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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass förstår relationer och 

förhåller sig till relationsskapande möten mellan pedagog och barn. Vi har utfört en kvalitativ 

intervjustudie där intervjupersonerna bestod av sex yrkesverksamma förskollärare i två 

förskoleklasser. I studien framkommer att människans utveckling och lärande är beroende av 

relationer till andra. Förutsättningen för skapandet av goda relationer är ömsesidighet. Studien 

visar på vikten av att pedagoger är medvetna om relationers betydelse för elevers skolarbete. 

Att pedagoger reflekterar över sin människosyn och förhållningsätt anses viktigt, eftersom 

dessa styr pedagogens handlande. I studien framkommer betydelsen av lärarens kunskaper om 

hur relationer etableras, förbättras och bevaras. Studien klarlägger att det alltid är den vuxne 

som har ansvaret för kvaliteten på relationerna.  

Resultatet visar på att pedagogerna värderar relationsskapandet högt. En del av pedagogerna 

arbetar medvetet med relationsskapande medan det för andra sker på ett omedvetet sätt via 

deras förhållning och bemötande av barn. Resultatet visar på att barngruppens storlek kan 

inverka på pedagogers möjligheter att skapa relationer. För att kunna skapa förutsättningar för 

relationsskapande möten behöver pedagogerna tid för reflektion. Särskilt för att medvetet 

fundera över hur verksamheten bör organiseras för att kunna möta varje barn. 

Nyckelord: Relationer, pedagog, barn, ömsesidighet, utveckling, lärande 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi är tacksamma gentemot de pedagoger som ställde upp i vår undersökning genom att bli 

intervjuade. Tack vare er medverkan har vi kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill även 

tacka vår handledare Mikael Pettersson som visat stort intresse över vårt valda område och 

gett oss goda råd för att undersökningen ska hålla god kvalitet hela vägen. Vi tackar även våra 

familjer som ställt upp för oss under den intensiva perioden då vi varit upptagna med vårt 

arbete. Slutligen vill vi tacka varandra för gott samarbete under studietiden då vi stöttat 

varandra för att genomföra detta på bästa sätt.  

                                                                        / Karin Kostet och Teresa Eliasson 2014 
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1 Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har vi fått nya insikter om hur viktigt det är att som pedagog 

etablera goda relationer till barnen. Inom specialpedagogiken antar man ett relationellt 

perspektiv på verksamheten, vilket betyder att det som sker i förhållandet, samspelet eller  

interaktionen mellan människorna blir betydelsefullt att titta på (Persson, 2005). Jonas 

Aspelin, professor i pedagogik i Malmö, har studerat relationell pedagogik under många år. 

Aspelins forskning belyser relationens betydelse för lärande och menar att ”det är i det 

genuina, ömsesidiga mötet mellan elev och lärare som ett verkligt lärande kan ta form” 

(Aspelin, 2013, s.14). Vidare beskriver Aspelin att relationsbyggande och kunskap är 

varandras förutsättningar och därför är det betydelsefullt att läraren försöker skapa 

förutsättningar för att skapa konkreta och naturliga möten som kan leda till goda relationer 

mellan lärare och elev. Goda relationer bygger man gemensamt mellan två parter, vilket är ett 

mödosamt arbete (Aspelin, 2013). Annika Lilja (2013) har i sin doktorsavhandling studerat 

hur pedagoger bygger upp förtroendefulla relationer mellan pedagog och elev. Lilja menar att 

förtroendefulla relationer motiverar elever att anstränga sig mer och därmed främjas lärandet. 

Vidare menar Lilja att lärarens fördjupade ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, inte är 

tillräckliga för att utveckla en skola där elever inhämtar kunskaper och utvecklas som 

samhället och skolan har nytta av.  

I samspel mellan barn och vuxna är det de vuxna som har ansvaret över samspelets kvalitet 

och dess konsekvenser, hävdar Juul och Jensen (2010). Normell (2002) menar att det 

viktigaste i skolan är kvaliteten på relationerna. Läroplanens grundläggande värden, mål och 

riktlinjer för skolan saknar tydliga beskrivningar av relationens betydelse för lärandet. Ordet 

relation finns inte med i skolans läroplan och i riktlinjerna för förskolan förekommer det 

endast två gånger. Normell anser att vikten av den relaterande förmågan hos pedagogerna 

tydligare borde betonas i läroplanerna. Eftersom relationer ses som viktiga för barns 

utveckling, ville vi ta reda på hur pedagoger ser på relationsskapande i förskoleklass. 

De flesta barn som börjar i förskoleklass kommer från förskolan där pedagogerna oftast har 

bra relationer till barnen. I förskoleklass är det ofta stora barngrupper, ca 30 barn per klass, 

vilket har gjort oss intresserade av hur pedagogerna arbetar med att etablera relationer till 

barnen. I Läroplan för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010), betonas förskollärarens ansvar 

för att barnen ”ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig 

trygga i gruppen” (s. 11), däremot i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) finns inget definierat om vikten av att bygga 

relationer. Det vi finner i Lgr11 (Skolverket, 2011) som vi anser motsvara riktlinjerna i 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) är att ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s. 10).  Vi är medvetna om att det 

även inbegriper att barnen ska skapa relationer till varandra och hitta kompisar i förskola och 

skola. Det finns få studier om relationer mellan pedagog och barn i förskoleklass, därför valde 

vi att undersöka hur pedagoger förhåller sig till relationsskapande möten. 

 



2 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass förstår relationer och 

förhåller sig till relationsskapande möten mellan pedagog och barn. 

1.2 Frågeställningar 
Hur definierar pedagogerna begreppet relation? 

Hur värderar pedagogerna i förskoleklass etablering av relationer mellan pedagog och barn? 

Hur organiseras verksamheten för att främja relationsskapande möten mellan pedagog och 

barn? 

1.3 Arbetsfördelning 
Eftersom vi har varit två stycken som skrivit tillsammans har vi valt att göra alla moment 

tillsammans för att bägge ska vara lika involverade i arbetet. Vi har båda två läst igenom all 

litteratur som ingår i vår undersökning, men den som har läst en bok först har tagit 

huvudansvar för den. Likadant gäller när vi skrivit de olika delarna i arbetet, så har den ena 

oftast haft det största ansvaret över någon del. Det känns som att vi båda, tack vare detta, har 

varit involverade i samtliga delar av examensarbetet. Vi har genomfört tre intervjuer var i 

studien men analyserat dem tillsammans. Arbetsfördelningen har fungerat mycket bra och vi 

anser att fördelningen på det sättet har fallit lika för bägge. Båda har på detta sätt fått samma 

känsla och inblick i samtliga delar som ingått under processens gång. Detta beror på att vi 

båda är väldigt ansvarsfulla och inte vill att den ena ska behöva dra en större last än den 

andra. 
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2 Bakgrund 
I denna del behandlas den teoretiska bakgrunden som ligger till grund för vår undersökning. 

Vi redogör för teorier som visar på relationernas betydelse för individers utveckling och 

lärande.   

2.1 Teoretisk bakgrund 
Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers uppfattningar om relationer mellan 

pedagog och barn. Vi har utgått från den sociokulturella lärandeteorin samt den 

socialpsykologiska teorin. Dessa teorier inriktar sig på relationernas betydelse för lärande och 

utveckling hos människan i den interaktionella miljön. Även den relationella teorin, Martin 

Bubers relationsteori samt Thomas Scheffs teori om sociala band presenteras i den teoretiska 

bakgrunden. Dessa teorier har betydelse för skapandet av relationer samt hur relationer 

påverkas. Den andra delen av bakgrunden visar hur relationer skapas, vilken betydelse 

relationer har för barns utveckling och lärande i skolan samt visar på vikten av 

relationskompetens bland lärare. Slutligen behandlas styrdokument och skolans ansvar för det 

relationsskapande arbetet. 

