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Syftet med studien är att skapa kunskap om hur förskollärare arbetar för att 
skapa trygga relationer med alla barn i förskolan. Svårigheter som kan 
förekomma med relationsskapande i förskolans verksamhet kommer även att 
behandlas. Metoden för undersökningen är kvalitativ, där det genomförts 
semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Resultatet analyseras och 
tolkas utifrån anknytningsteorin. Resultatet visar att förskollärare kan ses som 
barns trygga bas i förskolan och att en trygg anknytning är möjlig. 
Personaltäthet och storlek på barngrupper försvårar dock arbetet för 
förskollärare att skapa trygga relationer med alla barn. Slutsatsen är att 
förskollärarnas närvaro med barnen, lyhördhet för barnens signaler och 
medvetenhet kring svårigheter är faktorer som mest bidrar till lyckat utfall i att 
skapa trygga relationer med alla barn. 
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1 Inledning 

Förskolan är en social arena, där barn, kanske för första gången, har möjlighet att skapa 
relationer till vuxna utanför hemmet. I läroplanen för förskolan står det att "I förskolan ska 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen" (Skolverket, 2016, s.6). Barn är unika, har olika 
behov och förutsättningar för att skapa relationer. Läroplanen framhåller att det i 
förskolan är förskollärarens ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att alla barn 
ska få uppleva trygghet och trygga relationer. I förskolan upplever barnen dagligen olika 
känslor och tankar. Pape (2011) skriver att det är viktigt att alla pedagoger i verksamheten 
är uppmärksamma på de behov barn har för att alla barn i verksamheten ska ges tillfälle till 
att upprätthålla och skapa relationer. Det är viktigt att hela verksamheten skapar en 
trygghet där barnen får känna en lust och skapa nya upplevelser ihop med andra. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver vinster med att 
förskollärare skapar goda relationer till barn. Författarna menar att de relationerna både 
minskar risker för beteende- och lärande problem hos barn. Barns tidiga levnadsår och de 
relationer som skapas i förskolan har även visat sig ha betydelse för barns utveckling och 
lärande i högre åldrar (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009).  

I det vardagliga arbetet som förskollärare sker många möten med olika människor som kan 
innebära utmaningar både för barn och vuxna. Ibland möter förskollärare stora 
barngrupper, barn med behov av särskilt stöd eller barn som på något sätt gör att det är 
svårare att skapa en trygg relation med dem. Vissa gånger får barn som har en trygg 
relation stå till tillbaka för de barnen som behöver mer stöd. Det är förskollärarens 
uppdrag att skapa förutsättningar för relationerna till alla barn hur än de yttre 
påverkansfaktorerna ser ut i verksamheten. Det är även förskollärarens ansvar att 
upprätthålla relationerna trots eventuella motgångar.  

I läroplanen för förskolan står det skrivet att ”förskolläraren ska ansvara för att barn ges 
goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” 
(Skolverket, 2016, s.13). I förskolans läroplan skrivs det alltså fram att barn ska få 
möjlighet att skapa beständiga relationer och känna en trygghet i barngruppen. Eftersom 
relationsskapande både är en del av förskolläraruppdraget samt att detta uppdrag är 
komplext, har vi valt att studera hur förskollärare skapar trygga relationer med alla barn i 
förskolan. Relationen förskollärare och barn emellan är en grundbult för det fortsatta 
arbetet med alla barns lärande och utveckling i förskolan (Brebner, Hammond, 
Schaumloffel & Lind, 2014). Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams (2016) 
undersöker hur storleken på barngruppen påverkar barnen i förskolan och författarna 
menar att gruppstorleken är av betydelse men att lärarnas kompetens är den viktigaste 
komponenten för barns välmående i förskolan. Därav vill vi i denna studie skapa en inblick 
av hur förskollärare arbetar för att främja relationer med alla barn i förskolan. Studiens 
kommer även belysa problem som kan uppstå i processen med att skapa relationer samt 
förskollärares olika strategier.  

För att undersöka hur förskollärare arbetar för att skapa trygga relationer med alla barn 
ligger anknytningsteorin till grund för analys av resultat. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur åtta förskollärare arbetar för att skapa 
relationer med barn i förskolan. Våra forskningsfrågor är: 

- Vilka egenskaper anser förskollärare är viktiga för att skapa trygga relationer till alla 
barn i förskolan? 

- Vilka svårigheter ser förskollärare med att skapa trygga relationer till alla barn? 

- Vilka strategier använder förskollärare för att skapa trygga relationer? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet bakgrund presenteras relationsskapande och dess betydelse. I detta kapitel 
redogörs även begrepp som används i undersökningen för en ökad läsförståelse. Denna del 
kommer även att redogöra den litteratur, artiklar och avhandlingar som kommer att 
redovisas i vår undersökning.  

Anknytningsteorin som ligger till grund för tolkning och analys av resultat har ett eget 
kapitel som behandlas i kapitel 3, teoretiskt perspektiv. I metodkapitlet redovisas de 
metodval som gjorts för att göra undersökningen genomförbar, vilket då är de 
semistrukturerade intervjuerna. I samma kapitel kommer vi lyfta fram 
datainsamlingsmetod, urval, genomförande av undersökning, forskningsstrategi, 
analysmetoden, validitet och reliabilitet samt forskningsetik.  

I kapitel 5, resultat och analys, presenteras resultatet och analys utifrån det insamlade 
materialet från de kvalitativa intervjuerna. Resultatet strukturerades upp med hjälp av 
forskningsfrågorna och analyseras därefter. Vår analys redogör för sammanställning av 
undersökningens resultat som vi sedan kopplar till den litteratur som valt ut. Vi avslutar 
undersökningen i form av diskussion. I diskussionskapitlet lyfter vi fram vår 
metoddiskussion och en avslutande sammanfattning av undersökningen. I samma kapitel 
kommer vi lyfta fram det pedagogiska värdet i undersökningen samt vad som gör det 
relevant och som avslut ger vi förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel tydliggörs begrepp som används i studien i avsnitt 2.1. Hur databassökning 
gått till väga beskrivs i avsnitt 2.2. Tidigare forskning presenteras i avsnitt 2.3, där tidigare 
forskning är indelat i avsnitten: relationsforskning i barns tidiga år, professionell 
relationskompetens, förskollärares förhållningssätt och förutsättningar för att skapa trygga 
relationer.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Här nedan kommer vi förklara några av de begrepp som vi använder oss av i vår studie. 
Detta görs i syfte till en ökad läsförståelse.  

Anknytning. Känslomässiga band som skapas mellan individer, exempelvis mellan 
barn och förälder eller barn och förskollärare.  
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Relationsskapande. Begreppet relationsskapande innefattar hur personal förhåller sig, 
binder relationer och tar kontakt med barnen i förskolan i form av uppmärksamhet, närhet 
samt delaktighet. Relationsskapande innefattar hur förskolläraren ansvarar för att skapa 
relationer genom att stödja och vägleda barnen in i relationer med andra. 

2.2 Databassökning 

Vi har i vår undersökning använt oss av databaserna ERIC och SwePub. I dessa databaser 
fann vi relevanta artiklar och avhandlingar som passade våra forskningsfrågor. Våra 
sökningar gjordes i form av ”advanced search”.  Sökorden vi valde att använda oss av i 
ERIC var relationship*in* preschool AND caregiver*, och i databasen SwePub användes 
sökorden relation* förskola*. Vi studerade därefter artiklarna och avhandlingarna 
tillsammans för att se vilka som var relevanta för vår undersökning. Detta presenteras i 
följande avsnitt. 

2.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning under tre rubriker, 
relationsskapande i barns tidiga år, professionell relationskompetens och 
förskollärarens förhållningssätt. I de fall där begreppet pedagog används i tidigare 
forskning har även vi gjort det. 
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) redogör för att kommunikation är 
en aspekt för att karakterisera en förskola med hög kvalitet. Författarna menar att 
kommunikationen är ett verktyg som används i förskolan för att skapa goda relationer. 
Vänskap och samspel med andra barn men också kommunikationen mellan pedagog och 
barn är av stor betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan. I barns tidiga år på 
förskolan är det viktigt att lägga grunden för ett livslångt lärande. I läroplanen för 
förskolan tydliggörs även förskolans uppdrag  

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.” (Skolverket, 
2016, s.7).  

Jonsdottir (2007) skriver ”Förskolan bör vara en miljö där samtliga barns behov bemöts 
med omsorg och kärlek och barnens moraliska pålitlighet blir en resurs för hela gruppen” 
(s. 159). Författaren menar att alla pedagoger bör vara medvetna om miljöns betydelse för 
barns sociala utveckling. Därav är det personalens uppgift att skapa miljöer som stödjer 
känslan av samhörighet och solidaritet. 

2.3.1 Relationsskapande i barns tidiga år  

Juul och Jensen (2003) beskriver relationsforskning som gjorts av framförallt Stern, där 
det upptäckts att barn föds sociala och har en förmåga och ett behov av att skapa sociala 
relationer från födseln. Barns reaktioner är alltid meningsfulla och de besitter en förmåga 
att ta in vuxnas sinnesstämningar, bearbeta och svara på dessa. På vissa områden kan barn 
redan från födseln ta ansvar för sin egen person och den kompetensen utvecklas snabbt 
under förskoleåldern. Ytterligare en upptäckt är att barn utvecklas bäst i relationer där 
barnet från början behandlas som en självständig individ och aktiv i sitt eget 
relationsskapande, det vill säga en subjekt-subjektrelation. Ömsesidighet är ett begrepp 
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som används för att ”beskriva den avgörande relationella kvaliteten i subjekt-
subjektrelationen” (s.127). Lund (2006) beskriver att i subjekt-subjektrelationen ligger en 
tro på att alla människor har en egen inre värld med egna åsikter och tankar som de tolkar 
världen utifrån. Emilson (2008) beskriver också subjekt-subjekt-relationen och särskilt 
kommunikationen i en sådan. Enligt Emilsson innefattar denna öppenhet, ömsesidighet 
och samförstånd.  

