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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund 
Att gå i förskolan är en del av det moderna småbarnslivet i Sverige och mer än hälften av barnen 
tillhör de yngre åldrarna. Anknytningen det vill säga de nära känslomässiga relationerna är det 
psykologiska band till de närmaste vuxna personerna, som får växa fram hos barnen. Barnens 
anknytning till sina närmaste omsorgsgivare är unik. Alla barn knyter an utifrån sina 
förutsättningar. Det är nödvändigt för överlevnaden och lika viktig som mat, vatten och värme. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år 
beskriver olika förutsättningar för relationsskapande inom förskolan. 
 
Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ undersökning med intervju som metod. De 4 intervjuer 
som gjordes genomfördes på två olika förskolor vid två olika tillfällen. Det insamlade 
datamaterialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering och kodning. 
 
Resultat 
I resultatet framkom att samtliga pedagoger ansåg att relationer skapas redan från inskolningens 
början. De menar att det är under och efter inskolningen som förutsättningarna till relationerna 
byggs upp. Genom att följa upp relationerna när inskolningsperioden är över med av hjälp 
strukturer och rutiner skapas trygghet för barnen. Pedagogerna är eniga om att när barnen 
känner sig trygga det är först då de kan börja utforska allt som förskolan har att erbjuda.  
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1. INLEDNING 
 
Idag vistas barn långa dagar i förskolan redan i tidig ålder. Att gå i förskolan är en del av det 
moderna småbarnslivet i Sverige och mer än hälften av barnen tillhör de yngre åldrarna 1–3 år. 
Skolverket redogör för hur antalet barn har ökat i förskolan mellan åren 1999–2016 vilket ställer 
högre krav på pedagoger som arbetar inom verksamheten (Johansson, Pramling & Pramling 
Samuelsson 2018, s. 189). Inskolningen prioriteras högt i förskolan. Stor del av verksamhetens 
tid går åt att skapa goda relationer mellan pedagogerna, barnet och vårdnadshavarna under 
inskolningsperioden. 
  
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 9) beskrivs pedagogernas uppdrag att skapa 
en grundtrygghet till barnen under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska lägga grunden till det 
livslånga och lustfyllda lärandet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Enligt 
Hagström (2010, s. 202) är det viktigt att vårt samhälle på detta sätt ser till att de yngre barnen 
och deras vårdnadshavare får den stöttning de behöver redan på förskolan.  
 
Vår undersökning startade i en undran om hur pedagoger gör för att följa upp inskolningen och 
bygga vidare på ett gott relationsskapande mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare i 
verksamheten. Hagström (2010, s 201) beskriver att relationer är förutsättningar till barnens 
livslånga lärande. Vi har upplevt att även om det finns en del anknytningsteorier och tidigare 
forskning inom vårt valda område, så har vi själva fått erfara att ämnet är åsidosatt och det talas 
inte så mycket om relationskapande vid handledningstillfällen under våra verksamhetsförlagda 
delar av utbildningen. Därför vill vi med vår undersökning, bidra med hur några pedagoger 
beskriver det vi upplever som ytterst viktigt, nämligen relationsskapande i förskolan. Barnens 
anknytning till sina närmaste omsorgsgivare är unik. Alla barn knyter an utifrån sina 
förutsättningar. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år 
beskriver olika förutsättningar för relationskapande inom förskolan. 
 

● Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med att skapa goda relationer med barnen och 
vårdnadshavarna i verksamheten under och efter inskolningsperioden?  

● Vad anser pedagogerna att relationer har för betydelse för barns utveckling och lärande 
i förskolan? 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
Relationer 
Känslomässiga band till de närmaste vuxna personerna. 
 
Anknytning 
Nära känslomässiga relationer det vill säga det psykologiska band till de närmaste vuxna 
personerna, som får växa fram hos barnen. 
 
Vårdnadshavare 
Många barn lever inte med sina biologiska föräldrar. Familjer kan se ut på många olika sätt. 
Därför har vi valt att använda oss av begreppet vårdnadshavare.  
 
Pedagoger 
Vi har valt att använda oss av benämningen pedagoger i undersökningen vilket innebär de 
befintliga pedagoger som arbetar i förskolans verksamhet. 
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3. BAKGRUND 
 
I bakgrundsavsnittet kommer tidigare forskning inom pedagogernas relationer tillsammans med 
barnen och vårdnadshavarna i förskolan att beskrivas, samt relationernas betydelse för barnens 
utveckling och lärande. Vi redogör därefter för John Bowlbys anknytningsteori samt Donald 
Winnicotts objektrelationsteori som har inspirerat oss i vår undersökning. 
 

3.1 Relationer mellan pedagogerna och barnen 
Hagströms (2010, ss. 172–173) studie visar att det är viktigt att relationerna mellan pedagogerna 
och barnen får växa fram under lång tid. Hon menar att förutsättningarna till goda relationer 
mellan pedagogerna och barnen skapas redan i förskolan. En förutsättning för 
relationsskapande är att stärka barnens personlighet till att känna en trygghet till pedagogerna. 
När barnen känner sig trygga med pedagogerna på avdelningen, det är först då utvecklingen 
och lärandet kan ske.  En närvarande pedagog hjälper barnen att finnas till hands när behov av 
närhet och trygghet önskas.  
 
Bigstens (2015, ss. 147–148) studie visar pedagogernas egna syn på sitt handlande tillsammans 
med barnen. I studien formas tre grundtankar utifrån hennes resultat, vilka är: varje barn är 
unikt, alla ska få känna en trygghet och för det krävs ordning. Bigsten (2015, s114) pekar på 
andra faktorer som kan skapa förutsättningar för trygghet som exempelvis att var sak har sin 
bestämda plats i förskolan det, vill säga vikten för barnen att veta var leksakerna finns på 
förskolan. Bigsten påvisar att barnen ska tro på sig själva, det skapar en möjlighet till 
ömsesidiga relationer mellan pedagogerna och barnen på förskolan. Att barnen lär sig att ta 
egna beslut och även uttrycka sin förståelse, värderingar och åsikter är viktigt för relationerna 
mellan pedagogerna och barnen. Pedagogerna ska vara goda förebilder som inger trygghet och 
skapar förutsättningar för ett gott relationsskapande.  
 
I en studie av Bygdeson-Larsson (2010, ss. 107–109) visas hur pedagogerna ska förhålla sig till 
barnens relationer tillsammans med pedagogerna. Genom att föra en dialog med barnen ska 
pedagogerna tänka på hur de samtalar för att få dem mer inkluderade i positiv riktning. Med 
hjälp av det hon kallar pedagogisk processreflektion (PPR-modellen) menar Bygdeson-Larsson 
att man kan förändra sin inställning till ett mer relationsskapande förhållningssätt. Studien ledde 
till att pedagogerna använde sig av PPR-modellen för att kunna se bakom det yttre beteendet 
hos barnen, genom att använda ett mer medvetet förhållningssätt mellan pedagogerna och 
barnen. Användningen av PPR-modellen går till så att arbetslaget har möten var 14:e dag under 
fem månaders tid där samtalen är strukturerade och diskuteras tillsammans med de andra 
pedagogerna i arbetslaget. Pedagogerna tar upp vilka problem som upplevs i verksamheten och 
diskuterar vilka förändringar de anser behöver genomföras i barngruppen. Målet med samtalen 
är att pedagogerna ska upptäcka olika alternativ hur de kan skapa relationer till barnen som 
känner sig otrygga i verksamheten. 
 