2.1.1 Sociokulturella lärandeteorier 

Den sociokulturella teorin betraktar barnet som en social varelse, vilken införlivar kultur 

genom dialog med andra viktiga personer i sin omgivning (Hundeide, 2006). Barnet 

socialiseras och anpassar sig efter de normer som råder i den omgivning som barnet är en del 

av. För att barnet ska kunna leva ett fullvärdigt liv är det viktigt för barnets utveckling, att 

barnet har sensitiva vägledare som barnet känner trygghet och tillit gentemot. Hundeide 

påtalar att barnets utveckling är ett kulturellt styrt förlopp. Dysthe (2003) framhäver att den 

sociokulturella inlärningsteorin visar på att lärande bygger på relationer och sker genom de 

deltagandes samspel, där kommunikation är den huvudsakliga faktorn i lärandeprocessen. 

Enligt Igland och Dysthe (2003) menar Bakhtin att ett etiskt ansvar inom dialogen kräver en 

vilja att lyssna och ta till sig den andres värderingar och känslor. 

All utveckling är sammanhängande med relationer, aktiviteter och frihet att få delta. Enligt 

Strandberg (2006), sker all utveckling först på ett socialt plan, som fysiska relationer mellan 

personer och sedan på en individuell nivå, genom eget tankearbete hos individen. Individens 

eget tankearbete börjar alltid med verkliga relationer mellan människor, ansikte-mot-ansikte. 

Därför är den interaktionella miljön den viktigaste källan till utveckling och lärande, eftersom 

lärande och utveckling sker i samspel och interaktioner. Strandberg hänvisar till Vygotskij 

och menar att alla psykologiska förmågor hos barnet, sociala, emotionella, intellektuella, 

existentiella, grundar sig i sociala relationer mellan människor. Interaktioner beskrivs av 

Strandberg (2006) som, ”samtal, samspråk, konversationer, resonemang, småprat, 

meningsutbyten, diskussioner, dialoger, debatter, berättelser, chattande, kallprat, dispyter, 

intervjuer, föreläsningar, gemensamt musicerande m.m.” (s. 54). Kvaliteten i interaktionerna 

ökar när relationerna är jämlika och känslorika. Då barn får uppleva och vara en del i 

gemenskapen, där samspelet mellan vuxna och mellan vuxna och barn är generösa, kommer 

barnen att efterlikna dessa samspel. Däremot upphör utvecklingen vid relationer som 

karakteriseras av slutenhet, avvaktan och bedömning.  
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2.1.2 Socialpsykologi 

Socialpsykologin inriktar sig på förhållandet, relationen, mellan människa och samhälle 

(Aspelin, 2003). Inom psykologin studeras inre processer, det som sker inom individen och i 

sociologin studeras yttre processer, vad som sker utanför individerna i samhället. 

Socialpsykologin studerar det som finns mellan det inre och yttre. Den socialpsykologiska 

teorin ger ingen färdig teoretisk modell för hur läraren ska gå tillväga för att skapa relationer 

till barnen. Däremot bidrar den med kunskap och förståelse om hur det sociala livet kan 

utvecklas i olika sammanhang och ger verktyg som läraren själv omvandlar i praktiken. 

Inom socialpsykologin finns en mängd forskningsinriktningar och interaktionismen är en av 

inriktningarna (Aspelin, 2003). Inom interaktionismen anses mänskligt beteende ”förstås i 

termer av interaktion, det vill säga som en växelverkan eller handling mellan individen och 

dennes sociala omgivning” (s. 19). I all ömsesidig aktivitet mellan individer utvecklas 

relationer, men det räcker inte enbart med att individer kommunicerar med varandra för att det 

ska bli en relation.  

2.1.3 Relationell teori 

Den relationella teorin bygger på Sommers (2005) tankar om att människan redan från födseln 

vill och behöver samspela med andra och fokuserar på relationernas och samspelets inverkan 

på den psykiska utvecklingen. Enligt Sommer ses barnet som en autonom, aktiv och 

självskapande individ som eftersträvar andras sällskap, en människosyn som utgår från ett 

individ- och relationsbaserat perspektiv. Barn lär sig, utvecklas, funderar och erfar genom 

samspel i möten och i relationer med andra. Persson (2001) uttrycker att specialpedagogiken 

antar ett relationellt perspektiv på verksamheten, vilket betyder att vad som sker i 

förhållandet, samspelet eller i interaktionen mellan människorna blir viktigt. På det sättet ses 

inte den enskilda individens agerande som orsak till beteenden utan alla förändringar kring 

den enskilda personen påverkar individens möjligheter till att uppfylla förutbestämda mål. 

Även Aspelin (2013) använder sig av begreppet relationellt perspektiv och förklarar att det i 

utbildningssammanhang handlar om konkreta mellanmänskliga möten, där fokus ligger på 

vad som sker i mötet mellan pedagog och barn. Vidare menar han att utan förtroendefulla 

relationer blir det svårt att utveckla en bestående kunskap. 

Öhman (2008) hänvisar till den norska psykoterapeuten Anne-Lise Løvlie Schibbye som 

påtalar att relationer ses som dialektiska i den relationella teorin. Med detta anses att barnet 

både påverkar och påverkas i samspel med andra och därmed skapar varandras 

förutsättningar. Kvaliteten i de olika relationerna som barnet har till andra påverkar i sin tur 

hur barnets självbild ser ut. Den psykiska och kognitiva utvecklingen hos barnet berörs av de 

känslor som råder och överskuggar samspelen. Därför är det av stor vikt att pedagogen ser 

över sitt eget sätt att vara, eftersom det påverkar kvaliteten i dennes relation till barnet. 

Existentiella och relationella teorier är grunden för att klara av att ha ett förhållningssätt 

gentemot barnen, där man respekterar och tillerkänner barnen (Öhman, 2008). Dessa teorier 

grundar sig i att människan har ett naturligt behov av att göra sitt bästa och behöver uppleva 

att de får tillerkännande. Människan har dessutom en medfödd kompetens att kunna ta ansvar 

över sina egna val och över sig själv som person. Men barnet är sårbart och behöver stöd från 

vuxna i detta och även omsorg och beskydd. Då barnet möts med respekt innefattar det även 
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att pedagogen granskar sig själv och sitt eget sätt att vara med en medvetenhet om att detta 

påverkar barnet. Detta handlar även om att vara öppen kring sina egna tillkortakommanden. 

Barnet har ett behov av tillerkännande för att kunna utvecklas som person. Tillerkännande är 

ett begrepp som är utvecklat av Schibbye och innebär att pedagogen ”bekräftar att hon sett 

barnet och samtidigt erkänner barnet rätt att själv tolka sin upplevelse” (Öhman, 2008, s. 47). 

Det centrala är att barnet har rätt till sin egen erfarenhet. När pedagogen bekräftar barnets 

initiativ, tillerkänner och visar förståelse för det barnet uttrycker, fördjupas samspelet med 

barnet och relationen växer (Öhman, 2008). 