Ebbeck och Yim (2009) poängterar vikten av att skapa positiva relationer vuxna och barn 
emellan, där de vuxna stöttar barnen i sitt relationsskapande. Författarna menar att det är 
den viktigaste aspekten för småbarns emotionella välbefinnande. Dessa relationer är också 
byggstenar för barns emotionella välbefinnande senare i livet. Brebner, Hammond, 
Schaumloffel och Lind (2014) menar att för att barn ska få utvecklas optimalt behöver de 
bli omhändertagna på ett varmt sätt och där deras behov blir tillgodosedda. 

Degotardi (2010) visar att det finns en koppling i goda relationer inom barnomsorgen och 
barns tal- och språkutveckling. Då spädbarn ännu inte är verbala behöver pedagogen vara 
känslig för barnets ickeverbala kommunikation. Degortardi menar att förskollärare 
behöver skapa en relation till barnet för att tolka barnets signaler för att underlätta 
kommunikationen, relationen blir vägen för den vuxne och barnet att nå fram till varandra. 
Drugli och Undheim (2012) och Ebbeck och Yim, (2009) menar att barn i sina tidigaste år 
behöver varma och känsliga pedagoger som sköter deras behov för att nå en optimal 
utveckling hos barnet. Orrenius (2005) skriver att “Småbarn måste bli mottagna och sedda 
på ett alldeles särskilt sätt. De behöver mycket kroppskontakt och mycket närhet för att 
känna sig bekräftade” (s. 64). Enligt Drugli och Undheim (2012); Ebbeck och Yim (2009) 
och Orrenius (2005) behöver barnen mycket närhet av personalen i förskolan för att de ska 
kunna skapa en tillförlitlig anknytning till personalen i förskolan, som sedan kommer växa 
under åren för att skapa trygga relationer.  

2.3.2 Professionell relationskompetens 

Frelin (2010) behandlar i sin avhandling begreppet professionell och om att vara 
professionell. Författaren beskriver olika teorier om lärarens relationsskapande från 
förskola till gymnasiet. Frelin menar att det handlar om att vara skicklig utövare av sitt 
yrke. Vidare menar författaren att det handlar om att reflektera och vara medveten över sin 
egen roll som lärare för att kunna lära känna barn och ge barn möjligheter till att utvecklas. 
Juul och Jensen (2003) tar upp begreppet professionell relationskompetens. Med det 
begreppet menar författarna den skicklighet och makt som professionella vuxna-barn 
relationer innefattar. De tar upp ett antal värdeföreställningar om vad som är viktiga 
kompetenser i professionella vuxen-barn relationer, som att “se” barn. Att “se” barn 
handlar om att se bakom barnets beteende utan att försöka hitta förklaringar till varför 
barnet beter sig som det gör. Att besitta en förmåga att exempelvis se sorg i ögonen på ett 
barn som beter sig hyperaktivt och ilsket. Här behöver den vuxne samla in information om 
barnets alla sidor för att få en helhetsbild. Därefter kan den vuxne bekräfta och erkänna 
barnet, vars upplevelse då barnet kan bli “sedd”.  

Genom att besitta en förmåga att ”se” barn kan barns självkänsla och inre ansvarstagande 
utvecklas (Juul & Jensen, 2003). Den vuxne får en annan kontakt med barn och möts då 
med ökad respekt och empati. Andra värdeföreställningar som författarna pekar ut är 
ledarskap, autencitet och ansvar. Med ledarskap menar författarna en förmåga att leda 
barnen till de givna målen men samtidigt ha en förmåga att ”se” varje barns integritet och 
inte kränka dem. På så sätt blir den vuxne en ledare som är förebild för barnen och skapar 
en trygg atmosfär för barnen. Med ansvar menar författarna att det alltid är den vuxne som 
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har ansvar för kvaliteten i vuxen-barn relationen. Det är den vuxnes ansvar att bygga 
relationer till varje barn och barngruppen. Med begreppet autenticitet menas att 
pedagogen har en viktig roll i att skapa relationer, genom att närvara och se och höra 
barnen: “Den vuxnes förmåga att vara yrkespersonligt närvarande i relationen” (Juul & 
Jensen, 2003, s. 127). Juul och Jensen menar, med hänvisning till Stern, att förskollärare 
behöver vara professionellt relationskompetenta för att kunna skapa goda relationer till 
barn.  

2.3.3 Förskollärarens förhållningssätt 

Jonsdottir (2007) skriver att de flesta barn som inte känner någon tillhörighet eller 
samhörighet med andra i förskoleverksamheten påverkas negativt i sin egen självkänsla. 
Författaren skriver vidare att de barn som kommer utanför gruppen och inte skapar några 
relationer går miste om sin trygghet. Barn som påverkas på detta sätt och går miste om 
sina färdigheter och egenskaper utvecklar ett dåligt självförtroende samt självrelation 
(Jonsdottir, 2007).  Jonsdottir menar att det är lättare för barnen att skapa relationer om 
pedagogerna tror på barnets sociala kompetens, därav har pedagogernas förhållningssätt 
och uppfattningar en stor påverkan på hur barnet uppfattar sig själv. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att pedagogen ska se till att både släppa in alla barn 
och se alla barn. Ansvaret ligger i att som pedagog upptäcka barnen. “Några är livligt 
oroliga, andra är stillsamma mer passiva. De står utanför leken. De ser på. De märks inte så 
mycket. De smälter in i väggen. Vad har de gjort hela dan? Ingen vet. Ingen har sett.” 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 111). Knutsdotter Olofsson betonar förskollärarens närvaro 
med barnen. Som pedagog kan det vara omöjligt att se och höra allt som händer med 
barnen, men det gäller att som pedagog försöka vara så vaksam som det bara går för att 
upptäcka alla barn. På så sätt menar Knutsdotter Olofsson att det går lättare att stödja barn 
på de områden de behöver stöd.  

I förskolan krävs det att förskolläraren skapar en stark och lyhörd relation till barnen för 
att tidigare kunna upptäcka och underlätta kommunikationsutvecklingen (Drugli & 
Undheim 2012). Johansson (1999) förklarar innebörden av lyhördhet med att både förstå 
och att bli berörd av önskningar och behov hos andra och därefter försöka förbättra 
situationen för den berörda.   

Som förskollärare är det viktigt att tänka på att barn har olika erfarenheter av 
relationsskapande. Pape (2001) skriver att barns variationsrikedom förändras beroende på 
barnens vistelsetid på förskolan. Författaren betonar att förskollärare behöver se över 
barns vistelsetid i förskolan och ta till vara på den för att skapa goda relationer. 
Förskollärare ansvarar för att vara observanta för att skapa och bevara relationer som finns 
i verksamheten bland alla individer (Pape, 2001). Vidare påpekar Pape att när förskollärare 
kritiskt granskar sitt förhållningssätt och reflekterar kring sitt agerande, för att förbättra 
eller förändra relationer, får barnen i förskolan på så vis förebilder vars förhållningssätt de 
kan ta efter. Jonsdottir (2007) beskriver hur utanförskap kan påverka barn i förskolan. Att 
som barn inte känna sig sedd eller finna en tillhörighet med andra i grupp, inte känna 
trygghet, känna sig accepterad, och inte känna eller få någon kärlek och närhet påverkar 
barnets identitet. Att inte känna sig sedd eller hörd påverkar barnets självkänsla, tillit och 
identitet (Jonsdottir, 2007). Vidare skriver Jonsdottir att det visat sig att de barn som 
avlägsnas från gruppen och saknar relationer till andra har det svårare i skolan samt är mer 
emotionellt instabila. 
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2.3.4 Förutsättningar för att skapa trygga relationer i förskolan 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barn inte endast är i behov av kompisar och 
leksaker, utan att vuxna också behövs i barns närhet. Det är viktigt att som pedagog bygga 
en relation där barnet får möjlighet till att utvecklas. Barn behöver kunna hantera verktyg 
och samspela med andra, och för att barn ska kunna göra det behöver de känna en 
trygghet. Bing (20o3) riktar sig i sin studie till folkhälsoarbetet som utgår ifrån barns 
välmående i förskolan. I studien riktar sig författaren in sig på förskollärarens kompetens 
för att skapa de förutsättningar som krävs för att få till en trygg relation med barnet. Bing 
poängterar att det är viktigt att göra sitt yttersta i att tillgodose alla barns känslor och att 
det gäller att som förskollärare vara medveten om vilken insats som görs för att bedriva en 
trygg relation. 