3.2 Relationernas betydelse för barnens utveckling och lärande 
Pedagogernas förmåga att visa empati och förståelse för vad barnen känner hjälper barnen att 
utforska sin miljö. När barnen känner sig trygga växer tilliten till pedagogerna och goda 
relationer skapas. När relationerna växer till pedagogerna ökar även nyfikenheten och barnen 
vågar utforska miljön på ett nytt sätt (Hagström 2010, ss. 172–173). Det är viktigt att 
pedagogerna alltid finns tillhands när barnen börjar sin utveckling och lärande i ”lekens värld”. 
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Till en början leker ofta barn bredvidlek. Med hjälp av pedagogernas stöd i leken utvecklas 
relationerna för barnen i den fria leken. För att leken ska kunna utvecklas krävs att barnen förstår 
lekkoderna som är samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Det är viktigt att pedagogerna är 
med barnen och hjälper dem att utveckla sitt lärande i leken (Hagström 2010, ss. 176–177). 
Även Bygdeson-Larsson (2010, ss. 107–109) påvisar att om pedagogerna är närvarande i 
barnens utveckling och lärande och att de reflekterar över vad som händer, då känner barnen 
sig mer inkluderade och tryggare i sin utveckling.    
  
Genom att skapa goda rutiner och strukturer på förskolan ges barnen en trygghet. Detta är en 
förutsättning för ett gott relationsskapande. Enligt Bigsten (2015, ss. 148–151) har strukturer 
och rutiner i förskolan en betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är viktigt 
med bestämda rutiner under barnens dag i förskolan. Rutinerna ska bland annat värna om 
barnen så de inte kommer till skada och blir hjälpta i sin vardag. Bigstens studie visade även att 
regler i förskolan skapar en trygghet för barnens utveckling och lärande. Pedagogerna ska finnas 
där som en hjälpande hand till barnen när behovet av närhet finns.  
 
Som vi tidigare nämnt stödjer Pedagogisk processreflektion (PPR-modellen) pedagogerna för 
att stärka sitt relationsskapande för barnens utveckling och lärande. Med hjälp av PPR-modellen 
kan pedagogerna få verktyg att ändra sin egen inställning och främja ett pedagogiskt och 
relationsskapande förhållningssätt. Pedagogerna får redskap hur de ska bemöta barn som är 
otrygga i sina relationer. Medskapande pedagoger stärker barnen så de känner en trygghet i sitt 
eget utvecklande och lärande (Bygdeson-Larsson 2010, ss. 96–95). 
 

3.3 Vårdnadshavarnas roll i förskolan 
Samarbetet mellan förskolan och vårdnadshavarna är något som uppmärksammats av flera 
forskare. Sheridan (2009, ss. 93–96) påvisar i sin studie att relationer mellan vårdnadshavarna 
och förskolan är betydelsefull när det gäller barns utveckling och lärande. Hon visar dock att 
vårdnadshavarnas möjligheter till inflytande kan variera beroende på förskolans 
upptagningsområde och pedagogernas inställning till samverkan. Förskolans verksamhet ska 
ses som ett komplement till hemmet. Sheridan belyser att det är viktigt att pedagogerna och 
vårdnadshavarna är eniga om verksamhetens läroplansmål. För att kunna realisera dessa mål 
måste pedagogerna ha insikt i barnens hemsituation. Vårdnadshavarna bör också ges möjlighet 
att få denna insikt i förskolans verksamhet för att kunna skapa ömsesidiga relationer 
tillsammans med pedagogerna. I studiens resultat framkommer det att vårdnadshavarna är nöjda 
med sina barns förskolor och att barnen utvecklas och trivs på förskolan.  
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4. TEORETISK RAM 
 
I avsnittet teoretisk ram beskrivs John Bowlbys anknytningsteori samt Donald Winnicotts 
objektrelationsteori som har inspirerat oss i vår undersökning. 

4.1 Bowlbys anknytningsteori 
John Bowlby (1907–1990) är anknytningsteorins grundare och var utbildad barnpsykiater, 
psykoanalytiker och forskare. Anknytningsteorin handlar om nära och känslosamma relationer 
och deras betydelse för individens utveckling. Bowlby arbetade under 1950-talet för 
världshälsoorganisationen (WHO) där han hade som uppdrag att hjälpa barn som separerats 
från sina vårdnadshavare. Det var då han upptäckte hur viktigt det är med tidiga relationer med 
sina vårdnadshavare samt till andra vuxna, bland annat pedagogerna i förskolan. Dessa 
relationer till viktiga vuxna i barnets närhet bidrar till barnets personlighetsutveckling (Broberg, 
Hagström & Broberg, 2012, ss. 64–74). Idag är anknytningsteorin en av de viktigaste 
psykologiska teorierna för att förstå hur barn hanterar närhet, omsorg och självständighet i 
relationer.  
 
Broberg, Hagström & Broberg (2012, ss. 51–56) redogör för Bowlbys anknytningsmönster, 
trygg anknytning, otrygg anknytning. Med trygg anknytning menas när barnen känner närhet 
till vårdnadshavarna och kan vila tryggt i deras famn det vill säga någon som barnet kan vända 
sig till när hjälp och tröst behövs. Vårdnadshavarna finns där som den trygga basen och ger 
stöttning om fara hotar vid utforskande och lärande. Inom den otrygga anknytningen finns det 
två typer av anknytning, undvikande och ambivalent anknytning. Undvikande anknytning är att 
barnens trygghetsbehov aldrig riktigt tillgodosetts av deras vårdnadshavare. Barnen visar inte 
behov av närhet utåt utan de framstår som mycket självständiga. Inom den ambivalenta 
anknytningen har barnen erfarenhet av att vårdnadshavarna finns där men att de inte är helt 
pålitliga. Barnen med en ambivalent anknytning får därför inte sina behov av utforskande och 
lärande uppfyllda eftersom deras energi läggs på att få sina trygghetsbehov bekräftade.  
 
Vi använder oss av Bowlbys teori för att analysera det pedagogerna berättar för oss om 
anknytning och relationsskapande. Det betyder att vi främst inriktat oss mot Bowlbys idéer om 
en trygg anknytning. 
 

