i förskolan. I observationsstudien kan studenterna söka 

efter vilka möjligheter barn i praktiken ges till relationsskapande och samspel med förs-

kollärare inom förskolans kontext.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett 

Vi heter Ida Bengtsson och Sofie Hiller och läser sjätte terminen på förskollärarprogram-

met vid Jönköping University. Vi planerar att genomföra en studie i kursen Examensarbete 

inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 

praktik. Vi vill gärna lära oss mer om förskollärares syn på barn i förskolan.  

Vi genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess verksam-

het; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervis-

ning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

Som deltagare i studien kommer du tillsammans med andra verksamma förskollärare delta 

i en fokusgruppsdiskussion under vecka 15 eller 16. Samtalen kommer att pågå under max 

1 timme och 30 minuter. Tid och plats bestäms utifrån deltagare. För att komma ihåg det 

som sagts kommer vi att göra ljudinspelningar samt föra anteckningar. Under fokusgrupps-

diskussionen kommer vi att tillföra olika material för att uppmuntra till diskussion och 

samtal.  

Om du accepterar att delta i studien kommer du att få delta i en fokusgruppsdiskussion 

tillsammans med andra verksamma förskollärare.  

____ Delta i en fokusgruppsdiskussion relaterat till forskningsämnet.  

 

Det insamlade materialet (ljudinspelning och anteckningar) kommer endast att användas i 

forskningssammanhang.  

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt 

som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta ditt 

deltagande och därmed ta tillbaka ditt samtycke när som helst och av vilken orsak som 

helst.  

Resultatet av studien kommer att publiceras i vårt examensarbete, men kan också komma 

att användas i framtida vidare forskning inom området. 



 

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kon-

takta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin. 

Falkner (carin.falkner@ju.se)  

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. Kontaktinformation, telefon 

och/eller email: ___________________________________________________________ 

________________________________ 

Datum 

________________________________    

Deltagarens signatur                                             Studenternas signatur 

________________________________           __________________________________ 

Namnförtydligande                                              Namnförtydliganden 

________________________________           __________________________________ 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Stimulusmaterial  

Barnbok: Fokusgruppsdiskussion 1 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Stimulusmaterial 

Frågeställningar: Fokusgruppsdiskussion 1 
 

• ”En av de stora utmaningarna för förskolan handlar om hur verksamheten blir lik-
värdig för alla barn. Med utgångspunkt i läroplanen och i skollagen har vi ett upp-
drag att förverkliga just detta.”  
Heikkilä, M. (2017). Målet – en likvärdig förskola. Hämtad 15 april 2019, från 
https://www.forskoletidningen.se/1-2017/malet-en-likvardig-forskola 

 
• Vad innebär likvärdighet i förskolan för er? 

 
• På vilket sätt upplever ni att ert förhållningssätt påverkar arbetet med likvärdig-

het?  
 

• Finns det något ytterligare ni vill lyfta? Något som ni tycker att vi har missat eller 
något ni gärna vill belysa utöver det som redan sagts?  

 
 
Stöd för att bidra till fördjupning... 
- Kan du utveckla... 
- Hur tänker du/ ni om det?  
 
  



 

 

Bilaga 4 - Stimulusmaterial 

Frågeställningar: Fokusgruppsdiskussion 2 & 3 
 

• Reflektera över om varje barn blir sett varje dag de är i förskolan?  
 

• ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga 
upp  
tillitsfulla relationer...” (Skolverket, 2018, s.15). 
 

• ”Arbetslaget ska uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn...” 
(Skolverket, 2018, s.15).  
 

• ”Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela 
med barnen...” (Skolverket, 2018, s. 8). 
 

• ”Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjlig-
heter till samspel...” (Skolverket, 2018, s.11).  
 

• ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit 
till sin egen förmåga” (Skolverket, 2018, s.13).  
 

• ”Arbetslaget ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och ut-
rymme i utbildningen...” (Skolverket, 2018, s. 16).  
 

• Reflektera över om alla barn ges lika möjlighet till samspel/ relationsskapande 
med förskollärare i förskolan? 
 

• I skollagen (SFS 2010:800) fastställs det att förskolan ska främja barns utveckling 
och lärande samt att verksamheten ska erbjuda varje barn en trygg omsorg och 
social gemenskap   -   Samtidigt beskriver läroplanen (Skolverket, 2018) att verk-
samheten ska uppmärksamma de barn som kan behöva mer ledning och stimulans 
i förskolan av olika anledningar. 
 

• Finns det något ytterligare ni vill lyfta? Något som ni tycker att vi missat eller nå-
got ni gärna vill belysa utöver det som redan sagts? 

 
 
Stöd för att bidra till fördjupning: 
Kan du utveckla.... 
Hur tänker du/ ni om det?  
  



 

 

Bilaga 5 - Transkriberingsnyckel  

 

[] = överlappande tal 

? = fråga 

kursiv = betoning av ord 

/ = avbryter/ fyller i 

“ “ = citering 

*skratt = skratt 

*exempel* = skratt under uttal 

(!) = höjer rösten 

[...] = paus i yttrande 

- = senaste ordet upprepas 

: = tydlig förlängning av ljud, ju fler kolon desto längre ljud ::: 

¯ = markerar sänkningar av tonläge (exempelvis att någon blir nedstämd) 

  



 

 

Bilaga 6 - Tankekartor 

Två tankekartor för kodning och tematiseringsarbete 
 

 
 
 
 



 

 

 