Orrenius (2005) beskriver att barn som får möjlighet att knyta an till förskollärare och 
barnskötare i förskolan och skapa en trygg relation kan utveckla en förmåga att reflektera 
över sina relationer och sin tillit till sig själv. En trygg relation är nödvändig för barnen i 
förskolan då den relationen ersätter relationen till föräldrarna under förskoletiden. Mest 
viktigt är det för de yngsta barnen. Orrenius menar att det krävs “mindre barngrupper 
(högst fyra små barn under tre år, per vuxen), stöd och uppskattning från arbetsgivaren 
och föräldrarna, handledning (en utomstående konsult som hjälper personalen vid svåra 
problem och konflikter med barnen och deras föräldrar), högre löner” (s. 25) för att detta 
ska bli möjligt. Författaren skriver att det idag inte är självklart på samma sätt att finna en 
trygg lärare att knyta an till på förskolan då orken hos de som arbetar i förskolor inte finns 
på samma sätt som när det fanns högre personaltäthet. Kihlbom (2009a) skriver om vilken 
betydelse barngruppsstorleken och personaltätheten har på barns förmåga att skapa 
relationer. Kihlbom menar att större barngrupper på förskolan kan leda till att barnen inte 
får samma förutsättningar i sin utveckling. Kihlbom skriver även att personaltätheten har 
en påverkan på den relation som skapas till barnen. Kihlbom menar är att när personalen 
räcker till blir det även lättare att skapa en närmare relation till barnen, vilket leder till att 
det lättare går att skapa trygga relationer. Vidare menar Lindholt (2009) att många gånger 
leder detta till samvetskval hos personal i förskolan då upplevelsen inte alltid är att de kan 
uträtta vad de anser vara god omsorg.  
Lund (2006) redogör att hon i sin bok vill skapa en medvetenhet kring lärares arbete med 
inagerande barn. Vidare skriver Lund att hon vill öka förståelsen för hur man kan arbeta 
med barn som hon uttrycker det “hon som bara sitter där, som bara finns utan att delta i 
det som sker” (s. 9). Lund beskriver barn som är passiva i ett klassrum, barn som hon själv 
i sitt arbete som lärare flera gånger försökt nå men inte känt att hon lyckats nå fram till. 
Vidare menar författaren om det saknas samspel och dialog mellan lärare och barn är det 
omöjligt att nå tystare barn. Lund skriver att det inte finns någon manual för hur man ska 
förhålla sig till dessa barn men att som lärare fundera över sitt eget sätt att möta dessa. 
Juul och Jensen (2003) och Lund (2006) menar att en subjekt-subjekt relation är att 
föredra där barn ses som subjekt och inte objekt. “Lärarens medvetenhet, 
relationskompetens, yrkesmässiga och personliga krav bildar grundvalen för hur mötet 
utfaller” (Lund, s. 7). Lund påpekar här att lärarens förhållningssätt till barn lägger 
grunden för hur mötet med barn blir. 

3 Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer i vår studie att utgå ifrån anknytningsteorin som bygger på starka och 
känslomässiga band som byggs upp mellan individer. I detta fall har vi valt att rikta in oss 
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på den anknytning som byggs upp mellan barnet och förskolläraren i förskolans 
verksamhet. Anknytningsteorin grundas i att en vuxen svarar an på barns känslomässiga 
signaler (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).    

Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander (2006) beskriver Ainsworth och Bowlbys teori 
om anknytning. Författarna förklarar Ainsworth och Bowlbys teori som varaktiga band 
som riktas mot en särskild person som har känslomässig betydelse för barnet. Broberg 
m.fl. (2006) beskriver att grunden i Bowlbys teori om anknytning är att barn och 
omvårdare har två beteendesystem som kompletterar varandra, anknytning- och 
omvårdnadssystemet. Broberg m.fl. (2006) menar att barn föds med ett 
anknytningssystem vars syfte är att skapa fysisk närhet till sin anknytningsperson. När 
barns anknytningssystem är aktiverat avger de signaler om sina behov och det är 
omvårdarens uppgift att svara på dessa signaler. Barnet söker dennes närhet och känner 
obehag om den separeras från personen. Hos den personen kan barnet också söka trygghet 
och tröst. Om barnet söker trygghet eller tröst och blir bekräftad i det leder det till en trygg 
anknytning. Vid avvisning av barnet får det en otrygg anknytning. Vid trygg anknytning 
visar barnet glädje och förnöjsamhet. Otrygg anknytning skapar risk för förlust av 
anknytningspersonen för barnet, vilket i sin tur leder till att barnet kan uppleva ilska, 
ångest och oro. “Anknytnings-omvårdnads-relationen är alltså per definition en ojämlik 
relation: barnet får och föräldern ger” (Broberg m.fl., 2006, s. 57). Det Broberg m.fl. 
(2006) påpekar är att omvårdaren behöver osjälviskt vara lyhörd för barnets signaler och 
beredd att besvara dessa.  

Broberg m.fl. (2008) och Broberg m.fl. (2006) redogör för två typer av otrygg anknytning 
hos barn: undvikande och ambivalent/motspänstig. Broberg m.fl. (2006) menar att ett 
barn som har otrygg undvikande anknytning till vårdnadshavaren utmärks genom att: inte 
söka sig till föräldern efter en separation från denna, inte ha ögonkontakt med varandra 
och hålla sina behov för sig själv. Barn med otrygg ambivalent/motspänstig anknytning 
känner inte att anknytningssystemet får gå i vila när vårdnadshavaren återvänder och 
kommer frenetiskt fortsätta pocka på vårdnadshavarens uppmärksamhet. Barn kan då bli 
extra gnälliga och ängsliga och hänga sig fast i vårdnadshavaren (Broberg m.fl., 2006).  

Niss (2009) skriver att under ett barns första år i förskolan utvidgas anknytningen från 
enbart föräldrarna till att gälla även vuxna i förskolan. Därav är barns relation till vuxna i 
förskolan av stor vikt för barnen. Under barns vistelsetid i förskolan är det personalen i 
förskolan som är de viktigaste personerna för barnen. Om personalen i förskolan lyckas 
bekräfta barnen och möta deras behov säkras tre grundläggande aspekter hos barnen. De 
får en förmåga att tåla stress och spänning, att samspela med andra samt att knyta an. 

Bowlby (2010) menar att det till viss del går att förutsäga hur ett barn kommer att bete sig i 
förskolan utifrån anknytningsmönster barnet har när det är tolv månader. Barn som har 
trygg anknytning kommer troligtvis beskrivas som omtyckta av andra barn, villiga att 
samarbeta och uppfinningsrika. Barn med otrygg undvikande anknytning kommer istället 
troligtvis beskrivas som “känslomässigt isolerade, fientliga eller antisociala och, paradoxalt 
nog, som omotiverat angelägna om uppmärksamhet” (s.153). De barn som har otrygg 
ambivalent anknytning beskrivs troligen också som att de har ett omotiverat behov av 
uppmärksamhet, är impulsiva, spända, lätta att frustrera eller som tillbakadragna och 
handfallna. Broberg m.fl. (2006) menar att barnens anknytning till föräldrar, innan de 
börjar förskolan, också kommer att påverka barnens förväntningar på hur miljön i 
förskolan ser ut och på hur ett socialt samspel ser ut. De barn som har en trygg anknytning 
kommer då med största sannolikhet få mer positiv respons från personalen medan de barn 
som har otrygg anknytning istället får än fler negativa reaktioner.   



 8 

Bowlby (2010) skriver att i slutet av barnets första år fungerar anknytningspersonen som 
en trygg bas. Bowlby menar att begreppet trygg bas handlar om att finnas där och stödja 
barnet. Då menar författaren att barnen kan börja utforska sin omvärld men sedan 
återvända till den trygga basen när något känns hotfullt. Vidare menar Bowlby att under 
barnets andra levnadsår övar barnet sin strategi för anknytning genom att bege sig ut för 
att utforska för att sedan återvända till den trygga basen. När föräldern ger sitt barn 
sammanhängande upplevelser av att finnas tillgänglig då barnet behöver det har 
omvårdaren gjort sin del för att barnet ska kunna knyta an (Bowlby, 2010). 

Kihlbom (2009b) skriver att personal i förskolan behöver ha kunskaper om vad varje 
enskilt barn behöver både på sikt och i nuet samt att kunna möta varje barns behov, på så 
sätt blir även personal i förskolan en trygg bas för barnen. Kihlbom (2009c) redogör för att 
en förskola med hög kvalitet kan kompensera barn som har svag anknytning till en eller 
båda föräldrarna. Författaren menar då att anknytningen till personalen blir svårare att 
etablera och det ställer höga krav på kompetensen hos personalen. För de barn som har en 
otrygg anknytning innan de börjar förskolan är det av särskild stor betydelse att de får en 
möjlighet till att skapa trygg anknytning till personal i förskolan. Det har visat sig vara så 
att särskilt pojkars anknytning är mer känslig för låg kvalitet i förskolan. Barns anknytning 
till personal i förskolan behöver få ta tid för att den ska utvecklas och personalens 
känslighet för barnen är viktiga faktorer. Vid trygg anknytning till personalen i förskolan 
får barnet större social kompetens högre upp i förskoleåldern.  

Broberg m.fl. (2006) problematiserar kring begreppet lyhördhet i anknytningsteorin och 
menar att vara lyhörd inte betyder att komma till barnet så fort det vill eller att barnet 
alltid ska få göra som det vill. Istället menar författarna att lyhördhet betyder att den vuxna 
värderar barnet signaler och de situationer barnet befinner sig i och därefter värderar hur 
mycket barnet behöver. Författarna skriver att lyhörda föräldrar med en förmåga att lyssna 
in barnens behov har betydelse för barnets möjlighet att sortera sina 
anknytningserfarenheter men att lyhördhet inte är den enda ingrediensen för att skapa en 
trygg anknytning. En lyhörd vuxen menar författarna har en förmåga att se bakom barnets 
beteende och se barnets perspektiv och kan på så sätt också hjälpa barnet med sina 
känslor.  

Anknytningsteorin är relevant då den grundas på känslomässiga band mellan barn och 
vuxen. Då undersökningen syftar till att skapa djupare förståelse för hur förskollärare 
arbetar för att skapa trygga relationer med alla barn, är vuxnas förmåga att kunna svara på 
barnets signaler av vikt för att kunna tolka resultatet. Kihlbom (2009b) skriver att 
anknytningsteorin kan beaktas som en vetenskaplig objektiv metod och har därför använts 
i omfattande forskning om anknytning mellan barn och föräldrar men anses även som 
relevant när det kommer till att forska om barns relationer med andra närstående, som 
personal i förskolan.  