4.2 Donald Winnicotts Övergångsobjektsteori 
Donald Winnicott (1896–1971) var brittisk psykoanalytiker och verksam som barnläkare. Han 
medverkade i BBC:s radioprogram på 1950-talet och fick genom detta stort genomslag för sina 
utvecklingsteorier. Det som vi finner användbart för vår undersökning är hans teori om 
övergångsobjekt. Winnicott (1998, ss. 171–174) beskriver när barnet lämnas på förskolan kan 
barnet känna trygghet hos övergångsobjektet som fungerar som en mental länk till 
vårdnadshavarna. Övergångsobjektet kan till exempel vara nallen eller gosefilten som barnet 
har utvecklat en stark relation till och vårdnadshavarna har laddat objektet med känslor som vid 
fysisk närhet. Winnicott menar att det är ett sätt för barnet att våga utforska världen, fast man 
är liten. För att försöka återskapa trygghetskänslan som barnet kände när det låg intill mammas 
bröst eller i pappas varma famn, laddar de objektet med samma slags lugnande känslor. 
 
Vi använder oss av Winnicotts teori för att analysera det pedagogerna berättar om hur barnet 
ska känna en trygghet när de lämnas på förskolan. 
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5. METOD 
 
I metodavsnittet beskrivs vilken metod vår undersökning är baserad på och vilket 
tillvägagångssätt som använts under intervjuerna. Under rubriken urval redogör vi för val av 
förskolor samt hur genomförandet utfördes. Det redogörs även för forskningsetiska principer 
som gäller i vetenskapliga sammanhang som exempelvis i vår undersökning. 
 

5.1 Kvalitativ undersökning med intervju som metod  
Vi valde att använda oss av kvalitativ undersökning med intervju som metod eftersom vi ville 
undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1–3 år beskriver olika 
förutsättningar för sitt relationsskapande inom förskolan. Christoffersen och Johannessen 
(2015, s. 41) redogör för att vid kvalitativ metod är intervjuer den mest använda metoden för 
att samla in datamaterial. 
 
Kihlström (2007, ss. 47–56) redogör för i att en kvalitativ undersökning med intervju som 
metod liknar intervjuerna mer ett samtal inom det aktuella ämnet. Det är viktigt att 
informanterna håller sig till det aktuella området i intervjusituationerna. Det är respondenternas 
erfarenheter och uppfattningar om ämnet som är intressanta och som ska lyftas fram, egna 
uppfattningar om ämnet får vi försöka att ignorera. Kihlström (2007) uppmärksammar att i en 
kvalitativ undersökning med intervju som metod har val av plats betydelse, den ska ske ostört 
utan störande inslag. Respondenterna och informanterna ska kunna hålla en naturlig 
ögonkontakt under intervjusituationerna.  
 
Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade intervjun. Justesen och Mik-Meyer (2011, 
ss. 46–50) redogör för att i en semistrukturerad intervju är frågorna förutbestämda och alla 
frågor ställs till samtliga respondenter. Valet av följdfrågor utgår från vad respondenterna 
berättar och utifrån vad vi vill att de ska berätta om. Våra intervjuer genomfördes som ett samtal 
mellan oss och respondenterna. Vi utgick från våra färdigskrivna intervjufrågor och anpassade 
frågorna under samtalets gång (se bilaga, 4). Vi hade även formulerat ett antal följdfrågor innan 
vi började vår semistrukturerade intervju för att samtalet inte skulle stanna upp och på det viset 
få ett fint flyt i våra intervjusituationer. 

5.2 Urval 
Vårt syfte är att undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år 
beskriver olika förutsättningar för relationskapande inom förskolan. I vårt urval använde vi oss 
av snöbollsmetoden som innebär att en person som är behörig inom vårt valda 
undersökningsområde väljer ut personer och ger förslag på personer som kan vara aktuella att 
intervjua (Christoffersen och Johannessen 2015, ss. 55–56). Därför behövde vi komma i kontakt 
med pedagoger som var verksamma på avdelningar med förskolans yngre barn 1–3 år. Våra 
intervjuer utfördes på två kommunala förskolor i Västra Götalands län. Valet av de kommunala 
förskolorna var slumpmässiga i vårt närområde. Vi hade gjort en lista på förskolor i närområdet 
som ansågs vara intressanta för vårt undersökningsområde och som ingen av oss hade någon 
personlig relation till. Förskolechefen kontaktades via telefon. Vi valde att koncentrera 
undersökningen till vårt närområde för att promenera tillsammans till de utvalda förskolorna. 
Förskolechefen valde ut lämpliga pedagoger att intervjua. Vi fick namn och telefonnummer till 
de pedagoger som kunde tänkas ställa upp på en intervju. Efter telefonsamtalet med 
förskolechefen och pedagogerna mailade vi ut information om examensarbete och intervjun i 
ett så kallat missivbrev (se bilaga, 1). Det bifogades samtyckesblankett samt ett 
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informationsblad om behandlingen av personuppgifter enligt GDPR (se bilagor 2 & 3). I vår 
undersökning valde vi att använda oss av fiktiva namn på förskolorna där vi utförde våra 
intervjuer, förskolan Gemenskapen och förskolan Tryggheten.   

5.3 Genomförandet 
Missivbrevet och intervjufrågorna godkändes av handledaren innan vi tog kontakt med de 
berörda informanterna. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förhand (se bilaga, 4) på 
grund av att vi ville att vår öppna intervju skulle bli mer som ett samtal mellan oss och 
pedagogerna. Vi var noga med att presentera oss och delge pedagogerna undersökningens syfte 
samt ämnet för intervjun. Under intervjutillfällena deltog båda och en av oss ställde frågorna 
och den andra antecknade. Vi använde oss av ljudupptagning som kompletterande metod till 
anteckningarna. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 88) beskriver att det är givande att 
vara två vid intervjutillfällena eftersom man tillsammans kan diskutera det insamlande 
materialet. Våra informanter valde plats för intervjuerna, på förskolan Gemenskapen satt vi 
avskilt och ostört i personalrummet, på förskolan Tryggheten gjordes intervjuerna inne på 
avdelningen. Kihlström (2007, s. 51) menar att det är viktigt att lägga stor vikt vid att 
intervjuerna äger rum på en plats där man inte blir avbruten under sina intervjuer. 

5.4 Validitet och reliabilitet 
Enlig Brinkkjær och Høyen (2013, ss. 104–114) finns det olika begrepp för hur en forskning 
ska bli så trovärdig som möjligt. Validitet innebär giltighet alltså det man undersökt är det man 
planerat att undersöka. På de två förskolorna där vi utförde våra intervjuer tog vi hänsyn till 
dessa begrepp och ställde intervjufrågor som var relevanta för vårt syfte och våra 
frågeställningar. 
  
För att uppnå god reliabilitet krävs det enligt Kihlström (2007, s. 165) att de undersökningar 
som är gjorda på liknande sätt. Även andra som undersöker samma område med identiskt urval 
och metod kommer fram till liknande resultat. Våra intervjuer utfördes på två olika förskolor 
där vi ville veta mer om hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1–3 år 
beskriver sitt relationsskapande i förskolan. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 21–23) 
påvisar att reliabilitet handlar om pålitlighet och hur noggrant forskaren har samlat in sin fakta 
inom forskningsområdet. 