2.1.4 Martin Bubers relationsteori 

Martin Buber (1878-1965) var författare, utbildare och professor i religionsvetenskap och 

socialfilosofi. Han forskade främst om människan och hennes omvärld. Aspelin (2005) 

belyser några centrala aspekter i Bubers relationsteori nämligen om Jag-Du filosofin, det 

mellanmänskliga, dialogiken samt den pedagogiska relationen. Aspelin (2010) stödjer sig på 

Bubers relationsfilosofi och menar att det viktigaste inom pedagogiken är att utbilda 

humanister, samt att arbeta för en mänskligare värld. Läraryrket ses som det viktigaste yrket 

där lärare-elev relationen är kärnan i den pedagogiska aktiviteten. 

Jag-Du filosofin ses som det viktigaste i Bubers arbeten, vilket även fått ett stort inflytande i 

det västerländska tänkandet (Aspelin, 2010). Jag-Du filosofin ses även som grunden till hans 

fortsatta arbete inom relationsfilosofin och förklaras på följande sätt. Världen ses som 

tvåfaldig för människan som lever och verkar i den. Enligt Buber (1994/1923) är 

grundparorden Jag-Du och Jag-Det. Aspelin (2010) förtydligar Buber genom att uttrycka att 

individen möter omvärlden som ett Du men även som ett Det. Där Jaget aldrig står i sig självt 

eller för sig självt utan är alltid i relation till omvärlden. Jaget blir till i uttalandet av Du eller 

Det. Förhållandet Jag-Du är en ömsesidig relation mellan individen och allt levande runt 

omkring denna. Förhållandet Jag-Det är enkelriktat och opersonligt mellan Jaget och 

föremålet eller individen, vilken erfars av Du. Buber (1994/1923) menar att ”världen som 

erfarenhet tillhör grundordet Jag-Det. Grundordet Jag-Du skapar relationens värld” (s. 10). 

Han anser vidare att relationens innebörd inte kan försvagas, utan en relation är alltid 

ömsesidig. 

2.1.5 Thomas Scheffs teori om sociala band 

Sociala band beskrivs som fenomen, vilka håller samman människor och grupper i samhället. 

Aspelin (2010) har tagit del av Scheffs teorier om sociala band och vilken roll det har i 

undervisningen. Dessa teorier utgår från studier, där forskare har studerat detaljer i sociala 

samspel och hur människor beter sig när de möts. Studierna består av både yttre beteenden 

och inre processer som känslor, intentioner och tankar som uppstår i interaktionen var för sig, 

i relation till varandra men även i relation till vad som sker när människan påverkas av sin 

omgivning. Sociala band anses ta olika karaktärer vid alla olika sociala situationer och 

händelser som uppstår i kommunikation. Vid varje möte med andra som vi har identifierat och 

som identifierar oss, byggs sociala band där allt vi ger uttryck åt, inverkar på utformningen av 

de sociala banden. Dessa sociala band antar olika mönster, exempelvis i en klass ser relationer 

ut på ett visst sätt, men dessa mönster är inte statiska utan förändras hela tiden. De kan 

upprätthållas, stabiliseras, hotas, repareras och klippas av. Utifrån Scheffs teori påstås 
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människan ha ett grundläggande behov av att bygga sociala band och att den personliga 

utvecklingen påverkas av interaktionsmönstren i vardagslivet. Sociala banden lägger grunden 

för vår identitet. (Aspelin, 2010) 

I och genom kommunikation byggs sociala band där både vad som sägs och hur det sägs har 

betydelse. I det sociala samspelet avläser vi oss själva i förhållande till andra, genom de gester 

vi använder och genom sättet vi kommunicerar med andra. Begreppet attunement i Scheffs 

teori översätter Aspelin (2010) med samklang eller avstämning och menar att säkra sociala 

band kännetecknas av individer som samspelar och är samstämda. Han menar att det finns 

olika grader av samklang där andras känslor och tankar avläses olika bra. Beroende på graden 

av samklang, varierar den ömsesidiga förståelsenivån och därmed tolkas de mänskliga 

uttrycken alltid i en unik kontext, med olika innebörd från situation till situation. Det beror på 

att individer ständigt avläser verbala och ickeverbala uttryck i kommunikationen. För att 

stabila sociala band ska skapas, krävs det samförstånd och ömsesidig respekt i relationen 

mellan individerna (Aspelin, 2010). 

2.2 Relationer 
Läraryrket ses som det viktigaste yrket för att forma samhället, menar Aspelin (2010) och 

stödjer sig på Bubers uttalanden om att lärare-elev-relationen, är kärnan i den pedagogiska 

aktiviteten. Pedagogens uppgift är att finnas till hands som kritisk vägvisare på den 

mellanmänskliga vägen, genom att ge eleven ansvar för sig själv, sina studier och sitt liv. 

Aspelin anser att den mellanmänskliga vägen är det rum där människan förverkligas i 

relationen människa-människa, den sanna verkligheten där människor möts i en äkta relation. 

Aspelin hänvisar till Bubers syn på den pedagogiska verksamheten, där det inte finns några 

genvägar utan varje pedagog måste svara för sig själv, samt ta ansvar för sina handlingar. Han 

menar att en god pedagog med sin ödmjukhet är ständigt beredd att korrigera sig efter elevens 

behov. 

Den moderna utvecklings- och relationspsykologin samt forskning i kognitionspsykologi 

ligger i grunden för de bidrag som Juul och Jensen (2010) grundar sin förståelse på. De anser 

att pedagogik och undervisning kan behöva inspireras av dessa. Forskning inom dessa 

områden tittar på barnet utifrån dess egna förutsättningar och på barnets viktigaste 

interpersonella relationer. Juul och Jensen hoppas att detta ska öka intresset för vilka 

relationella kvaliteter som genererar goda och positiva relationer mellan vuxna och barn och 

därmed förbättra relationerna. Kvaliteten på de professionella relationerna mellan vuxna och 

barn har en tilltagande betydelse för hur kvaliteten på barnens liv blir, även då det gäller 

sociala sammanhang i framtiden (Juul och Jensen, 2010). 

Relationer framhävs som långvariga förhållanden som får betydelse på ett personligt plan, till 

skillnad från interaktioner som är korta och opersonliga utväxlingar. Juul och Jensen (2010) 

menar att pedagoger kan ha en relation till vissa föräldrar och med andra endast har få korta 

interaktioner. På samma sätt menar de att pedagoger på institutioner inte har en relation till 

alla barn, även om de interagerar med varandra kontinuerligt. På detta sätt definieras en 

relation av kvaliteten på den personliga kontakten. Juul och Jensen belyser att barn ända upp 

till tolvårsåldern uppfattar interaktioner med pedagoger på institutioner med samma värde 
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som de upplever relationer. Om inte den vuxne investerar i mötet med barn påverkas inte 

samspelet med barnet, då barnet är i beroendeposition gentemot de vuxna. Beroende på om 

barnet har knutit an personligt till pedagogen eller om det är en kortvarig vikarie, kan 

resultatet av mötet mellan den vuxne och barnet lämna olika intryck ifråga om varaktighet och 

styrka på mötet (Juul och Jensen, 2010).  

En relation utvecklas ur en förhandling mellan två parter där bägge bidrar till förhandlingen 

(Hundeide, 2006). Detta innebär att deltagarnas individuella egenskaper påverkar hur 

relationen utvecklas. Om dessa egenskaper förändras innebär det att även relationerna kan 

förändras, därför kan relationer se olika ut vid olika tidpunkter. Exempelvis kan en mor ha 

olika relationer till olika barn i samma syskongrupp, men även till samma barn, men vid olika 

tillfällen i barnets utveckling. Beroende på vem som närvarar i en viss situation, kan barnet 

ändra sin attityd och sitt beteende, vilket beror på de gällande avtalen i relationen mellan de 

närvarande (Hundeide, 2006). 