4  Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som vi använt oss av i vår undersökning. Till att 
börja med redogör vi för vår forskningsstrategi i avsnitt 4.1, därefter vårt metodval i avsnitt 
4.2 och därefter hur vi gjort vårt urval i avsnitt 4.3. I denna del redovisar vi även 
datainsamlingens genomförande i avsnitt 4.4 och analysmetod i avsnitt 4.5. Vi kommer 
även beskriva hur vi gjort vår undersökning pålitlig och tillförlitlig i avsnitt 4.6 validitet och 
reliabilitet samt forskningsetiska ställningstaganden i avsnitt 4.7. 
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4.1 Forskningsstrategi 

Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativ forskningsstrategi. Detta gjordes med 
syfte att på bästa sätt få fram den information som krävs. Med hjälp av kvalitativ metod 
ansåg vi som Bryman (2011) att det underlättade att samla in den information som krävdes 
då det blev en flexibilitet i samtalet med respondenterna. Vi har använt oss av öppna frågor 
för att vi ville ge plats för följdfrågor. Det gjorde att respondenterna fick ett mer flytande 
samtal vilket även Bryman (2011) skriver har en positiv inverkan. Vi har valt att använda 
en kvalitativ metod för att vi ansåg att det är den mest passande metoden att utgå ifrån, för 
att få våra forskningsfrågor besvarande. Våra frågor bygger på tidigare erfarenheter och 
intressen som samlats ihop under utbildningen. Vi tror att dessa intervjuer gav möjlighet 
att skapa relationer och möjlighet att sätta sig in i respondenternas perspektiv. Vi ansåg 
som Bryman (2011) att den kvalitativa metoden var mest lämplig, då syftet är att framställa 
en klarare bild av respondenternas tankar och synpunkter, som sedan la grunden till vår 
resultatdel i senare avsnitt. 

4.2 Insamling av data 

Vi har gjort åtta kvalitativa intervjuer där vi utgått från en intervjuguide (bilaga 1). Kvale 
och Brinkman (2009) skriver att kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda sig av för att 
lättare skapa en inblick i respondenternas synsätt och tankesätt. Bryman (2011) menar att 
de kvalitativa intervjuerna framförallt används i tolkningsinriktade studier som vi riktar 
oss in oss på när det gäller relationer mellan individer. De kvalitativa intervjuer vi använt 
oss av var semistrukturerade som innebär att det skapas mer utrymme för flexibilitet, 
vilket ger utrymme till att kunna ställa följdfrågor till respondenterna. Därför tyckte vi att 
den kvalitativa metoden var lämplig för vår undersökning. Bryman skriver att det är viktigt 
att respektera respondenternas vardag i form av tid, därav har vi i förväg skickat 
förfrågning om tid, för att det ska passa båda, men främst deltagarna. I samtalet har vi 
också frågat om det är okej att skicka ut mejl senare om det dyker upp några följdfrågor 
som inte besvaras under intervjun eller som senare dyker upp. Alla intervjuer spelades in 
med hjälp av mobiltelefon för att inte gå miste om någon viktig information. Detta gjordes 
med ett godkännande av våra respondenter efter att ett missivbrev (bilaga 2) skickats ut.  

Vi började intervjutillfällena med att redogöra för de två teman vi fokuserade på i 
intervjuguiden, att arbeta med att skapa trygga relationer mellan förskollärare och barn 
och problem som kan uppstå med att skapa trygga relationer till alla barn. Sedan inledde vi 
intervjuerna med att ställa allmänna frågor om respondenternas utbildning för att lätta på 
stämningen. 

4.3 Urval                    

I undersökningen som gjorts har vi använt oss av bekvämlighetsurval som innebär att de 
intervjuer som utförts har varit närbelägna de områden som vi bor på eller tidigare 
kontakter (Bryman, 2011). Eftersom studien var begränsad till tio veckor valde vi att 
använda oss av de kontaktnät vi tidigare hade. Vi ansåg att tiden kanske inte skulle räcka 
till om vi inte valde att göra på detta sätt. Då arbetet var tidsbegränsat ansåg vi att 
bekvämlighetsurvalet var mest passande för att hinna hitta deltagare till våra intervjuer, 
vilket då underlättade att använda sig av de etablerade relationer vi har till några 
förskollärare.  
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Vi har valt att avgränsa vår undersökning till tre olika förskolor som vi genomfört våra 
kvalitativa intervjuer med åtta personer på. Våra respondenter som valts ut är alla 
förskollärare. Vi valde att göra samtliga intervjuer med förskollärare, då det är 
förskollärares egna arbete med relationer till barn vi undersöker. Samtliga respondenter 
har då läst på högskola under ett antal år (beroende av när de genomfört sin 
förskollärarutbildning), dessa år tänker vi borde leda till ytterligare reflektioner hos 
respondenterna angående att skapa trygga relationer med alla barn.  

4.4 Genomförande 

I vår undersökning utfördes kvalitativa intervjuer med åtta stycken respondenter, i två 
mellanstora svenska städer. Dessa intervjuer utfördes på deltagarnas arbetsplatser, då vi 
ansåg att det var viktigt att ta hänsyn till deltagarnas vardag och att skapa en trygghet. 
Förskolor kontaktades via mail med bifogat missivbrev. Förskollärare tog kontakt med oss 
och talade om att det fanns intresse att delta i vår undersökning. Åtta förskollärare visade 
ett intresse och vi tyckte att det var passande att hinna med då tiden kanske inte skulle 
räckt till så många fler deltagare. Tillsammans bestämde vi plats där intervjuerna kunde 
utföras. Som Bryman (2011) skriver tog vi hänsyn till att skapa tillitsfulla relationer till våra 
deltagare där de kunde känna en bekvämlighet. Vi fick respondenternas godkännande till 
att spela in intervjuerna då vi talade om att vi inte ville gå miste om någon viktig 
information som sedan ska transkriberas. Respondenterna fick svara på samma frågor som 
vi skrivit ihop inför intervjuerna. Vi använde oss av öppna frågor för att ge mer utrymme åt 
följdfrågor som också framkom i samtalen. Intervjuerna transkriberade vi sedan i sin 
helhet. 

4.5 Analysmetod  

Vi transkriberade intervjuerna och sammanställde i olika teman som även Bryman (2011) 
hänvisar till, som också kallas för öppen kodning. Vi valde att använda oss av denna metod 
för att lättare se de skillnader och likheter mellan de olika svar som vi samlat in. Vi delade 
in svaren i olika färger för att vi lättare skulle kunna skilja på vem som sagt vad i intervjun 
samt för att underlätta vid kategoriseringen. Sedan kategoriserade vi in intervjufrågorna 
under forskningsfrågorna. Svaren på frågarna användes sedan i resultatdelen. Tillsammans 
analyserade vi materialet f ytterligare en gång för att göra kopplingar till vårt teoretiska 
perspektiv vi valt att använda oss av.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) är begreppen reliabilitet och validitet svåra att placera in i kvalitativa 
undersökningar. Bryman menar att det blir tydligare att omformulera orden reliabilitet och 
validitet till äkthet och tillförlitlighet. Vi är medvetna om att det kan finnas faktorer som 
kan ha påverkat svaren vi fick in med hjälp av de kvalitativa intervjuerna. Exempel på detta 
kan vara missförstånd på någon fråga eller stress då det är en livlig miljö trots att 
intervjuerna genomfördes bakom stängda dörrar. Vi är väl medvetna om att det kan finnas 
flera olika tillförlitlighetsbrister i undersökningen. Detta kan bero på missförstånd av svar 
eller frågor, den valda miljön eller andra avvikelser som framkommit under intervjun. För 
att i största möjliga mån förhindra detta valde vi att skicka ut information i förväg 
angående de val av undersökning som vi ville utföra. Detta gjordes i syfte till att skapa en 
trygghet samt för att förhindra misstolkningar. För att göra undersökningen så tillförlitlig 
som möjligt har vi använt oss av en kritisk hållning. Därav har vi fokuserat på våra 
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forskningsfrågor under hela förloppet samt varit kritiska till den information vi samlat 
ihop. Vi valde inspelningar som metod för att karaktärisera en rättvis bild hos 
respondenterna då vi transkriberade intervjuerna i sin helhet (Bryman, 2011). De inspelade 
intervjuerna gjorde det även lättare för oss att kunna koncentrera sig på det 
respondenterna säger i samtalet. De åtta inspelningar som gjorts med hjälp av våra 
mobiltelefoner under studien har även gett oss större möjlighet till att begripa det 
respondenterna säger. Genom att använda sig av denna metod har vi även fått ett förstärkt 
minne som sedan underlättat i senare avsnitt då vi avkodat vad respondenterna svarade 
(Bryman, 2011).  

Enligt Bryman (2011) innebär generaliserbarhet att det går att generalisera resultatet av en 
studie, dock behöver undersökningen vara större för att kunna generaliseras i olika 
kategorier. Detta har vi dock inte kunnat göra eftersom att vi haft för få respondenter i vår 
undersökning.  

4.7 Forskningsetik 

I undersökningen har vi bemärkt de fyra forskningsetiska kraven: samtyckeskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet som även framkommer i 
Vetenskapsrådet (2011). I undersökningen har vi tagit hänsyn till alla dessa etiska krav för 
att utförandet ska gå rätt tillväga. I det tidiga missivbrev (bilaga 2) som skickades ut till 
förskolorna tydliggjorde vi att detta var en undersökning som de frivilligt fick vara med på. 
I missivbrevet stod även en kort sammanfattning av syftet av undersökningen samt vad det 
insamlade materialet skulle användas till och vart de sedan skulle publiceras. Genom att de 
fått information om vår undersökning och själva fick avgöra om de ville medverka i vår 
undersökning uppfylls samtyckeskravet och informationskravet. Konfidentialitetskravet 
uppfylls då vi tydligt informerade deltagarna om att de kunde vara anonyma under hela 
undersökningen. Vi tog ställning till de etiska aspekterna under intervjuerna. Vi nämner 
inga namn, personliga uppgifter eller arbetsplatser för att det ska vara så anonymt som 
möjligt. Däremot har vi valt att använda oss av fiktiva namn på respondenterna för att 
underlätta läsningen i resultatkapitlet. Nyttjandekravet har vi tagit ställning till då de 
insamlade materialet enbart använts till vår undersökning.  