5.5 Forskningsetik 
Enligt Löfdahl (2016, ss.36–41) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet fyra huvudkrav som man ska ta ställning till vid intervju. Det första kravet 
är informationskravet vilket innebär att informera om i vilket syfte man gör forskningen. Andra 
kravet är samtyckeskravet som innebär samtycke från deltagarna, alla har rätt som deltagare att 
bestämma om sin medverkan i forskningen. Tredje kravet är konfidentialitetskravet som 
innebär att man använder sig av figurerade namn på personerna som ingår i forskningen och på 
det viset anonymiserar personerna. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär 
att informationen endast får användas i forskningens syfte. I vår undersökning har vi gjort etiska 
ställningstaganden utifrån Löfdahls (2016) fyra huvudkrav. Vårt missivbrev mailades ut till 
berörda förskolechefer. I brevet informerade vi om vilken högskola vi representerar och syftet 
med vår undersökning samt vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi bifogade även en 
samtyckesblankett där det står mer information om rättigheter kring medverkan i vår 
undersökning samt ett informationsblad om behandlingen om personuppgifter enligt GDPR. Vi 
har använt oss utav fiktiva namn på de medverkande pedagogerna i undersökningen, de fiktiva 
namnen är pedagog 1 och pedagog 2. Deltagarna kunde när som helst under studiens gång 
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avbryta sitt samtycke till att delta. Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 80–81) menar att 
en central del i forskningsetik bygger på att deltagandet är frivilligt och att ingen ska tvingas att 
delta. 

5.6 Förskolan Gemenskapen 
Gemenskapen är en liten förskola med 35 barn, de har två olika avdelningar, en för de äldre 3–
5 år och en avdelning för de yngre 1–3 år. På förskolan Gemenskapen intervjuades två 
pedagoger, som arbetade på avdelningen med de yngre barnen 1–3 år. 

5.7 Förskolan Tryggheten 
Tryggheten är en större förskola med 100 barn som fördelas på fem avdelningar. Tre 
avdelningar för de yngre 1–3 år och två avdelningar för de äldre barnen 4–5 år. På förskolan 
Tryggheten intervjuades även där två pedagoger, som arbetade på avdelningen med de yngre 
barnen 1–3 år. 
 
Gemensamt för pedagogerna i vår undersökning var alltså att de arbetade på avdelningar med 
de yngre barnen 1–3 år samt att alla var förskollärare. 

5.8 Analys 
Efter intervjuerna transkriberade vi vårt inspelade datamaterial. Vi valde att lyssna och skriva 
ut de inspelade intervjuerna. Transkriberingarna lästes flera gånger för att finna ett samband 
mellan dem och våra valda teorier. Vi använder oss av Bowlbys teori för att analysera det 
pedagogerna berättar för oss om anknytning och relationsskapande. Det som blev mest 
intressant för oss var hur pedagogerna beskrev hur de arbetar för att barnen ska få möjlighet att 
bygga upp goda relationsmönster till andra på förskolan. Vi tillämpade Winnicotts 
övergångsobjektsteori för att analysera det pedagogerna berättar om hur barnet ska känna en 
trygghet när de lämnas på förskolan. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 245–249) redogör för 
meningskoncentrering som är en form av kodning där man knyter ihop informanternas 
påståenden till kortare fraser. Genom det fick vi en lättare överblick av vårt insamlade 
datamaterial för fortsatt kodning. Kvale och Brinkman beskriver vidare att med hjälp av 
kodningen kan man upptäcka likheter och skillnader i sitt insamlade material genom att markera 
ord och fraser. Vi koncentrerade oss enbart på det som hörde till vårt syfte och frågeställningar 
som var att undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år 
beskriver olika förutsättningar för relationskapande inom förskolan. Under vår kodning av vårt 
insamlade material upptäckte vi samband i våra respondenters svar vilket gjorde det lättare för 
oss att få en överblick av vårt insamlade material. Utifrån kodningen och vår analys med stöd i 
Bowlbys anknytningsteori, Winnicotts övergångsobjektsteori och tidigare forskning framkom 
rubriker som vi har använt oss av i vårt resultat. Dessa rubriker är följande; Inskolning är en 
förutsättning till relationsskapande; Övergångar mellan anknytningspersoner; Strukturer och 
rutiner är viktiga förutsättningar för relationsskapande; Relationernas förutsättningar för 
barnens utveckling och lärande. 
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6. RESULTAT 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva det resultat som framkommit efter vår sammanställning 
av intervjusvaren. Vi gör det under följande rubriker; Inskolning är en förutsättning till 
relationsskapande; Övergångar mellan anknytningspersoner; Strukturer och rutiner är viktiga 
förutsättningar för relationsskapande; Relationernas förutsättningar för barnens utveckling och 
lärande. 

6.1 Inskolning är en förutsättning till relationsskapande 
Samtliga pedagoger är överens om att relationer mellan pedagogerna och barnet samt mellan 
pedagogerna och vårdnadshavarna är en viktig del i verksamheten. Förutsättningar till goda 
relationer skapas redan från inskolningens början. Pedagogerna beskriver att det viktigaste 
under inskolningen är att skapa trygghet för barnet och vårdnadshavarna.  
 

Inskolningen handlar lika mycket om att göra föräldrarna trygga. Att de känner sig 
trygga med oss, som ser att vi tar hand om barnen och ser att deras barn kommer att 
få det bra även att de litar på oss vuxna. Gör dom det så utstrålar de det till sina barn. 
Så det är mycket fokus på föräldrarna. Litar föräldrarna på oss då känner även barnen 
en trygghet. Det är den första kontakten man får ta och bygga på (Pedagog 1, 
Gemenskapen). 
 

Under inskolningen läggs stort fokus på att vårdnadshavarna ska bli trygga med pedagogerna 
och ett sätt att göra det på är att samtala med vårdnadshavarna och till exempel ta reda på om 
barnets vanor, vilket visas i citatet nedan. 
 

Som pedagog är det viktigt att lära känna barnet och man pratar med föräldrarna om 
deras vanor, hur gör man hemma, hur är det när de ska sova, vad tycker de om, hur är 
det med maten. Man försöker på alla sätt lära känna barnet. Så vi får så mycket 
information som möjligt för att vi ska kunna bemöta barnet på bästa möjliga sätt 
(Pedagog 2, Gemenskapen). 
 

Pedagogerna är eniga om att kontakten med vårdnadshavarna är viktig för att skapa relationer 
till barnet. Detta sker genom samtal varje dag med vårdnadshavarna vid 
överlämningssituationerna om hur barnets dag på förskolan har varit.  

6.2 Övergångar mellan anknytningspersoner 
Gemensamt för samtliga pedagoger är att de beskriver att förskolan ska ses som ett 
komplement till hemmet och tillsammans ska pedagogerna och vårdnadshavarna stödja 
barnet på bästa sätt. Pedagogerna berättar att de är noga med att ta reda på hur rutiner som 
exempelvis läggning går till hemma. 
  

Som pedagog är det viktigt att man pratar med föräldrarna om hur man gör hemma 
när barnet ska sova har den någon nalle eller gosefilt? Då får ni gärna ta med den hit 
till förskolan (Pedagog 1, Tryggheten). 
 