Traditionellt inom pedagogik och fostran ses barnet som ett objekt i en subjekt-objektrelation. 

Den vuxne gör något med barnet eller åt barnet. Enligt Juul och Jensen (2010) har senare tids 

forskning slagit fast att barn utvecklas bäst i en subjekt-subjektrelation, en relation där barnet 

uppfattas som aktivt medskapande i sina relationer och behandlas som en självständig person. 

Som ett subjekt. Vidare påtalar de att avgörande för den relationella kvaliteten i subjekt-

subjektrelationen är ömsesidighet. Betydelsen av ömsesidighet är något som flera forskare 

anser vara viktigt för relationernas kvalitet. En relation är alltid ömsesidig enligt Buber 

(1994). Även Aspelin (2003, 2010) menar att det krävs ömsesidig respekt mellan individerna i 

en relation, vilket även styrks av uttalanden av både Bergmark (2006) och Normell (2002), 

vilka anser att ömsesidighet är en viktig faktor som påverkar relationerna. 

2.2.1 Interaktioner 

Begreppet interaktion beskrivs av Aspelin (2003) som handlingar mellan individen och den 

sociala omgivningen som individen omges av. Han menar att det inbegriper allt mänskligt 

samspel mellan individer och olika objekt. Detta kan ske genom direkt kommunikation 

ansikte-mot-ansikte, via telefonsamtal, e-post och brev. Interaktioner behöver ej ske bara via 

direkt kommunikation mellan människor utan kan även vara icke-verbala gester som 

kroppspråk och ansiktsmimik. Även Strandberg (2006) beskriver interaktion i termer av 

samtal, meningsutbyten, dialoger, chattande, kallprat, berättelser m.m. För att en interaktion 

ska utvecklas till en relation krävs enligt Juul och Jensen (2010) att de inblandade investerar 

sig själva personligt i mötena. Enligt Aspelin (2003) utvecklas en relation när 

kommunikationen mellan individerna består av ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 

Interaktioner beskrivs som formella och korta uttalanden mellan individer, enligt Juul och 

Jensen (2010). Pedagoger kan på institutioner interagera kontinuerligt med barn utan att för 

den skull skapa relationer till barnen. De menar att relationer kräver att den vuxne visar ett 

personligt intresse och bjuder på sig själv i samspelet med barnet, annars resulterar mötena 

mellan pedagogen och barnet som interaktioner.  
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2.2.2 Relationsnät 

Intersubjektivitet förklaras av Aspelin (2003) som ömsesidighet, att den enes handling 

inbegriper den andras. På detta sätt menas att människan i kommunikation alltid är beroende 

av den andras gensvar och därmed agerar utifrån varandras förväntningar.  

I det intersubjektiva rummet har deltagarna en tyst ömsesidigt anpassad överenskommelse om 

vilken relation de har till varandra (Hundeide, 2006). Denna överenskommelse bestämmer 

vad som ses som lämpligt beteende mellan läraren och eleverna. Hundeide menar att detta kan 

ses som en skolkompetens och skolfärdighet, eftersom det handlar om att kunna tolka den 

kommunikativa koden som råder i klassrummet. Innebörden blir för eleven att hitta sin roll, 

anpassa sig efter den rådande normen för att tillmötesgå lärarens förväntningar via tyst 

kommunikation. Hundeide menar att det är betydelsefullt att lärare är lyhörda och lyckas 

skapa ett intersubjektivt rum, där alla elever är inkluderade och därmed känner trygghet och 

vågar kommunicera. Risken är att lärare, som är dominanta och inte är lyhörda, driver ut 

elever från det intersubjektiva rummet som läraren själv omedvetet skapat. Varken lärare eller 

elever känner sig trygga i rum där det emotionella klimatet är präglat av ångest, 

misslyckanden och ingen känner sig motiverad, eftersom elevernas naturliga uttryck och 

kreativitet inte får råda i det intersubjektiva rummet. 

För att lärandet ska fördjupas i en lärandeprocess blir relationen mellan de deltagande 

aktörerna viktig. I skolans lärandemiljö är interaktioner betydelsefulla för att främja lärande. 

Bergmark (2006) menar att människor ständigt kommer i kontakt med varandra. Vi kommer 

från olika håll och möts i interaktioner där vi delar erfarenheter med varandra, för att sedan gå 

åt olika håll för att återigen mötas. I vår livsvärld pågår ständigt nya möten, liksom i skolans 

miljö. Därför bör möten och relationer lyftas fram och ses som viktiga komponenter i 

lärandeprocesser. I detta avseende blir en viktig aspekt av lärandemiljön, att lärare och elev 

påverkar varandra ömsesidigt genom att dela varandras livsvärldar. Hur de bemöter varandra 

får en central roll då relationer och möten är viktiga komponenter i lärandemiljön (Bergmark, 

2006). 

Relationen mellan lärare och elev står för social mening, den verkliga kommunikationen och 

de inre föreställningar de har om varandra före, under och efter kommunikationen. Läraren 

och eleven har en mängd relationer till varandra. Sociala relationer beskriver Aspelin (2010) 

som den gemensamma värld där eleven och läraren verkar i då de möts. Han menar att läraren 

och eleven i undervisningssituationer ingår i ett komplext relationsnät bestående av många 

relationskombinationer. Läraren har olika relationer till varje elev, som i sin tur har olika 

relationer till de andra eleverna och bara dessa relationer uppgår till flera hundra. 

Relationsnätet utvidgas genom att det även tillkommer relationer mellan olika 

gruppsammansättningar som uppstår i klasser, samt alla relationer som eleverna har till sina 

familjer men även andra utomstående i övriga samhället.  

För att förstå vad som gör en relation mellan lärare och elev pedagogisk, utgår Aspelin (2010) 

från Bubers teorier och menar att läraren måste få elevens förtroende genom att vara 

närvarande, samt engagera sig innerligt och ansvarsfullt i elevernas liv. När en person lär 

känna en annan person, menar Kernell (2010), ökar förståelsen för hur den andra tänker, 
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reagerar samt vilka intressen, begränsningar och styrkor personen har. Då det går att förutse 

hur personen fungerar, ökar möjligheterna att relationen blir bra.  

2.2.3 Mellanmänskliga relationer 

En mellanmänsklig relation utgörs av närhet, känslor, förtroende, personligt bemötande och 

bestående kontakt. Enligt Aspelin (2003) utvecklas relationen succesivt mellan pedagog och 

barn, då lärare och elev relaterar till varandra, genom direkt kommunikation ansikte mot 

ansikte och via indirekt kommunikation, exempelvis att läraren tar del av elevernas texter. 

Mellanmänskliga relationer har en varaktighet i tid, vilket betyder att den etablerade 

relationen består även om inte individerna träffas i det verkliga livet, utan de kan relatera till 

varandra i sin fantasi. 

Aspelin (2010) hänvisar till Bubers relationsbegrepp, vilket innebär att vi inte har 

mellanmänskliga relationer utan det är något vi är. Relationerna äger rum mellan personer 

som är aktiva, närvarande inför varandra i en levande och aktuell samvaro. I den pedagogiska 

verksamheten sker mellanmänskliga relationer när lärare och elev samtalar med varandra om 

ett visst kunskapsinnehåll. Lärarens förståelse om det mellanmänskliga som pedagogikens 

grund, är en underförstådd men nödvändig förutsättning för att bidra till genuina 

läroprocesser. Därmed uppstår det mellanmänskliga inte av personligt engagemang eller utan 

det. Det mellanmänskliga framträder vid oväntade tillfällen och är inget som förverkligas 

genom målmedvetna handlingar (Aspelin, 2010). 