5 Resultat och analys 

I denna del kommer vi att redogöra för resultat och analysera detta ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv. I resultatdelen har vi hela tiden haft våra 
forskningsfrågor med i beaktande. 
Vi sorterade vårt insamlade datamaterial som ledde oss in på tre teman: trygga relationer, 
svårigheter med att skapa trygga relationer och strategier som används för att skapa trygga 
relationer. I avsnitt 5.1 presenteras trygga relationer i förskolan, i avsnitt 5.2 svårigheter 
med arbetet och i avsnitt 5.3 strategier som används av förskollärarna för att skapa trygga 
relationer. I slutet av varje avsnitt görs en kort sammanfattning av resultatet som blir en 
slutsats av analyserna av våra kvalitativa intervjuer. 

5.1 Trygga relationer i förskolan 

När respondenterna svarar på frågan om hur de ser på relationerna de har med barnen i 
förskolan, använder sju av åtta ordet trygg i sina beskrivningar. Det blir tydligt i 
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intervjuerna att respondenterna tycker att relationer med barnen är viktiga och att de ska 
vara trygga. En av respondenterna, Lisa, beskriver trygga relationer:  

Trygga relationer, ja relationer där barnet kan vända sig till mig, veta att jag finns där. Ge den 
där känslan av att hos mig kan du söka trygghet i form av omsorg.  

Lisa tydliggör vikten av att man som förskollärare ska finnas där för barnen i verksamheten 
i form av omsorg och trygghet. Hon beskriver hur mötet med barnen kan se ut i 
verksamheten.  

När respondenterna beskriver trygga relationer med barn i förskolan dominerar ord som 
närvarande, lustfylld, tillitsfull, bekräfta, lyssna och tydliga gränser. Nästan samtliga 
respondenter använder ord som på något sätt inbegriper närhet med barnen och även om 
inte samtliga respondenter använder ordet närvarande så lyser förskollärarnas närvaro 
med barnen igenom i respondenternas svar. Att finnas till hands för barnen för vad, när 
och hur som helst. Catharina uttrycker sig på följande sätt:  

Att dom vet att [Catharina] finns där för mig, i alla situationer. Jag finns där som hjälp, jag finns 
som tröst.  

Catharina beskriver att hon upplever trygga relationer med barn betyder att barnen vet att 
hon finns där för dem oavsett hur situationen ser ut. Catharinas beskrivning liksom de 
andra förskollärarnas redogörelser om att finnas för barnen kan kopplas till 
anknytningsteorins begrepp trygg bas. Begreppet trygg bas menar Bowlby (2010) betyder 
att barnen kan utforska sin omgivning och sedan kan återvända till sin trygga bas. Det kan i 
praktiken betyda att förskollärare finns för barnen när de upplever något som känns 
exempelvis hotfullt (Bowlby, 2010). Vår slutsats är att förskollärarna därför kan ses som 
barns trygga bas i förskolan.  

På liknande sätt uttrycker en annan av respondent, Oscar, att han finns till hands när helst 
barnet behöver trygghet och kan se att barnet sedan kan gå tillbaka till det sysslade med 
innan det behövde uppsöka tryggheten hos förskolläraren. Oscar uttrycker: 

Jag tror det handlar om att man kan känna sig otrygg ibland och då kommer han till mig gör det 
lilla som får honom att känna sig trygg sen återgår till sitt.  

Oscar talar om att det är trygghet barnet söker i den närvarande pedagogen. Broberg m.fl. 
(2006) beskriver att anknytningssystemet hos barn aktiveras när de har behov som 
behöver tillgodoses. Broberg m.fl. menar att barn ger signaler som det är omvårdarens 
uppgift att svara på. Vi tolkar det som att anknytningssystemet här är aktiverat hos de barn 
som visar sin känslosamhet. Omvårdnadssystemet är i sin tur aktiverat hos förskollärarna 
då de svarar på barns signaler. När förskolläraren i exemplet svarar på barnets signaler och 
att det är på det sättet barnet bemöts i förskolan, kan det ske trygg anknytning mellan 
förskollärare och barn.  

Flera av respondenterna lyfter fram lyhördhet som en viktig egenskap för förskollärare att 
besitta för att kunna skapa trygga relationer med barn. På liknande sätt förklarar en annan 
respondent, Peter, sig själv som en person dit barnet kan vända sig när den behöver stöd 
eller uppmuntran i form av omsorg. Peter uttrycker: 

En trygg relation är att man känner att barnet vågar komma fram till en, eller inte ens komma 
fram utan till och med den där ögonkontakten barnet kan söka ibland. Ett exempel är när 
barnen byggt något och barnet vill att man ska se, då kan det vara den där lilla ögonkontakten 
som gör att det finns en trygghet i vår relation. Jag ser vad fint du har byggt. Jag ser och det är 
ju bara ett tecken på att barnet söker den kontakten hos mig, vilket tyder på att det också finns 
en trygghet, för varför söka sig till någon som man inte vill få en bekräftelse ifrån den? 
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Här lyfter Peter att det inte behöver vara en fysisk kontakt som skapar en trygghet för 
barnet, utan det kan räcka med att förskolläraren är uppmärksam på barnet och ser det. 
Förskollärarnas lyhördhet och vilja att se och höra barnen kopplar vi ihop med 
anknytningsteorin. I anknytningsteorin problematiseras begreppet lyhördhet och förklaras 
som att som vuxen besitta en förmåga att se bakom barnens beteenden och att vara 
uppmärksam på deras signaler, men att det för det inte betyder att barnet alltid ska få som 
det vill för det (Broberg m.fl., 2006). Vi tolkar förskollärarnas beskrivning av deras arbete 
med att skapa trygga relationer i förskolan att de medvetet är lyhörda för de signaler som 
ges ut från barnen. Lyhördhet kan vara att förskolläraren möter barn med en trygg famn 
när barn signalerar att de är i behov av det. Eller som Peter beskriver att ögonkontakt kan 
göra att barn känner sig sedda och att deras signaler på så vis blir besvarade. Barnet kan då 
känna en trygghet i att fortsätta att utforska sin omvärld (Bowlby, 2010).  

En annan respondent, Mia, uttrycker att barnen ska få känna att de blir accepterade för 
den de är.  

Så jag tänker att en trygg relation är när man känner att man har lyckats få till den där 
kontakten, och att barnet känner att de kan visa hela sitt register för mig och känna sig trygga 
med det för att jag inte kommer reagera på ett konstigt sätt. Utan jag accepterar barnet som de 
är och då tror jag att man har en bra relation, en trygg relation. 

I intervjun tydliggör Mia att alla barn ska känna sig trygga i sig själva tillsammans med 
förskollärare för att kunna våga ta fram alla sina känslor. Mia säger att barn behöver bli 
accepterade som de är oavsett vilka känslor som uttrycks för att en trygg relation ska 
skapas. I anknytningsteorin beskrivs förmågan att se bakom barnets beteende och försöka 
utläsa de signaler barn avger och utefter det värdera vad barnen behöver (Broberg m.fl. 
2006). Mia talar om att barn ska kunna förutse förskollärarens reaktion och att det är 
acceptabelt för barnet att visa sina känslors alla register och bli accepterad precis som 
barnet är. I de fall barn vågar visa hela sitt känsloregister tänker vi betyder att det inte 
behövs samma förmåga att läsa signaler. Vi drar slutsatsen att respondenten har arbetat 
med att se bakom barnets beteende på väg dit och på så sätt har det skapats en trygg 
anknytning där barnen kan uttrycka hela sin person. 

Sammanfattningsvis ser vi i resultatet att respondenterna kan ses som: barnens trygga bas 
i förskolan, att respondenternas omvårdnadssystem är aktiverat och att de är lyhörda och 
svarar på barnens signaler utefter deras behov. De egenskaper som framkommer som 
värdefulla för förskollärare att besitta för att skapa trygga relationer med alla barn är 
lyhördhet i form av att se och lyssna på barnen samt att vara närvarande med barnen.  

5.2 Svårigheter med arbetet 

Respondenterna lyfter bland annat fram olika faktorer som gör att de kan uppstå 
svårigheter med att skapa trygga relationer till barnen. Faktorerna som lyftes fram var: 
barn med diagnoser (tillexempel autism och funktionsvariation), barns ålder (tillexempel 
lyfter respondenterna fram att det blir svårare att tillgodose barnets behov då de inte 
kommit lika långt i sin språkutveckling som äldre barn men även att det blir svårare att 
skapa trygga relationer med yngre barn), familjeförhållanden, språk (tillexempel barn som 
inte kan förmedla sig i ord eller som har större brister i sin språkutveckling som gör att det 
blir svårare att förstå barn), olikheter bland barnen och barn som har svårt att släppa in 
förskollärare. Oscar uttrycker svårigheter med att tyda barns signaler: 

Om barn har någon slags diagnos där du är lite mer introvert och det kan det ju vara olika 
sorters diagnoser. Det jag prata om förut det här med att läsa, jag har svårt att läsa barnet och 
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barnet kan inte läsa mig eller sina kamrater heller. En del barn har ju ganska svåra problem med 
det. 

Oscar beskriver en problematik med att tyda barns signaler av olika anledningar. Oscar 
nämner även att det kan vara svårt för barn att tyda förskollärarens signaler och att det då 
kan brista i relationen mellan pedagog och barn. Vidare beskriver Oscar att alla barn inte 
självständigt söker kontakt med förskolläraren vilket kan bli en svårighet i att skapa en 
trygg relation. Oscar beskriver svårigheter som kan förekomma med att tyda barns signaler 
av olika orsaker, som exempelvis diagnoser som autism. Vår tolkning ur anknytningsteorin 
är att det finns samband i beteende mellan barn med diagnoser som autism och barn som 
har en otrygg anknytning till sina föräldrar. Barn med otrygg anknytning till sina föräldrar 
kan komma att i förskolans miljö bli mer tillbakadragna (Bowlby, 2010). Barn med otrygg 
anknytning har heller inte samma erfarenhet av socialt samspel vilket betyder att de 
barnen också kan komma att få problem med att läsa av andra barn och vuxnas beteenden. 
Vi drar slutsatsen att barn med otrygg anknytning och barn med diagnoser som autism, 
behöver förskolläraren arbeta extra mycket med för att skapa trygga relationer till dem.  