Samtliga pedagoger pratade om nallar och filtar som något som de uppmanade barnet och 
vårdnadshavarna att ta med till förskolan som trygghet vid bland annat vilan. 
Pedagogerna berättar om vikten av att nallen eller gosefilten finns till hands, något som 
barnet kan få tröst av när de saknar sina vårdnadshavare under sin dag på förskolan. Den 
dagliga kontakten är betydelsefull för att barnet och vårdnadshavarna känner sig delaktiga 
och välkomna i verksamheten. Pedagogerna beskriver vikten av att möta varje barn och 
vårdnadshavare utefter deras behov och förväntningar på verksamheten. Vid ett av 
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intervjutillfällena nämner en av pedagogerna om ett föräldramöte då det kom upp från en 
vårdnadshavare att det alltid är någon från avdelningen som tar emot. Då kände barnet 
och vårdshavaren sig trygga. De menar att är vårdnadshavarna trygga speglar det sig i 
barnets relationskapande i förskolan. Pedagogerna menar att det är viktigt att 
dokumentera barnets vardag på förskolan. Dokumentationen med barnen under 
verksamhetens olika aktiviteter delges av pedagogerna till vårdnadshavarna kontinuerligt.  
 

Och så har vi något som heter Ping pong. Där är det ju så att vi lägger upp att vi kan 
ta kort och så och det får föräldrarna och barnen ta del av. Man skriver inte dagligen 
utan någon gång i veckan till exempel första gången som deras barn ska sova och 
lägger upp på Ping pong nu sover ditt barn så gott. Och de ser en bild på deras barn 
och det gör ju så mycket (Pedagog 1, Gemskapen).   
 
Det är väldigt, väldigt viktigt att ha med föräldrarna, alltså att man har en god relation 
med föräldrarna (Pedagog 2, Tryggheten). 

 
Pedagogerna redogör för att de har ”ansvarsbarn”. Det är deras inskolningsbarn som de har 
huvudansvaret för. Det är vanligt att pedagogernas ansvarsbarn gärna tyr sig lite extra till dem 
även efter inskolningen. Det är förstås naturligt men de berättar att efter inskolningen börjar 
även andra pedagoger i barnets närhet att skapa relationer. 
 

Det var en tjej som blev ganska beroende av mig och så var det vid blöjbytet någon 
av de första dagarna efter inskolningen. Så skulle inte min ena kollega få byta på 
henne men hon tog henne ändå. Nu är det så här att jag byter på dig för Liv sitter och 
läser sagor för de andra barnen och så går du dit sen och då var det bra (Pedagog 2, 
Gemenskapen).  
 

Pedagogerna anser att det är viktigt att fasa ut att barnet bara tyr sig till en av pedagogerna det 
är betydelsefullt att barnet får relationer till alla pedagoger på avdelningen. 

6.3 Strukturer och rutiner är viktiga förutsättningar för relationsskapande 

Pedagogerna beskriver att de kan erbjuda barnet trygghet genom att skapa rutiner av olika slag 
på förskolan. De berättar att de har samlingar varje dag till exempel sångsamling på måndagar, 
rim och ramsor på tisdagar och rörelse med hinderbana på onsdagar och så vidare. 
 

Rutiner skapar trygghet, vi jobbar mycket med samma man upprepar och upprepar. 
Man har inte en sång en dag utan man har en sång tre fyra veckor… (Pedagog 1, 
Tryggheten). 

 
För närvarande har de en saga som de arbetar utifrån. De gör upprepningar av sånger, rim och 
ramsor, varje dag vid samlingarna. En pedagog berättar om en aktivitet som de gör varje dag 
som är mycket uppskattad av barnen. ”Lingonkort” är ett fiktivt namn på kort med varje barn 
representerade som används dagligen vid samling. 
 

”Lingonkort” ett kort på varje barn som vi tar upp och visar vem kan det här vara? 
Jaha… det är Vera. Då kommer Vera och så sätter hon upp sitt kort på en flanotavla. 
Det är och så att bekräfta varje barn och så pratar vi om vilka barn som inte är här den 
är inte här, är sjuk idag. Då ser varje barn att varje barn får sin uppmärksamhet 
(Pedagog 1, Gemenskapen). 

 
Pedagogerna beskriver vikten av att hela tiden bekräfta varje barn. Detta gör de dagligen med 
hjälp av ”Lingonkorten” som bidrar till rutin och struktur för barnen i den dagliga pedagogiska 
verksamheten.  
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På förskolan Tryggheten berättar pedagogerna att de arbetar mycket med att skapa rutiner och 
relationer. 
 

Just rutiner jobbar vi väldigt mycket med på den här avdelningen, ja mycket så, hur 
gör vi när vi äter, hur gör vi när vi går ut, hur gör vi när vi går in, allt så där för att vi 
ska skapa tid åt barnen, får göra allt utan att jäkta på (Pedagog 2, Tryggheten). 
  

De beskriver att användandet av veckoschema i form av bildstöd hjälper barnen och ger dem 
en struktur och rutin om hur dagen på förskolan kan se ut. Pedagogen menar att bildstöd hjälper 
alla barn på förskolan, inte bara de som är i behov av stöd och bidrar till trygghet. Varje dag 
går pedagogerna igenom dagens aktiviteter med hjälp av bildstöd, detta skapar goda 
förutsättningar för relation.  
 
Samtliga pedagoger upplever att bokläsning under en lägre tid skapar förutsättningar för 
relationer till barnen genom att samtala och utföra olika aktiviteter om sagan. För närvarande 
har de en saga som de arbetar utifrån.  
 

Eftersom vi jobbar med en saga under en längre tid gör att barnen känner sig trygga 
och goda relationer skapas mellan oss pedagoger och barnen (Pedagog 1, Tryggheten).   
 

Pedagogerna berättar om att de varje vecka går till biblioteket och lånar böcker efter barnens 
intresse och behov. Med hjälp av barnens intresse för böcker skapar det förutsättningar för goda 
relationer när pedagogerna läser för barnen och samtalar om vad de har läst. Genom bokläsning 
utvecklas relationerna mellan pedagogerna och barnen. Samtliga pedagoger beskriver vikten av 
att alla barn är olika med varierande behov av trygghet och närhet.  

6.4 Relationernas förutsättningar för barnens utveckling och lärande 
Samtliga pedagoger är eniga om att det är först när barnen känner sig trygga som de kan börja 
utforska allt som förskolan har att erbjuda. En av pedagogerna beskriver värdet av att finnas där 
och vara lyhörd på vad barnet har att förmedla. 
  

Oftast sitter vi bara på golvet och för då är barnen runtomkring dom sätter sig lite i 
knät och så går dom och leker och då sitter man där som ett ankare. Sitter man där 
som ett ankare för barnen de går och tankar lite trygghet och så går de och leker…… 
(Pedagog 2, Gemenskapen). 
 

Samtliga pedagoger lägger stor vikt vid att vara en närvarande pedagog. En närvarande pedagog 
är med barnen och bland barnen, visar även ett genuint intresse för barnen och vad de har att 
berätta eller förmedla. När relationerna stärks till pedagogerna vågar barnen utforska sin 
omgivning och en förutsättning för utveckling och lärande kan ske. 
 