Mellanmänskliga relationer utmärks av att ju mer personerna lär känna varandra desto mer 

minskar distansen i relationerna. Aspelin (2003) påtalar att i mellanmänsklig kommunikation 

utvecklas alltid en viss grad av distans och närhet mellan personerna. Den normala 

utvecklingsgången i relationen mellan pedagog och barn, brukar vara ett gradvis närmande 

eftersom läraren jobbar tätt ihop med sina elever under en längre tid. Vidare kännetecknas 

mellanmänskliga relationer av personligt bemötande, vilket innebär att båda parter visar 

intresse i det de samtalar om och det leder till att de känner sig bekräftade som personer av 

varandra. Aspelin menar att känslomässiga band byggs i mellanmänskliga relationer och 

känslorna som väcks vid kommunikationen med en elev kan sända budskap om kvaliteten på 

relationen och hjälpa pedagogen att utveckla goda relationer. Genom ömsesidig förståelse och 

respekt i kommunikationen växer förtroendefulla relationer fram. Dessa mellanmänskliga 

relationer är olika stabila och bygger på att man tror på att den andre vill en väl. Aspelin 

påtalar att arbetet med relationer inte behöver vara något primärt utan menar att arbetet med 

att stärka pedagogens relation till eleverna oftast sker instinktivt. Detta innebär att pedagogen, 

i ett oavbrutet interaktionsflöde mellan sig själv och eleverna, visar eleverna sin omsorg och 

ömsesidigt krav på respekt och på så sätt är relationsmedveten (Aspelin, 2003).  

2.2.4 Symmetriska och asymmetriska relationer 

Sommer (2005) visar på skillnaderna mellan barns relationer med barn och barns relationer 

med vuxna. Relationer barn emellan utmärks av symmetri och jämbördighet medan barns 

förhållanden till vuxna präglas av asymmetri och olikhet. Detta visar sig i att barn i samvaro 

med andra barn tar mer initiativ, kommer med idéer och präglar mer aktivt umgänget än vad 

de gör i samvaro tillsammans med vuxna. Frønes  (Frønes, 1994, i Sommer, 2005) menar att 
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barngruppen är betydelsefull för barnets övande i kommunikativ och social 

kompetensutveckling. 

I samspel mellan jämnbördiga vuxna blir båda parter lika ansvariga över processens kvalitet 

samt över konsekvenserna för den enskilde och för gemenskapen (Juul och Jensen, 2010). I 

likhet med Sommer (2005) benämner Juul och Jensen (2010) dessa relationer som 

symmetriska. När barn och vuxna samspelar är det de vuxna som har huvudansvaret över 

samspelets kvalitet och dess konsekvenser, vilket kallas för en asymmetrisk relation. Barn kan 

få ha förslag och åsikter angående förändringar i relationen mellan barnet och den vuxne, men 

de kan aldrig ha ansvaret. Då barnet indirekt eller direkt får ta ansvar över relationen till 

vuxna, resulterar det i sämre kvalitet i relationen och dåligt välbefinnande för barnet. Detta 

kan ske i institutioner där de vuxna är i konflikt med varandra eller på defensiven gentemot 

barnen (Juul och Jensen, 2010). I pedagogiska institutioner kan pedagogerna, då relationerna 

präglas av konflikter, avsäga sig ansvaret för hur kvaliteten på relationerna till barnen ser ut. 

Barnen och i vissa fall även deras föräldrar, beskrivs vara orsaken till de bristfälliga 

professionella relationerna. Juul och Jensen argumenterar för att detta synsätt grundar sig 

ibland på okunskap och är något som lärarutbildningen bör arbeta med att avlägsna. 

Aspelin (2010) refererar till Buber som ser förhållandet mellan lärare och elev som 

rangordnat, där eleven i största mån ska rätta sig efter anvisningarna från sin lärare. Därför 

ställer sig Aspelin och Buber frågande till om pedagogiska relationer alls kan utvecklas. 

Svaret på det menar Aspelin är att utjämna gapet i förhållandet mellan lärare och elev, vilket 

läraren gör genom att vinna elevernas förtroende. Förhållandet dem emellan kan aldrig bli helt 

jämlikt men åtminstone känner sig eleven inte förtryckt. 

2.2.5 Relationernas betydelse 

Nära relationer till andra människor är grunden för all mänsklig utveckling, enligt Normell 

(2002). Hon anser därför att pedagogens möjlighet att skapa goda relationer till barnen, och 

även till föräldrarna, är förutsättningen för verkligt lärande. Skolverkets (2001b) rapport Utan 

fullständiga betyg belyser betydelsen av relationer för elevernas prestationer i skolan. 

Rapporten tar upp bristen på relationer mellan pedagog och elev och konflikter mellan 

pedagog och elev som orsaker till elevers ofullständiga betyg. Normell (2002) anser att även 

om konflikter uppstår mellan elever och lärare behöver det inte betyda att relationen inte är 

bra, utan att konflikter i en relation främjar samvarons närhet till varandra. Hon menar att barn 

behöver vuxna som de kan bråka med, tycka om och lära av, därför är förståelse, respekt och 

ömsesidighet viktiga faktorer i en relation. Att bygga relationer tar tid. Normell menar att det 

viktigaste i livet är att vara tillsammans med andra och oss själva. Skolan är en bra arena att 

öva sig i att skapa relationer och har eleven svårt för att skapa relationer går hon miste om 

värdefullt lärande. Normell påstår att pedagogerna känner störst tillfredsställelse i arbetet när 

samvaron med eleverna fungerar bra och mest betungande när det uppstår svårigheter i 

relationerna. Skolan ses som en stor arena med många olika behov, vilket kan leda till 

konflikter som måste få uppstå, det väsentliga blir hur konflikterna hanteras (Normell, 2002). 

Framgångsrika relationer kännetecknas av just ömsesidighet, när barnen reagerar positivt på 

lärarens planering, metoder och mål i den pedagogiskan processen, leder det till att läraren 
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känner yrkespersonlig säkerhet. I olika relationer kan barn reagera varierande och därför anser 

Juul och Jensen (2010), att om olika vuxna beskriver sina relationer till ett barn eller dess 

beteende på olika sätt, bör detta observeras. Då behöver läraren se över sitt eget 

yrkespersonliga beteende och sitt förhållningssätt och sina förväntningar på barnet. Juul och 

Jensen uttrycker att barn som har det svårt utanför institutionen, och som de vuxna har svårt 

att etablera givande relationer till, är en svår och viktig utmaning som lärare stöter på i sin 

yrkesverksamhet. Buber som refereras av Aspelin (2010) har inget allmänt svar på vilket sätt 

lärare ska göra för att utveckla goda relationer, speciellt gentemot elever som inte visar 

intresse för lärarens försök till att nå dem. Det är upp till varje enskild lärare att genom sin 

samvaro tillsammans med eleven, finna upplysningar på hur läraren bör agera på ett passande 

sätt i den specifika situationen, vilket kräver att läraren är lyhörd.  