I samtliga intervjuer nämner respondenterna att språket kan skapa svårigheter till att 
skapa relationer. Catharina berättar:  

Men allmänna svårigheter, kan vara språk, att man har problem att kommunicera. Det är 
viktigare för oss vuxna att använda språket för att kommunicera. 

Catharina talar om språkets betydelse samt svårigheter som kan förekomma i 
kommunikationen mellan pedagog och barn. I flera av intervjuerna nämns det att språket 
kan sätta gränser för vilka relationer som skapas i förskolan. Flertalet respondenter 
nämner att brister i språk på grund av hörsel, syn, modersmål samt andra språksvårigheter 
kan försvåra arbetet i att skapa trygga relationer. Respondenterna talar vidare om att det 
behövs en god relation till barnet för att pedagogen ska kunna nå fram till barnet utan att 
alltid behöva vara verbal. Detta tolkar vi att respondenterna är medvetna om att barn inte 
alltid är verbala på grund av olika orsaker och behöver ta hjälp av olika verktyg för att 
underlätta kommunikationen. Ett av verktygen som nämns av respondenterna för att nå 
fram till barnet är kroppskontakten som används istället för det verbala språket. Återigen 
ser vi kopplingar till att den vuxne behöver ha en förmåga att se bakom barnet beteende 
och se vad barnet har för behov och vad det signalerar som anknytningsteorin förespråkar 
och Broberg m.fl. (2006) menar också att det är viktigt att som förskollärare skapa 
lyhördhet för barns olika behov.  

Några av respondenterna uttrycker att barngruppsstorleken kan ha en påverkan på vilka 
förutsättningar förskolläraren har att kunna skapa trygga relationer med alla barn i 
förskolan. I intervjuerna nämner ett flertal av respondenterna att barngruppen ibland 
upplevs vara för stor. Barnen tenderar också att dela upp sig och på så sätt blir det svårare 
för förskolläraren att se alla barn vilket gör det svårare att skapa trygga relationer, då tiden 
inte räcker till. Lisa och sedan Maryam uttrycker: 

Jag tycker att det överlag är stora barngrupper. Och det gör så klart att det är lite svårigheter 
ibland att när det är många barn som är utspridda och man kan ju inte vara överallt så att det 
tycker jag i så fall är en svårighet med att skapa trygga relationer.  

Grundförutsättningar man har påverkar ju jättemycket förstås. Det skulle ju vara bra för alla 
barn att få vara i mindre grupper, relationen till pedagogerna skulle bli mycket bättre. 

I alla intervjuer lyfter respondenterna fram arbetet som sker i mindre grupp för att kunna 
se och möta alla barn. Att respondenterna anser att mindre barngrupper skulle skapa 
större förutsättningar för barnen att utvecklas på. Vi drar slutsatsen att personaltätheten 
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kan ha en påverkan på hur förutsättningarna för att skapa trygga relationer med alla barn 
kommer att se ut, då alla barn behöver en trygg bas att kunna återvända till för att kunna 
fortsätta att utforska sin omvärld. Respondenternas beskrivningar om att 
barngruppsstorlek kan vara en svårighet i att skapa trygga relationer till alla barn tolkar vi 
som att respondenterna inte alltid upplever att de kan vara alla barns trygga bas. 
Respondenterna verkar under förutsättningar som gör att trygga anknytningar inte är 
möjliga för alla barn. 

Fem av åtta respondenter lyfter fram att barnens uppväxt och familjeförhållande har en 
påverkan på barnet. Det respondenterna uttrycker är att det kan ske en påverkan på barns 
beteende beroende av vilka förutsättningar som ges i den hemmiljö barn växer upp i. Mia 
uttrycker: 

Det beror ju på lite granna hur barnet är personlighetsmässigt, vad det har för erfarenheter med 
sig i ryggsäcken, vilka familjeförhållanden det har och så vidare.  

Respondenterna nämner att barns familjeförhållanden påverkar barn i att skapa relationer 
med andra i förskolan. Problem som respondenterna nämner är: relationen barn och barn, 
barn och förskollärare samt sociala egenskaper som påverkas hos barnet. I 
anknytningsteorin nämns även otrygg anknytning där de barn som inte har fått sina behov 
tillgodosedda har fått en otrygg anknytning det vill säga att barnet kanske är tillbakadragen 
och omotiverat eller tvärtom är i överdrivet stort behov av uppmärksamhet och lätt 
frustrerade (Broberg m.fl., 2006). I intervjuerna beskrivs att några respondenter upplever 
att det är svårare att skapa en trygg relation med vissa barn på grund av deras 
familjeförhållanden. Mia förtydligar senare i intervjun att det då är extra viktigt att arbeta 
med dessa relationer, då det är hennes uppdrag som förskollärare att skapa trygga 
relationer med alla barn. Barn med otrygg anknytning upplevs ha svårare att skapa trygga 
relationer i förskolan och får oftare mer negativ respons av personal i förskolan (Broberg 
m.fl., 2006). Perris (2000) hänvisar till Ainsworths undersökningar om barns olika 
anknytningsmönster, där Ainsworth skattar barnens reaktioner vid återförening efter en 
några minuters separation från modern. Ainsworth skattar då att 66 procent av barnen har 
en trygg anknytning medan 32 procent av barnen som otrygg anknytning (Perris, 2000). 
(Hur de resterande två procenten skattas, framkommer inte i Perris). Ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv är det på så vis inte förvånande att förskollärarna kan 
uppleva det svårare att skapa trygga relationer med barn på grund av barns 
familjeförhållande då det i Ainsworths undersökning framkommer att 32 procent av 
barnen har otrygg anknytning till sina föräldrar. Kihlbom (2009c) menar att det är svårare 
för personal i förskolan att skapa trygga relationer till barn som har otrygg anknytning till 
sina föräldrar och att det krävs mer kompetens hos personal i arbetet med dessa barn. Mias 
medvetenhet kring att arbetet med att skapa trygga relationer kan vara svårare på grund av 
barns familjeförhållanden och att hon då behöver arbeta extra med de relationerna, gör att 
vi drar slutsatsen att Mia har en större möjlighet att kompensera barnens behov av 
anknytning i förskolan.  

Kihlbom (2009b) skriver att personal i förskolan behöver ha kunskaper om vad varje 
enskilt barn behöver både på sikt och i nuet samt att kunna möta varje barns behov, på så 
sätt blir även personal i förskolan en trygg bas för barnen. Kihlbom (2009c) redogör för att 
en förskola med hög kvalitet kan kompensera barn som har svag anknytning till en eller 
båda föräldrarna. Författaren menar då att anknytning till personalen blir svårare att 
etablera. För de barn som har en otrygg anknytning innan de börjar förskolan är det av 
särskild stor betydelse att de får en möjlighet till att skapa trygg anknytning till personal i 
förskolan. Det har visat sig vara så att särskilt pojkars anknytning är mer känslig för låg 
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kvalitet i förskolan. Barns anknytningen till personal i förskolan behöver få ta tid för att 
den ska utvecklas och personalens känslighet för barnen är viktiga faktorer. Vid trygg 
anknytning till personalen i förskolan får barnet större social kompetens högre upp i 
förskoleåldern.  

Sammanfattningsvis tydliggörs det att alla respondenter är medvetna om att det finns 
faktorer som kan påverka barnen i att skapa trygga relationer. Respondenterna är tydliga i 
att det krävs ett pågående arbete för att motverka svårigheter som kan ske. 
Respondenterna lyfter fram faktorer som kan komma att försämra relationskapandet som: 
familjeförhållande, språk, diagnoser som autism, barngruppsstorlek samt att det kan vara 
svårt att tyda barnets signaler. Respondenterna har en relativt god syn på svårigheter som 
kan uppstå när de skapar relationer till barnen i förskolans verksamhet och arbetar för att 
hitta lösningar för att förbättra relationerna till barnen.   

5.3 Strategier som används av förskollärarna för att skapa 
trygga relationer 

I intervjuerna tydliggör respondenterna olika strategier som är viktiga att använda sig av i 
arbetet med att skapa trygga relationer. I några av intervjuerna nämner respondenterna att 
det handlar om att hitta en strategi som passar varje enskilt barns behov. I flera av 
intervjuerna nämns vikten av den öppna dialogen med barnen, att vara närvarande, lyhörd 
och bekräfta barnet. Mia säger: 

Men då måste man ibland också ha hjälp att hitta strategier för just det här barnet. Det kan vara 
väldigt komplicerat ibland. Det som är bra är ju att man aldrig är ensam och vi pratar ju ganska 
mycket om det här med relationer och att man kan ta hjälp av varandra om man behöver. 

Mia talar om att det är viktigt att ta hjälp av varandra i arbetslaget. Det respondenterna 
menar är att det kan gälla att byta av varandra eller tillsammans försöka komma på olika 
lösningar. Ett delat intresse menar respondenterna underlättar i arbetslaget. De uttrycker 
att det handlar om ett gemensamt arbete där de använder sig av samma strategier för att 
skapa en så trygg miljö för barnet som möjligt. Vidare talar respondenten om att det är 
viktigt att fördela arbetsuppgifterna mellan sig för att underlätta skapandet av trygga 
relationer. I en annan intervju uttrycker Maryam att det är viktigt att hitta en gemensam 
strategi i arbetslaget för att skapa en trygghet för barnen. Vi tolkar att det är viktigt att 
skapa en gemensam miljö för att underlätta arbetet och främja kvalitet i förskolans 
verksamhet.  