Runt rutschbanan uppstår mycket tillfällen för utveckling och lärande, där bland 
annan barnen får vänta på sin tur att åka, vänta på sin tur att klättra upp. När någon 
ramlar stannar kompisarna och väntar in, ser så att allt har gått bra. Barnen skattar och 
ser så att vi finns där… (Pedagog 1, Tryggheten). 
 

Pedagogerna på Tryggheten framhåller att gemensamma aktiviteter som pedagogerna gör 
tillsammans med barnen stärker förutsättningarna till goda relationer.  
 
En av pedagogerna menade att barngrupperna har blivit alldeles för stora för att kunna knyta an 
till alla barn. De allt större barngrupperna och lägre personaltäthet gynnar inte de yngre barnen 
som är i början av sin tid på förskolan. Genom att skapa mindre grupper är det mer genomförbart 
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att kunna uppfylla barnens behov och läroplanens krav. Pedagogerna beskriver att det inte alltid 
blir som de har planerat men det viktiga är att barnen får en kvalitativ verksamhet. Pedagogerna 
beskriver att de barn som är mer otrygga i sig själva får den största uppmärksamhet av sina 
pedagoger. De barn som redan är trygga får inte samma uppmärksamhet.  
 

Så är det ju om inte barnet känner sig tryggt och sett så lär de sig inget heller för då 
har de fullt upp med att försöka få fokus på att någon som ser mig och fullt upp med 
att få tryggheten -då har de ingen möjlighet att lära sig. (Pedagog 2, Gemenskapen). 
 

Pedagogerna är eniga om att det är först när barnen känner sig trygga som barnens utveckling 
och lärande kan ske. 

6.5 Sammanfattning av resultatet 
Syftet var att undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år 
beskriver olika förutsättningar för relationskapande inom förskolan. I resultatet framkom att 
samtliga pedagoger ansåg att relationer skapas redan från inskolningens början. De menar att 
det är under och efter inskolningen som förutsättningarna till relationerna byggs upp. 
Ytterligare en viktig förutsättning i relationskapandet är att vårdnadshavarna till barnen ska 
känna sig trygga. Samtliga pedagoger på förskolan Gemenskapen och på förskolan Tryggheten 
arbetar på ett liknade sätt för att skapa goda förutsättningar för relationsskapande. Pedagogerna 
lägger även stor vikt vid att vara en närvarande pedagog som ska finnas tillhands för barnen. 
När barnens relationer till pedagogerna stärks vågar barnen utforska sin omgivning och 
utveckling och lärande kan ske. 
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7. DISKUSSION 
 
I kommande avsnitt kommer en diskussionsredogörelse där studiens syfte, frågeställningar och 
resultat är utgångspunkter. Den metod som är vald diskuteras och reflekteras över. 
Avslutningsvis presenteras didaktiska konsekvenser för eventuella framtida förändringar av 
verksamheten. 

7.1. Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av undersökningen med hjälp av tidigare 
forskning, litteraturgenomgång och teoretisk ram utifrån följande rubriker, Inskolning är en 
förutsättning till relationsskapande, Övergångar mellan anknytningspersoner, Strukturer och 
rutiner är viktiga förutsättningar för relationsskapande, Relationernas förutsättningar för 
barnens utveckling och lärande. 

7.2 Inskolning är en förutsättning till relationsskapande 
Övergripande för resultatet som framkommit är hur pedagogerna ser att relationer är en viktig 
del i verksamheten mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Förutsättningar för goda 
relationer byggs upp redan vid inskolningens början. Broberg, Hagström och Broberg (2014, 
ss. 151–152) redogör för att pedagogerna ska vara lyhörda för barnens känslomässiga behov. 
Barnen har också enligt Bowlby rustats med en inbyggd förmåga att anpassa sig till olika 
personer som mer eller mindre regelbundet tillgodoser barnets behov. Det är därför 
betydelsefullt att barnet får en nära relation till en pedagog under inskolningsperioden 
(Hagström 2010, ss. 60–63). Anknytningspersonen fungerar som en trygg bas för barnet den 
första tiden på förskolan. Även vi anser att förutsättningar till relationer startar redan från 
inskolningens början. Det är något som Sheridan (2009, ss. 95–96) påvisar att förskolans 
verksamhet ska ses som ett komplement till hemmet därför är det betydelsefullt att redan tidigt 
skapa goda förutsättningar för relationskapande. Att skola in sitt barn i förskolan är oftast 
omvälvande för vårdnadshavarna. Plötsligt skall man lämna över omvårdnaden om sitt barn till 
i princip okända människor. Även om det är en stor händelse för vårdnadshavaren är det en 
ännu större händelse för barnet. För många barn kan det vara den första långvariga separationen 
från sina vårdnadshavare. Vi menar att pedagogerna på förskolan ska finnas till hands och på 
ett professionellt sätt introducera barn och vårdnadshavare i verksamheten för att på bästa sätt 
hjälpa barn att skapa nya relationer. Detta är mycket viktigt.  

7.3 Övergångar mellan anknytningspersoner  
Pedagogerna framhåller vikten av att lära känna barnet under och efter inskolningen, samtala 
med vårdnadshavarna om barnets vanor till exempel hur man gör hemma när de ska sova, finns 
det någon nalle eller gosefilt som barnet har utvecklat en stark relation till? Detta kan tolkas 
utifrån Winnicotts (1998, ss. 171–174) teori om övergångsobjektet. Den lukt som objektet avger 
kan vara en hjälp att påminna barnet om vårdnadshavarna och deras relation. Med hjälp av 
relationen till övergångsobjektet kan barnet behålla en viss känsla av kontroll, det är de som 
bestämmer över nallen eller gosefilten. Barnet reglerar själva avståendet och närheten i 
relationen. Genom dessa objekt kan barnet känna trygghet och närhet från vårdnadshavarna 
trots att de inte är där. Pedagogerna framhåller att om vårdnadshavarna känner sig trygga med 
pedagogerna speglar det av sig på barnet. Bygdeson-Larsson (2010, ss. 77–79) beskriver att 
under de senaste fyrtio åren har de anknytningspersoner som omger barnet ökat från att bara 
varit en (modern) till vanligtvis olika vårdnadshavare och pedagoger på förskolan. Vi upplever 
att barn idag har många anknytningspersoner och övergångar redan i de yngre åldrarna. Därför 
är det särskilt viktigt att vi som pedagoger kan vara den trygga anknytningspersonen för barnet.   
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I resultatet framkom det att pedagogerna anser att det är viktigt att fasa ut att barnet bara tyr sig 
till en av pedagogerna. Vi upplever att det kan bli känsligt för de barn som är väldigt fäst vid 
sin ansvarspedagog. Därför anser vi som pedagogerna på Gemenskapen att det är betydelsefullt 
att barnet får relationer till alla pedagogerna på avdelningen. 
 