Lärarens yrkesidentitet består av grundläggande skyldigheter att hjälpa barn att utvecklas 

socialt, personligt eller intellektuellt. Risken är, menar Juul och Jensen (2010), att läraren 

förändrar sitt eget beteende endast för att försöka ändra på barnets yttre beteende, exempelvis 

för att skapa ro i barngruppen, vilket då är dömt att misslyckas. Barnet har gått från subjekt 

till objekt i relationen och känner krav från omgivningen på att ändra sitt beteende, istället för 

att utvecklas. Juul och Jensen påtalar att om syftet när en relation etableras, är att förändra en 

person, så misslyckas det alltid. Istället är det lärarens pedagogiska uppgift att försöka se om 

och hur läraren själv kan ändra sitt beteende, sin del av relationen. Detta för att möjligöra för 

barnet att känna tillit och få nya upplevelser. Utvecklingen sägs därför vara ömsesidig i 

givande dynamiska professionella relationer. Det är väsentligt att vuxna reflekterar över sin 

relation till barn med beteenden som väcker irritation hos den vuxne. Eftersom det är 

avgörande för om ömsesidig utveckling ska ske eller om barnets beteende ska kategoriseras 

som bekymmersamt. Barn med problematiska beteenden behöver uppleva relationer med 

vuxna som är intresserade, lyhörda och öppna för deras personliga integritet och som ser 

bortom barnets beteende. Detta för att, menar Juul och Jensen (2010), barnets självkänsla ska 

kunna utvecklas på ett sunt sätt, vilket i sin tur är en förutsättning för barnets intellektuella 

och sociala utveckling. Pedagogens relationskompetens består av att vara sensitiv och 

bekräftande, då det gäller sidor hos barnets som är förenade med sorg, misstro, ilska och 

smärta.  

Hur lärarens kontakt är med barngruppen som helhet påverkar alltid hur kontakten med det 

enskilda barnet blir (Juul och Jensen, 2010). För att få en dynamisk kontakt med 28 barn i en 

klass, bör först kontakten etableras med en del av barnen var för sig. Andra barn behöver bara 

känna att de är i gott sällskap för att komma till ro. Barn samarbetar, men om barnet upplever 

kontakten till pedagogen som bristfällig eller att den saknas helt, så kan barnets uppförande 

påverkas. Det finns otaliga sätt att gå tillväga för att skapa individuell kontakt till barn och 

varierar också med barnens ålder. Relation betyder etymologiskt att berätta sig själv. Om 

pedagogerna praktisk tillämpar detta, att barnen får berätta sig själv, får pedagogerna ta del av 

sådant som ger barnens liv innehåll och mening. Betydelsefullt är att pedagogen engagerar sig 

för att etablera kontakt, för kontaktens egen skull. Tiden som läggs på att etablera god kontakt 

brukar betalas tillbaka genom att mindre tid behöver läggas på konflikter och annat, som 

orsakas av att kontakten blev bristfällig från starten. Får man en dålig kontakt är det väldigt 
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tärande för pedagogens yrkesmässiga självtillit och pedagogen kan behöva ta emot hjälp av 

handledare eller kollegor. Den största komplimang vuxna kan få är då barnen visar sig villiga 

och öppna till att låta sig ledas av samt känner tillit till de vuxna (Juul och Jensen, 2010). 

2.2.6 Tidigare erfarenheters påverkan på relationer 

Hur vi förhåller oss i relationer och i möten med andra påverkas av våra tidigare erfarenheter 

och egenskaper samt får betydelse i hur vi tolkar det som händer mellan människor (Normell, 

2002). Det som gäller lärande gäller också relationer, vi måste våga utsätta oss för det nya och 

okända och för risken att misslyckas. Dock sker detta inte per automatik utan kräver träning. 

Inför varje möte har både pedagogen och eleven förväntningar på varandra. Även Kernell 

(2006) uttrycker att våra ageranden utifrån förväntningarna på den andra kan både hjälpa och 

stjälpa elevernas utveckling. Om våra förväntningar förvandlas till fördomar kommer de att 

hindra elevens utveckling, för att vi missar viktiga saker hos eleven. Desto bättre vi känner en 

människa desto bättre kan vi förutse hur personen fungerar. Förväntar vi oss negativa 

reaktioner från eleven kan den hindra oss från att upptäcka en utveckling hos eleven. Därför 

är det viktigt att som lärare se över sina föreställningar och vara beredd att ompröva dem.  

Normell (2002) menar att tidigare erfarenheter påverkar hur eleven tolkar det som sker i mötet 

mellan till exempel en pedagog eller en kompis. Eleven oroar sig för att inte passa in, för att 

misslyckas eller bli utanför. Skam är här den värsta oron, upptäckten av att inte bara göra fel 

utan att vara fel. De tidigare erfarenheterna av relationer kommer att påverka det som sker. 

Om elevens tidigare relationer har varit problematiska kan de påverka elevens förväntningar 

på pedagogen. Exempelvis kan eleven provocera, utmana och protestera mot pedagogen om 

eleven förbinder tidigare erfarenheter med känslor om underlägsenhet. Viktigt för eleven blir 

att skilja mellan rimliga och orimliga förväntningar på pedagogen och att kunna se att 

pedagogen har både bra och sämre sidor. Vissa elever kan ha svårt att förstå och se detta för 

att de tänker att människor är antingen fulländade eller mycket dåliga. För att stämma med 

verkligheten kräver det att eleven gör om sin verklighet, vilket är energikrävande och därför 

kan komma att hämma eleven i sitt lärande. Oförberedda separationer kan leda till att tilliten 

till pedagoger blir kritisk, om eleven har dåliga erfarenheter av tidigare separationer. Vidare 

påtalar Normell att pedagogerna inte inser vilken betydelse de har för eleverna och därför tar 

man inte separationerna mellan elev och pedagog på allvar. En elev med tillräckligt bra 

erfarenheter klarar av situationen bättre (Normell, 2002). 

2.2.7 Professionell relationskompetens 

Professionell relationskompetens definieras enligt Juul och Jensen (2010) som: ”Pedagogens 

förmåga att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget beteende efter 

detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i 

kontakten = det pedagogiska hantverket” (s. 124-125). Professionell relationskompetens 

bestäms även av pedagogens vilja och fallenhet för att ta ansvar över kvaliteten på relationen. 

Pedagogens yrkespersonliga kompetens handlar om dennes förmedlingskompetens och 

relationskompetens, enligt Juul och Jensen. En av de relationella kompetenserna som är 

betydelsefull i professionella vuxen och barn-relationer är att se barn. Det bygger på den 

vuxnes vilja att se och den vuxnes egna erfarenheter av att ha blivit sedd eller inte sedd. Att se 

barn, uttrycker Juul och Jensen, handlar om att pedagogen kan se bortom beteendet, men inte 
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att pedagogen söker förklaringar på beteendet. Exempelvis då ett barn utåt sett är hyperaktiv 

och arg, har pedagogen en förmåga för att se sorgen i barnets ögon eller hos ett populärt barn 

kunna se ensamheten. Att få bekräftelse och erkännande av den vuxne skapar hos barnet en 

känsla av att ha blivit sedd. Därmed blir kontakten mellan den vuxne och barnet mer verklig, 

påpekar Juul och Jensen. En andra relationell kompetens är ledarskapet, att pedagogen bygger 

en trygg atmosfär för barngruppen och blir en vuxen person som de kan identifiera sig med 

och testa sig i förhållande till. Utan att kränka barnens personliga integritet ska pedagogen 

utöva sitt ledarskap och leda barnen mot de pedagogiska målen. Den tredje relationella 

kompetensen, autenticitet, handlar om hur yrkesmässigt närvarande pedagogen är i relationen 

till barnen. Avslutningsvis innebär den fjärde relationella kompetensen, ansvar, att  den vuxne 

är ansvarig över kvaliteten på relationen (Juul och Jensen, 2010).  