Hälften av respondenterna tycker att det kan vara en fördel att arbeta i mindre barngrupp 
för att hinna se och höra alla barn så som det önskas. Respondenterna beskriver olika 
strategier som de använder sig utav för att skapa mindre barngrupper. Strategier som 
nämns av några respondenter är uppdelning av aktiviteter både inomhus och utomhus. 
Utifrån intervjuerna blir det uppenbart att förskollärarna upplever att det går lättare att 
skapa trygga relationer i mindre barngrupper. I mindre grupper skapas förutsättningar för 
respondenterna att kunna vara alla barns trygga bas och på så sätt skapa förutsättningar 
för trygga relationer med alla barn. Maryam uttrycker: 

Vi försöker dela upp oss i mindre grupper så att vi har smågrupper som man kan vara inne med 
exempelvis, eller så delar vi upp oss på gården. Då tycker jag att det blir lättare att se alla barn, 
försöka vara där och se till att det är en trygg miljö så att man får en bra relation till dom. Men 
att alla får lite tid med en.  
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Maryam beskriver att det är viktigt att vara lösningsfokuserad och försöka hitta lösningar 
på de problem som kan uppstå, genom att till exempel dela barngruppen för att skapa 
förutsättningar för att se alla barn. Broberg m.fl. (2006) menar att när barnet känner sig 
sedd bidrar det till en trygg anknytning. På så sätt drar vi slutsatsen att förskollärarens 
strategi att dela barngruppen är en relevant strategi för att skapa förutsättningar för att 
etablera en trygg anknytning. 

Respondenterna lyfter fram att det är viktigt att reflektera över sitt förhållningssätt, att ta 
hjälp av vårdnadshavarna då de känner till barnens behov bäst och ta hjälp av exempelvis 
specialpedagog när arbetslagets kompetens inte räcker till. Specialpedagog menar flera 
respondenter kan hjälpa arbetslaget med att finna rätt strategier för att nå fram till barn. Vi 
tolkar detta som att specialpedagog finns till hjälp för respondenterna i att hitta strategier 
för att skapa en trygg anknytning till barn.  

I några av intervjuerna nämner respondenterna att det kan vara en fördel att ta små steg 
framåt och som en annan respondent säger ”myrsteg”. Det respondenterna menar är att 
det är viktigt att låta processen få ta sin tid. I anknytningsteorin beskrivs att relationer som 
skapas i förskolan mellan förskollärare och barn behöver få ta den tid som krävs (Kihlbom, 
2009a). Vår tolkning utifrån respondenternas svar blir att de medvetet arbetar med att 
skapa trygga relationer men att det kan få ta längre tid om det så krävs.  

Flera av respondenterna anser också att det var viktigt att sätta tydliga gränser för barnen. 
I intervjuerna tydliggör resopndenterna vikten av gränssättning samt hur det kan påverka 
barnet i att skapa trygga relationer. Camilla, talar om en liten distans som bör finnas 
mellan förskollärare och barn: 

Den där lilla distansen blir nog i att vi som förskollärare behöver vara extra tydliga 
gränssättaren. Där tror jag också att den lilla distansen automatiskt kommer, att de känner att 
nära och kan lita på oss, men att det finns en liten distans och det måste det få finnas. En del 
barn kan inte sätta den gränsen själv och då är det viktigt att man är tydlig med det. Att man är 
väldigt välkomnande öppen och så men att man visar att jag är din pedagog. För att det finns ju 
en del barn som har svårt att sätta den gränsen själva och det är väldigt nödvändigt att de 
känner den gränsen mellan olika vuxna. 

Camilla uttrycker lyhördhet med att vara välkomnande och öppen men att vara en tydlig 
gränssättare. I anknytningsteorin nämns det att det är viktigt att vuxna runt barn är 
lyhörda för deras behov och signaler. Broberg m.fl. (2006) beskriver att lyhördhet inte 
betyder att barn alltid ska få som de vill men se deras behov. Camilla talar också om en 
liten distans som bör finnas i relationen mellan förskollärare och barn. Att det finns en 
skillnad mellan barns relation till förskollärare och till vårdnadshavare. I 
anknytningsteorin framkommer det att de vuxna i förskolan tar över rollen som föräldrar 
annars har i hemmet. Som Niss (2009) skriver utvidgas barns anknytning från enbart 
familjer till andra vuxna på förskolan. Författaren skriver också att det handlar om att som 
förskollärare tänka på den anknytning som skapas från familj till förskola för att kunna 
bekräfta barnet och möta deras behov. På så sätt tolkar att en distans inte borde finnas i 
relationen mellan förskolläraren och barn i förskolan för att det ska finnas förutsättningar 
att skapa trygga relationer med alla barn.   

I samtliga intervjuer påpekar alla respondenter att det är viktigt att använda sig av de 
resurser som finns för att uppfylla barnets behov. Resultatet visar att respondenternas 
strategier för att skapa trygga relationer med barn är: arbeta i mindre barngrupp, ta hjälp 
utifrån när kompetensen inte räcker till, att arbetslaget använder sig av likvärdiga 
strategier samt att reflektera över sitt förhållningssätt. Med det hänvisar vi till Bowlby 
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(2010) som menar att det är viktigt att ta vara på de förutsättningar som finns för att 
motverka störningar i barns utveckling.  

6 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi vår metod, vårt resultat samt drar vissa generella 
slutsatser och ger förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I vår undersökning valde vi att undersöka hur åtta förskollärare stödjer barns 
relationsskapande samt hur dessa förskollärare arbetar med att skapa trygga relationer i 
förskolans verksamhet. Som metod i vår undersökning valde vi att använda kvalitativa 
intervjuer som metod. Då vi hade som syfte att undersöka respondenternas erfarenheter av 
relationsskapande i förskola var valet av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 
en självklarhet. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer passade bäst till undersökningen, 
då vårt syfte var att skapa en tydligare bild av respondenternas åsikter och tankar i 
forskningsfrågan vi valt att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade 
intervjuer enligt Brymans (2011) intervjuguide, har gett oss en mer flexibilitet till att ställa 
följdfrågor. Om vi hade valt att användas oss av observationer istället så hade vi inte fått 
samma förfogande till förskollärarnas erfarenheter. Observationerna hade istället 
begränsat oss i vår undersökning, då vi endast hade fått en bild av vad som förekom under 
den begränsade tiden i observationstillfället.  

Vi är också medvetna om att materialet var begränsat vilket gör att vi inte kan dra några 
generella slutsatser. Hade undersökningen gjorts på flera förskolor med fler förskollärare 
hade vi förmodligen fått in ett större datamaterial att utgå ifrån i vår analys, dock tror vi att 
tiden inte hade räckt till om vi hade gjort fler än åtta intervjuer med tanke på den 
begränsade tiden. Intervjuerna utfördes i två mellanstora städer på tre förskolor. Detta tror 
vi har gett oss en aningen bredare resultat till skillnad från om intervjuerna endast hade 
gjorts på en förskola.  

I undersökningen har vi sorterat det insamlade datamaterialet som innefattar 
respondenternas åsikter. Detta har gjorts med hjälp av öppen kodning vilket också har gett 
oss en tydligare bild av de olika svaren från respondenterna. Efter att vi brutit ner och 
sorterat vårt insamlade datamaterial i olika färgkategorier, kunde vi tydligare se likheter 
och olikheter i intervjusvaren. Vidare reflekterade vi över vårt material för att sedan kunna 
gå vidare och analysera. Med hjälp av ett rikt material som vi samlat på oss med hjälp av 
intervjuerna fick vi en utökad kunskap om barns relationsskapande i förskolan, samt en 
tydligare bild av hur pedagogerna går till väga för att skapa trygga relationer i förskolan. Vi 
har även valt att namnge respondenterna med påhittade namn i syfte att underlätta 
läsningen.  

I undersökningen har vi använt oss av Brymans (2011) bok som grund. Boken tydliggör de 
olika vetenskapliga metoder som är relevanta för vår undersökning. Med hjälp av Brymans 
bok fick vi större möjligheter att förberedda oss inför våra intervjuer med förskollärarna. Vi 
har använt oss av bekvämlighetsurval vilket Bryman beskriver kan handla om att välja ut 
respondenter som är närmast för tillfället, vilket var en fördel då tiden kanske inte räckt till 
annars. De inspelade intervjuerna har varit till en stor fördel i vår undersökning då vi haft 
möjlighet att gå tillbaka för att inte gå minste om någon viktig information som 
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respondenterna delgett i undersökningen. I några av intervjuerna lade vi även märke till att 
några respondenter kände sig mindre bekväma då intervjuerna spelades in och blev 
betydligt mer avslappnade när vi slutade spela in. När intervjuerna sedan skulle 
sammanställas för att sedan analyseras kom vi att tänka på att några av svaren hade behövt 
fler följdfrågor för att tydliggöra svaren från respondenterna. Något annat vi skulle kunna 
gjort annorlunda är att vi hade kunnat skickat intervjuerna i förväg för att skapa en mer 
bekvämlighet hos respondenterna, men det gjordes inte av syfte att vi ville samla in mer 
spontana svar från respondenterna samt att vi inte ville att de skulle prata ihop sig.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att utvärdera och diskutera resultatet. Vi kommer också göra 
jämförelser med den insamlade litteraturen som lyfts fram i tidigare forskning. Med hjälp 
av litteratur och intervjuerna kommer vi sedan att synliggöra de skillnader och likheter 
som vi upptäckt i intervjuerna med våra åtta respondenter.  