7.4 Strukturer och rutiner är viktig förutsättning för relationsskapande  
I resultatet framkom att strukturer och rutiner är något som alla pedagogerna anser vara viktiga 
delar i verksamheten. På förskolan Gemenskapen använder man sig av ”Lingonkort” som är ett 
kort på varje barn. Med hjälp av ”Lingonkorten” bekräftar man barnen och genom det blir alla 
barnen sedda och hörda. Enligt Bigsten (2015, ss. 122–126) är det viktigt för barnen att veta 
hur strukturer och rutiner fungerar under en dag på förskolan. Genom planerandet av dagliga 
rutiner och aktiviteter som barnen känner igen bidrar det till en förutsättning för 
relationsskapandet. Det är något som vi har upplevt ute i verksamheten. På de förskolor som 
har struktur och rutiner som fungerar upplevde vi att barnen var mer trygga i sina relationer till 
pedagogerna. Genom att erbjuda barnen samma aktiviteter varje dag till exempel samlingar 
med sång, rim och ramsor skapar det trygghet för barnen och relationerna mellan pedagogerna 
och barnen stärks. Samtliga pedagoger ansåg att struktur och rutiner i verksamheten är 
angeläget för att kunna skapa en trygg relation till barnen på avdelningen. Strukturer och rutiner 
för hur pedagogerna deltar i barns närhet finns också beskrivet i resultatet. Pedagogerna på 
förskolan Gemenskapen berättar om värdet att vara en närvarande pedagog genom att alltid 
finnas i barnens närhet, till exempel genom att sitta på golvet vilket Bowlby (1907) nämner i 
sin anknytningsteori. Finns anknytningspersonen till hands och är beredd att reagera när det 
behövs skapar det en trygg bas. Barnet utför sitt utforskande beteende så det bildar en balans 
med anknytningspersonen och sin omgivning. Det kan kopplas till Bigsten (2015, s. 115) som 
menar att pedagogerna ska finnas där som en hjälpande hand till barnen när behoven av närhet 
och trygghet finns. Goda rutiner och strukturer på förskolan ger också trygghet vilket är något 
som pedagogerna på förskolan Gemenskapen och förskolan Tryggheten arbetar utifrån. De 
belyste även vikten av att bekräfta barnen samt att se varje barn och dess behov som en viktig 
förutsättning av relationsskapande i verksamheten. Med stöd av Bowlbys anknytningsteori får 
barnen möjlighet att utveckla en känslomässig relation till pedagogerna, vilket kan ses som stöd 
och uppmuntran för att de yngre barnen på bästa möjliga sätt ska kunna utvecklas på förskolan 
(Broberg, Hagström och Broberg 2014, ss. 37–38).  

7.5 Relationernas förutsättningar för barnens utveckling och lärande 
Pedagogerna på förskolan Tryggheten redogör för att de delar in barnen i minder grupper för 
att på så vis kunna skapa relationer till alla barn för att de ska känna sig trygga och utvecklas 
på bästa sätt. Samtliga pedagoger belyser vikten av att förskolans verksamhet skall anpassas för 
att kunna ge barnen tid att skapa en trygg relation till pedagogerna som kan lyssna, bekräfta och 
trösta. Förskolan skall ses som utvecklande och stimulerande för barnen då är det viktigt att 
pedagogerna fäster stor vikt vid barnens behov av omsorg. Närvarande pedagoger stärker 
relationernas förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt inkluderar barnen så de 
känner en trygghet i sin utveckling och lärande (Bygdeson-Larsson 2010, ss. 107–109). Vi 
upplever att PPR-modellen som Bygdeson-Larsson skriver om i sin studie är intressant och 
användbar i vår kommande profession. Som pedagog får man stöd och råd för att kunna 
förändra barnens situation ur ett relationsperspektiv. Det är en viktig del för trygghet, utveckling 
och lärande. Pedagogerna på förskolan Gemenskapen betonade att barngrupperna å andra sidan 
har blivit större och vistelsetiden längre redan i tidig ålder. De menar att det kan vara svårt att 
skapa goda relationer till alla barn i stora barngrupper, vilket redogörs för i Bowlbys 
anknytningsmönster om trygg anknytning och otrygg anknytning. Trygg anknytning menas när 
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barnen känner en trygghet till ansvarig pedagog men även att barnen får hjälp av ansvarig 
pedagog att hantera känslor och får stöttning vid utveckling och lärande. Barnen med otrygg 
anknytning får inte sina behov till utveckling och lärande uppfyllda eftersom de lägger energi 
på att få sina trygghetsbehov bekräftade (Broberg, Hagström och Broberg 2012, ss. 51–56). 
Med stöd i vårt resultat och i Bowlbys anknytningsteori, kan man undra hur det blir när de yngre 
barnen på grund av stora barngrupper inte kan få sitt behov av närhet tillräckligt tillgodosett. 
Vår undersökning är begränsad till ett fåtal pedagoger men kan ändå visa prov på hur man i 
verksamheten med de förutsättningar man har, kämpar för att förskolans yngsta ska få möjlighet 
att känna sig trygga i vardagen. 

7.6 Metoddiskussion 
Till denna undersökning valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning med intervju som 
metod. Intervjuerna var förenade med undersöknings syfte och frågeställningar som var att 
undersöka hur några pedagoger som arbetar med barn i de yngre åldrarna 1-3år beskriver olika 
förutsättningar för relationskapandet inom förskolan. Anledningen till att vi valde intervju som 
vår undersökningsmetod var värdefullt för oss och att få ta del av några pedagogers tankar om 
olika förutsättningar för relationsskapandet inom förskolan, eftersom vi anser att det är 
pedagogerna som har kunskap, utbildning och erfarenhet inom detta område. Som Kihlström 
(2007, s. 49) beskriver ligger vikten vid kvalitativa intervjuer att det är någon som är insatt i 
ämnet som intervjuas.  
 
Våra intervjuer genomfördes på två kommunala förskolor i Västra Götalands län. Det var två 
pedagoger på varje förskola som deltog. Alla respondenter var utbildade förskollärare. Vi tyckte 
att intervjuerna gick bra. Varje intervju tog cirka 30–40 minuter per deltagare. Vi valde att göra 
intervjuerna enskilt på grund av att deltagarna inte skulle påverkas av varandras tankar och 
uppfattningar vilket vi fann som positivt med att utföra enskilda intervjuer. Innan varje intervju 
samtalade vi lite allmänt med respondenterna för att skapa en god och avslappnad stämning 
mellan oss. Plats och placering ansåg vi vara betydelsefullt under våra intervjuer. Enligt 
Kihlström (2007, s. 51) ska platsen för intervjun genomföras på en lugn och avskild plats för 
att inte bli störd under intervjutillfällena. Detta kan vi relatera till eftersom det hände oss. Vid 
två av intervjutillfällena blev vi avbrutna eftersom vi satt på en icke avskild plats. Vi uppfattade 
att pedagogerna inte stördes av att intervjuerna avbröts utan vi hade ett fint flyt under hela 
intervjusituationen. 
 