Det är svårare idag att upprätthålla auktoriteten i klassrummet än tidigare då auktoriteten var 

självklar genom samhällsrollen (Sommer, 2005). Idag ska den förvärvas varje dag i 

klassrummet, vilket ställer höga krav på lärarens kompetens. Både yrkesmässiga färdigheter 

och personliga egenskaper, auktoritativt uppträdande samt förmågan att fånga elevens 

motivation för undervisningen och samvaron är sådana kompetenser. Även Aspelin (2010) 

anser att lärarna idag inte kan förlita sig på att bemötas som auktoriteter i undervisningen, då 

det sociala livet i skolan är mer förutsägbart, komplext samt intensivt. Han menar att läraren 

måste inse sitt personliga ansvar i relationsarbetet och även ha en god förmåga att bygga 

relationer till barn och ungdomar. Detta anser Aspelin vara grunden för lärarens kompetens. 

Denna kompetens utvecklas i den pedagogiska praxisen, men även genom teoretiska studier 

på området. Goda och förtroendefulla relationer mellan pedagog och barn är en oumbärlig 

grund för att pedagoger inte ska fastna i auktoritetsproblem gentemot barnen (Öhman, 2008). 

Vid goda relationer, där pedagogen tar ansvar över vad denne själv kommunicerar till barnet 

med handling och ord, har förmaningar samt sanktioner effekt. Då barn inte lyssnar på 

pedagogen handlar det inte om att barnet är respektlöst utan att pedagogen saknar auktoritet, 

vilket är något som pedagogen måste göra sig förtjänt av och använda och omsätta i 

praktiken. Personlig mognad anses därför vara mest betydelsefull för pedagoger att ha idag 

(Normell, 2002). Med en trygg yrkesidentitet och intresse för sitt uppdrag vinner pedagogen 

oftast elevernas förtroende och blir en naturlig auktoritet. Pedagogen är i dagens skola en 

viktig förebild och en person som eleverna ska kunna identifiera sig med och därför är just 

den personliga mognaden extra viktig. Öhman (2008) uttrycker att goda relationer är 

betydelsefulla i utvecklandet av goda och positiva lärandeklimat.  

2.2.8 Etiska aspekter, människosyn och förhållningssätt 

Beroende på vilken människosyn pedagogen har, menar Öhman (2008), påverkas relationen 

mellan pedagog och barn. Människosynen påverkar även hur pedagogen handlar gentemot 

barnen. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar över sin egen människosyn och om vad 

de anser är ett bra bemötande. För att skapa ett gott lärandeklimat och goda relationer behövs 

reflektion kring vad goda lärandeklimat och relationer innebär. I samspel och relationer 

mellan människor finns alltid etiska aspekter med, anser Öhman (2008). Dessa aspekter är 

outtalade i det vi gör och vi reflekterar sällan över dem, utan vi lever etiken. Etiska 

överenskommelser handlar enligt Öhman (2008) om hur vi är mot varandra i en relation och i 
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alla mänskliga samspel. Våra grundläggande värderingar, vår etik och moral, styr våra 

handlingar på ett för oss medvetet eller omedvetet sätt, anser Bergmark (2006). Lärandet är 

det centrala i skolan och eftersom lärandet bygger på relationer, ses det som ett självklart 

innehåll i skolan. Skolans miljö blir därmed viktig för de möten som sker i skolan mellan 

pedagoger och barn. Detta medför att de etiska aspekterna i en lärandemiljö blir viktiga 

eftersom våra handlingar styrs av våra värderingar.  

Öhman (2008) förklarar att vi lever inte bara en rakt igenom en modern, demokratisk barnsyn 

eller en gammaldags auktoritär, utan vi påverkas även av våra livsavlagringar som kan 

komma upp till ytan, om vi blir arga eller besvikna. Detta kan medföra att vår moderna 

människosyn grumlas och en auktoritär syn på fostran istället framträder. Vid upplevelse av 

stress, trötthet eller annat som bekymrar en, är det inte alltid så lätt att leva sin människosyn 

förklarar Öhman (2008). Det kan visa sig i att pedagogen inte riktigt orkar vara så 

tillerkännande som annars eller att de inte tar sitt vuxenansvar då det gäller kvaliteten i 

relationen till barnen. 

Aspelin (2010) hänvisar till Bubers relationella pedagogiska förhållningssätt, vilken tar sin 

utgångspunkt hos läraren som ser varje elev som en unik person. Aspelin anser att i relationen 

till eleven och kunskapsinnehållet förverkligas även läraren som människa. Relationer ses inte 

som något lärare arbetar med utan i. Aspelin och Persson (2011) belyser att lärare som 

åsidosätter relationer aldrig kommer att kunna genomföra skolans kunskapsuppdrag. Deras 

synsätt utgår ifrån att människan föds, utvecklas och blir till genom relationer och jaget 

uppstår i relationer. En elevs relation till sin lärare, känslan av tillit och förtroende, har stor 

betydelse för elevens lärande, sociala och personliga utveckling. Öhman (2008) liknar 

lärandet vid ett evigt kretslopp där sammanhanget, relationen och den som lär sig ingår och 

påverkar varandra. Ur interaktioner, handlingar mellan personer, växer den sociala relationen 

fram.  

Aspelin och Persson (2011) påtalar att undersökningar visar på att många lärare undervärderar 

relationers betydelse på elevers skolarbete. En viktig faktor som påverkar elevers 

studieresultat är lärares relationella kompetens vilket innefattas av att uppmuntra, stödja, visa 

tolerans, respekt och empati emot eleverna. Samtidigt är betydelsen av att läraren har 

ledarkompetens viktig för att eleverna ska lära sig. Ett elevfokuserat förhållningssätt innebär 

bland annat att läraren främjar goda sociala relationer och stöttar eleverna i sin 

kunskapsutveckling, vilket är viktigt för måluppfyllelsen. Undervisningen blir effektiv då 

eleven och läraren kan se på sig själv från den andras synvinkel. Aspelin och Persson 

uttrycker att ett barnfokuserat förhållningssätt och sociala relationer är viktigt att sträva mot i 

alla skolformer, hela vägen från förskolan till gymnasiet. 

2.3 Styrdokument 
Under nedanstående kapitel redogör vi för styrdokument, förskoleklassverksamheten, lärarens 

betydelse för relationskapandet i skolan samt lärarutbildningens möjlighet att utveckla 

lärarstudenternas relationskompetens. 
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2.3.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011) 

betonar att skolan ska sträva efter att ge trygghet, vilja och lust att lära genom att vara en 

social gemenskap. Genom sociala och gemensamma erfarenheter ska skolan skapa 

förutsättningar för utveckling och lärande som utgår från ett helhetsperspektiv. Även 

Skollagen (2010) betonar vikten av att ”Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap” (2§. Kap 9).  

Aspelin (2010) hänvisar till Lgr11 (Skolverket, 2011) om skolans strävan efter en social 

gemenskap och menar att elevens lärande bör ses som en socialt konstruerad aktivitet. Aspelin 

(2010) refererar till Martin Bubers pedagogiska tänkande, om att lärandets plattform består av 

äkta relationer och att verksamhetens mål uppnås i möten mellan människor. Hur 

verksamhetens mål uppnås genom relationsskapandemöten, går ej att lära ut till andra. Vad 

pedagogen kan göra för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt, är att vara närvarande och 

stödjande och på så sätt påverka villkoren samt verka för att omständigheterna blir så bra som 

möjligt.  