6.2.1 Förskollärarnas närvaro  

I all tidigare forskning vi använts oss av i studien lyfts vikten av förskollärarens närvaro 
som en viktig faktor till att kunna skapa trygga relationer med barn. Att vara närvarande 
som förskollärare underlättar arbetet till att skapa en trygg relation till barn. En 
närvarande pedagog som bekräftar barn och ser barn leder till att det skapas en trygg 
anknytning (Bowlby, 2010). Som Broberg m.fl. (2006) skriver handlar det om att kunna 
besvara de signaler barnet ger ut utefter sina behov. Författarna menar att om förskollärare 
inte närvarar och läser de signaler barnet ger ifrån sig utefter sina behov skapas även en 
otrygg anknytning, vilket leder till barnet får svårigheter till att skapa trygga relationer. I 
resultatet tydliggörs att förskollärarna anser att det är viktigt att vara närvarande med 
barnen för att skapa trygga relationer till alla barn. 

6.2.2 Svårigheter som kan uppstå i relationsskapande  

Som svårigheter ser vi i resultatet att stora barngrupper kan försvåra förskollärarnas 
närvaro med alla barn. Detta skriver även Pramling Samuelsson m.fl. (2016) i sin 
undersökning att stora barngrupper gör det svårare för förskollärarna att tyda barns 
signaler. Vår tolkning blir att förskollärarna använder sig av olika strategier i sin närvaro 
till barnen. I resultatet framkommer det i alla kvalitativa intervjuer att förskolläraren 
tydliggör vikten av den lyhörda pedagogen samt närvaro som bör finnas mellan pedagog 
och barn. Men vi ser i vår undersökning att teorin inte alltid stämmer överens med den 
praktiken som några förskollärare lyfter fram. Pedagoger kan vara aktivt deltagande och 
närvarande, men det kan även finnas olika faktorer som till exempel barn med svårigheter, 
tidsbrist, personaltäthet som kan göra en påverkan på förskollärarnas närvaro i barngrupp 
vilket försvårar arbetet i att skapa trygga relationer. Sheridan m.fl. (2009) styrker även 
pedagogens närvaro och uttrycker att det krävs en närvaro samt en lekfullhet hos 
pedagogen för att skapa möjligheter till att skapa trygga relationer med barnen på 
förskolan. Resultatet i vår studie pekar mot att personaltäthet och gruppstorlek är de 
viktigaste komponenterna för att förskollärare ska kunna skapa trygg anknytning till alla 
barn.  

De barn som förskollärarna tyckte var svårare att skapa relation till var: barn med 
diagnoser, barn som inte är verbala samt att för stora barngrupper kan skapa svårigheter 
till att skapa trygga relationer till barnen. Vi kopplar det förskollärarna säger till det Juul 
och Jensen (2010) och Emilson (2008) skriver om subjekt-subjekt-relation där en 
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kommunikation kräver öppenhet, ömsesidighet och samförstånd då i vi i vår tolkning att 
förskollärarna menar att den verbala kommunikationen mellan förskollärare och barn inte 
alltid räcker till.  

I resultatet framkommer också vikten av den hemmiljö barnet växer upp i, dvs att barn 
påverkas av sin hemmiljö. Resultatet tyder på att det kan framkomma svårigheter som gör 
det svårare att skapa trygga relationer med barnen då familjeförhållandena kan se olika ut 
för barn. De relationer barnet har i sin hemmiljö samt de relationer som de har innan de 
börjar förskolan har en påverkan på vilka relationer barnet kommer att skapa i förskolan 
(Juul & Jensen, 2010). 

6.2.3 Strategier till att skapa trygga relationer  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tydliggörs det att förskolläraren ska engagera sig i 
barns samspel utifrån det enskilda barnet och barngruppens behov. Därav är det viktigt att 
se till att vara lyhörd som flertalet förskollärare nämner för att besvara de signaler barnet 
ger ut. En närvarande förskollärare är enligt oss en förskollärare som ser till att motverka 
de svårigheter som kan uppstå i relationsskapandet. Detta talar även Knutsdotter Olofsson 
(2003) om som skriver att en närvarande förskollärare skapar en tryggare stämning i 
barngrupp och skapar större möjlighet till att knyta an till barnet.  

Precis som Orrenius (2005) skriver krävs det mindre barngrupper för att kunna ge barnen 
de stöd och förutsättningar som krävs för att kunna bemöta alla barnens signaler vilket 
även beskrivs i anknytningsteorin. Utifrån vår tolkning ser vi att förskollärarna är 
medvetna om vilka redskap som krävs för att skapa trygga relationer, men att det finns 
faktorer som påverkar arbetet med relationsskapande i förskolan. Orrenius (2005) menar 
även att förskollärare behöver uppskattning och stöd från både föräldrar och arbetsgivare 
samt handledning av någon utanför verksamheten. Resultatet visar att hjälp finns att få i 
form av specialpedagog när förskollärare känner att den egna kompetensen inte räcker till. 
Däremot behandlar resultatet inte hur påverkansfaktorer som stöd och uppskattning från 
föräldrar och arbetsgivare påverkar förskollärares arbete men kan dock vara viktigt att ha i 
beaktande enligt Orrenius.  

Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att förskollärarna på olika sätt arbetar aktivt med 
att bevara, skapa och fördjupa relationen till barnen i verksamheten. I resultatet kan vi 
konstatera att vi inte ser några större skillnader mellan förskollärarnas syn på relationer. 
Skillnader som kan ha uppstått, och som vi tror kan bero på att de använder de verktyg 
som står dem närmast att använd vilket också ger en trygghet i användningen för att 
hantera relationer. 

6.3 Slutsats  

Undersökningen visar att egenskaper som är viktiga för förskollärare att besitta för 
att kunna skapa trygga relationer med alla barn är lyhördhet och närvaro. Genom att 
närvara och vara lyhörd som förskollärare skapas möjlighet att se och höra alla barn 
samt upptäcka barn i behov av särskilt stöd. Svårigheter i förskollärares arbete med 
att skapa trygga relationer med alla barn kan vara språk, barn i behov av stöd, barns 
ålder, familjeförhållanden, för stora barngrupper samt personaltäthet. Strategier 
förskollärare använder för att skapa trygga relationer med alla barn är dela upp 
barnen i mindre grupper, hjälpas åt i arbetslaget samt ta hjälp av person utanför 
förskolan som exempelvis av specialpedagog. En slutsats är att stora barngrupper 
leder till att förskollärarna inte har möjlighet att vara närvarande med alla barn och 
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därav har förskollärare inte möjlighet att skapa trygga relationer med alla barn i 
förskolan. Förskollärarnas medvetenhet om svårigheter, om att det var viktigt att 
vara närvarande med barn och stödja barnen i deras processer leder dock till ökade 
chanser att skapa trygga relationer med alla barn. 

6.4 Vidare forskning  

I undersökningen har vi kommit fram till att förskollärarnas närvaro och barns olika behov 
är den viktigaste komponenten i relationsskapandet. Vi anser att det finns massvis med 
uppslag att forska vidare på inom detta område exempelvis vilken påverkan närvaron har 
för det enskilda barnet? Hur ska förskollärarna aktivt arbeta/förhålla sig för att förhindra 
svårigheter som uppstår i relationsskapandet? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till förskollärare       

 

1. Var har du utbildat dig till förskollärare? 

2. Hur många år har du arbetat som förskollärare?  

  

Att arbeta med att skapa trygga relationer mellan förskollärare och barn.  
3. Hur ser du på de relationer du har med barnen på förskolan? 

4. Hur upplever du dig själv i relation till barnen? (ev. Följdfrågor: Kan du ge exempel? 
Hur går du tillväga? Kan du ge exempel från praktiken?)  

5. Hur skulle du beskriva att en trygg relation mellan dig och ett barn på förskolan ser ut?", 
Kan du ge ett exempel på någon gång du upplevt en sån här relation? 

6.  Hur arbetar du för att skapa trygga relationer till alla barn i verksamheten? 

7. På vilket sätt upplever du att arbetet med att skapa trygga relationer från barn till barn 
skiljer sig åt?  

8. Hur upplever du dina förutsättningar för att skapa en trygg relation till barnen i 
verksamheten? 

9. Vad anser du vara viktiga kompetenser hos förskollärare för att kunna skapa trygga 
relationer med alla barn? 

 

Svårigheter med att skapa trygga relationer med alla barn.  

10. Vad upplever du för svårigheter med att skapa trygga relationer? 

11. Skulle du kunna beskriva något tillfälle då du upplevt att det varit svårt att skapa en 
trygg relation med ett barn?  

12. Hur arbetar du med svårigheter som kan uppstå med att skapa trygga relationer med 
alla barn? 
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Bilaga 2 

Missivbrev  
Information om deltagande i vårt självständiga arbete om 
relationsskapande i förskolan. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi heter Erika Berndtsson och Nergiz Dogan och studerar på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Vi läser nu vår sista termin och ska skriva vårt självständiga arbete 
(kandidatuppsats). Syftet med vår studie är att undersöka relationsskapande mellan 
förskollärare och barn. Kunskap om och fördjupad förståelse för relationsskapande i 
förskolan är viktigt då förskolan är en verksamhet där såväl barn som förskollärare 
spenderar mycket av sin tid.   

Vi har valt att intervjua förskollärare. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 
mobil och transkriberas för att vi inte ska gå miste om någon viktig information. Varje 
intervju beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att sammanställas för att 
sedan analyseras. Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och därmed kommer det 
insamlade materialet enbart att behandlas av oss och av vår handledare. I det självständiga 
arbetet kommer informationen att vara anonym och känslig information som förskola och 
namn kommer ej att finnas med.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

  

Med vänliga hälsningar   

Erika Berndtsson   Nergiz Dogan  

tel: XXX   tel: XXX 

mail: XXX   mail: XXX 

Västerås, 2017-03-29  Västerås 2017-03-29  

  

Handledare:  

Victor Kvarnhall 

tel: XXX 

mail: XXX 