Vi använde oss av ljudinspelning vid intervjuerna eftersom vi ansåg det vara en fördel när vi 
utförde våra transkriberingar. Med hjälp av ljudinspelningarna kunde vi på så vis gå tillbaka 
under våra transkriberingar flera gånger och lyssna på vad respondenterna hade att säga. 
Kihlström (2007, s. 48) nämner att en kvalitativ undersökning med intervju som metod skall 
liknas vid ett vanligt samtal vilket skiljer sig från det traditionella samtalet eftersom ämnet redan 
är förutbestämt. Vi upplevde att våra intervjuer blev som ett samtal mellan oss och 
respondenterna genom att anpassa frågorna under samtalets gång. Vårt samtal stannade aldrig 
upp och på det viset fick vi ett fint flyt i våra intervjusituationer. Validiteten i vår undersökning 
hade kunnat bli mer omfattande om vi hade valt att intervjua pedagoger på fler förskolor 
(Kihlström, 2007, ss. 164–165). Tiden för vår undersökning var begränsad till tio veckor därav 
valet att göra intervjuer istället för observationer som vi hade sett som en intressant metod. 
 

7.7 Didaktiska konsekvenser 
Resultatet visar att alla intervjuade pedagoger arbetar på ett relationsskapande sätt, den enda 
skillnaden var att de satte fokus på lite olika områden inom relationsskapandet. Utifrån egna 
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erfarenheter och det vi lärt av Hagström (2010) är att relationer skapas under lång tid och är 
speciellt viktigt för barn i de yngre åldrarna 1-3år. Alla barn på förskolan har behov av trygga 
och nära relationer. Om barnet inte får känna trygghet i relation till ansvarig pedagog på 
förskolan ägnar sig barnet åt att hantera sina känslor av otrygghet och det vill säga att 
anknytningssystemet är ständigt aktiverat. Barnet hindras att ägna sig åt utveckling och lärande.  
 
Det skulle vara intressant att se om något händer om barngrupper blir mindre och 
personaltätheten ökar om det då blir någon skillnad i relationskapandet från hur det ser ut idag 
i verksamheten. Ett annat intressant framtida undersökningsområde skulle kunna vara att följa 
några barn från inskolningen och upp till förskoleklass med hjälp av Pedagogisk 
processreflektion (PPR modellen) och se om det har någon påverkan i skapandet mellan 
pedagoger och barns relationer.  
 
Några tankar som vi fått under arbetets gång: Är förskolan verkligen anpassad till de yngsta 
barnen? Vad behöver barnen för att känna sig trygga på förskolan?  Något som har intresserat 
oss är Småbarnens egen läroplan (Förskolan 2013) de yngsta barnen behöver särskilt omsorg i 
små grupper. Aldrig tidigare i Sverige har vi haft så många barn, i de yngre åldrarna, i stora 
grupper under långa dagar. Därför behövs det en egen läroplan för de alla yngsta barnen 1–3 
år. Dagens läroplan är mer skriven för barn från 3 år. Grupperna med de yngre barnen är för 
stora och fokus på att lära inför skolan har tagit över omsorg och förutsättningar för 
relationsskapande vilket vi anser vara det allra viktigaste i vår kommande profession i den 
pedagogiska verksamheten med de yngre barnen 1–3 år.  
 
För barnens skull och Sveriges framtid! 
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9. BILAGOR 
       
Bilaga 1. 
 
Hej! 
 

Vi är två förskollärarstudenter på Högskolan i Borås som läser sista terminen på 
förskollärarutbildningen. Vi är i full gång med att skriva vårt examensarbete.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur några pedagoger som arbetar i de yngre åldrarna 1–
3 år beskriver sitt relationsskapande inom förskolan. 
 
Vi har tagit del av aktuell forskning inom vårt valda undersökningsområde, men önskar även 
hjälp att få möjlighet att intervjua några verksamma pedagoger. Det skulle vara mycket 
värdefullt för oss att få ta del av era tankar om ämnet eftersom det är ni som har kunskap, 
utbildning och erfarenhet inom detta område. Vi beräknar att varje intervju kommer att ta cirka 
30–40 minuter.  
Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket 
innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som avbryta ditt deltagande. Intervjuerna 
kommer att spelas in men inspelningarna kommer att raderas efter att arbetet är färdigställt. Allt 
material kommer att anonymiseras. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i vårt examensarbete.  
Vi bifogar samtyckesblanketten där det står mer information om dina rättigheter kring 
medverkan i vår undersökning samt ett informationsblad om behandlingen av personuppgifter 
enligt GDPR. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Ingeldi 
Tel: 070-XXXXXXX 
E-post: xxx 
 
Therese Emanuelsson 
Tel: 073-XXXXXXX 
E-post: xxx 
 
Handledare 
Anneli Bergnell 
Tel: 033-XXXXXXX 
E-post: xxx  
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Bilaga 2.  
 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
Som en del av kursen 11FK75 HT18-2 Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete 
för förskollärare 15hp vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka 
pedagogernas relationer tillsammans med barnen i de yngre åldrarna 1-3år.  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 
bestämt namn, ålder och uppgifter gällande din utbildning och antal arbetade år inom 
förskolan. 

Uppgifterna kommer att användas för att kunna göra en jämförelse och få en bild av 
sambandet mellan utbildning och antal arbetade år inom förskolan i förhållande till 
synen på barnens och pedagogernas relationer. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den 
aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara 
att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon 
begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så 
att inga uppgifter kan spåras till dig. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 
och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 
att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

_____________________________ 
Underskrift  

_____________________________ 
Namnförtydligande 

_____________________________ 
Ort och datum 



 

 

Bilaga 3. 
Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna 
om att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i 
överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat 
dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter 
inom högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter 
behandlas kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår 
webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig 
för den aktuella kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta 
vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per 
år begära ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För 
att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om 
registerutdrag på högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla 
dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta 
tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På 
grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 
profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 
Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 
att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle 
visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad 
eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig  Dataskyddsombud 
Högskolan i Borås    Åsa Dryselius 
501 90 BORÅS    E-post: dataskydd@hb.se 
Tel. 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se   Org.nr:202100-3138 



 

 

Bilaga 4. 
Intervjufrågor 

 
• Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? Hur många barn är inskrivna på 

avdelningen?  
 

• Hur länge varar er inskolning och hur ser er inskolningsmodell ut? Vad tycker du 
är viktigast i detta arbete?  

 
• Efter inskolningen hur arbetar ni vidare med att stärka relationerna som skapats 

mellan barnen och pedagogerna? 
 

• Vad tycker du krävs för att skapa goda relationer på förskolan? Har det någon 
betydelse för barns utveckling och lärande? Är det något som ni diskuterar på 
avdelningen?  

  
• Vad krävs för att barnen och ni ska kunna skapa relationer? 

 
• Vad är dina upplevelser av era möjligheter här på förskolan att skapa goda 

relationer till alla barn? Tycker du att det dessa möjligheter har förändrats genom 
åren?  Om så är fallet, vad tror du själv det kan bero på? 

 
• Finns det något viktigt att tänka på när det gäller att knyta an till barnen och vad 

har föräldrarna för roll och betydelse i relationsskapande? 
 

• Er ute och innemiljö på förskolan inbjuder den till relationsskapande? I så fall på 
vilket sätt? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