2.3.2 Förskoleklass 

I skollagen infördes år 1991 bestämmelsen om en flexibel skolstart där 6-åringar fick 

möjligheten att börja i grundskolan (Skolverket, 2006). När det sena åttiotalets babyboom 

fyllde förskoleavdelningarna medan skolans lokaler var outnyttjade, flyttades förskoleklass 

verksamheten till skolans lokaler. Med detta fick förskoleklassen sin organisatoriska 

tillhörighet i skolan.  

Förskoleklassen är under Skollagen men står utanför det obligatoriska skolsystemet. Att gå i 

förskoleklass är en möjlighet och rättighet som föräldrarna kan låta sina barn att gå i men de 

kan även avstå (Skolverket, 2006). Från den höstterminen det år som barnet fyller sex, är 

kommunerna skyldiga att ordna plats åt barnet i en förskoleklass. Förskoleklassen är under 

samma läroplan som grundskolan men skiljer sig i att förskoleklassen inte har uppnående mål 

utan präglas av vissa uttalade mål att sträva mot. 

Grundiden för förskoleklass är att den ska vara en bro mellan förskolan och grundskolan 

(Skolverket, 2006). Den ska förbereda barnen inför läsning, skrivning och andra uppgifter 

som möter dem i skolan, likväl vänja barnen vid gymnastiksalar, skolmåltider, korridorer och 

skolgårdar. Intentionen med förskoleklassverksamheten är att den ska bedrivas med samma 

förhållningssätt till kunskap och lärande som i förskolan. 

2.3.3 Lärarens yrkesetiska riktlinjer 

De yrkesetiska riktlinjerna för lärarkåren som togs fram år 2000 innebär att läraren alltid ska 

sätta eleven och dess lärande i centrum. Orlenius (2001) hänvisar till riktlinjerna och menar 

att läraren ska möta eleven som enskild individ men även som en del av ett kollektiv. Läraren 

ska även vägleda eleven till den kunskap som hjälper dem i deras prioriteringar och val. 

Läraren är ålagd att i sin yrkesutövning ta ansvar över elevens kunskapsutveckling, stödja 

elevens personliga utveckling, skapa goda förutsättningar för alla elevers utveckling, lärande 

och utveckla förmågan till kritiskt tänkande (Orlenius, 2001). Läraren ska bemöta varje elev 

med respekt och utan diskriminering av eleven avseende kön, social eller kulturell bakgrund 
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eller förmåga och prestation. Läraren ska stärka och stödja eleven i sitt ansvarstagande och 

inflytande över sin utbildning. Läraren ska ”verka för att upprätthålla förtroendefulla 

relationer med eleverna” (Orlenius, 2001, s.120). Utöver detta ska läraren utifrån en 

vetenskaplig kunskapsbas kring lärande arbeta och vidareutveckla det pedagogiska arbetet 

utifrån aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. Därmed ansvarar läraren 

för utvecklandet av sin kompetens i yrkets utveckling och undervisningens innehåll.  

2.3.4 Lärarutbildningen 

Vikten av sociala relationer i undervisningen betonas i SOUs (2008:190) utredning En hållbar 

lärarutbildning. Möten mellan människor ses som grunden i undervisningen och för att de ska 

bli framgångsrika förutsätts att läraren och eleven ska kunna sätta sig in i den andras känslor, 

tankar och avsikter, förstå vad den andra vet och inte vet, samt vad den andra har för 

uppfattningar. Klassrummet ses som en meningsskapande gemenskap där elever och lärare 

samverkar för att nå insikt och förstå sammanhang i omvärlden. Utredningen visar att goda 

relationer har en avgörande roll för barnets utveckling och därför är det av stor vikt att läraren 

utvecklar en varm och nära relation till eleverna. Balansgången är att inte göra eleverna 

beroende av läraren, så att de inte utvecklas i sin självständighet och inte vågar göra något på 

egen hand. En konfliktfylld och kylig relation mellan lärare och elev missgynnar barnets 

utveckling. Därför anges i utredningen att lärarutbildningen ska ge utrymme för samtal om 

relationsfrågor för att utveckla lärarstudenternas relationskompetens. Enligt Juul och Jensen 

(2010) är det betydelsefullt att pedagoger har kunskaper om relationer och även vet hur de ska 

etablera, förbättra och bevara relationer. Barn utvecklas och trivs bäst i relationer där de 

behandlas och uppfattas som en självständig person, ett subjekt, samt får vara aktivt 

medskapande i relationen. Aspelin (2010) anser det högst betydelsefullt att blivande lärare 

kommer till insikt om det personliga ansvaret med att bygga relationer och att tolka 

undervisning i termer av relationer. För detta krävs kunskaper om hur relationer byggs, men 

även om hur de hotas. Därför betraktar Aspelin relationer mellan lärare och elev som högst 

värdefulla för undervisningens karaktär och kvalitet. 

2.3.5 Skolan som mötesplats 

För att skapa en skola för alla fordras förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att 

känna deltagande, gemenskap och kunna samarbeta och få utbyte av att vara i skolan framför 

Skolverkets (2001a) rapport Forskning inom det specialpedagogiska området. I publikationen 

En fördjupad studie om värdegrunden av Skolverket (2000) påtalas betydelsen av hur de 

vuxna bemöter eleverna i skolan, dess inverkan på barnens känsla av att känna sig bekräftade 

och deras sociala utveckling. Inom barnomsorgen är kopplingen mellan omsorg och 

pedagogik utvecklad, men inom skolväsendet brister omsorgsperspektivet (Skolverket, 2000). 

Denna brist medför olika riskbeteenden bland eleverna. Elever efterlyser personliga relationer 

till sina lärare, där de känner att läraren uppmärksammar dem, visar bekräftelse och tar dem 

på allvar. Även Normell (2002) uppmärksammar att eleverna vill ha bra relationer till de 

vuxna i skolan med vilkas hjälp de ska kunna utvecklas och växa självständigt. Wrethander 

Bliding (2007) belyser skolan som en mötesplats där barn och vuxna förväntas kunna 

samspela och hantera relationer i sociala sammanhang under en längre tid. Barnens arbete i 

skolan handlar till stora delar om att ordna den sociala tillvaron genom att skapa gemenskap 
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och samhörighet med andra. Detta relationsarbete innebär att eleverna ständigt arbetar med att 

etablera, förankra, upprätthålla samt bryta upp relationer, vilket upptar en stor del av 

elevernas skoldag. Wrethander Bliding menar att relationsarbetet kan ses som ett skolarbete 

just för att eleverna lär sig både hur sociala situationer, samspel, relationer och 

relationsarbeten fungerar och att delta i dessa. Vidare förklarar Wrethander Bliding (2007) att 

i större grupper blir det omöjligt att skapa närmare relationer med alla i gruppen. Därför 

sorteras personer bort och det skapas en gemenskap enbart med några. Även Skolverket 

(2000) visar på att i skolor där personaltätheten är hög är förutsättningarna bättre för samtal 

mellan vuxna och barn och att personaltätheten har betydelse för kvaliteten på relationerna. 

Pedagogens kompetens samt antalet barn per vuxen inverkar på förutsättningarna att se varje 

enskilt barn. Sommer (2005) framför att det har personlig betydelse om barnet får uppleva att 

det involveras genom att bli sett och hört. Får barnet även vara med och bestämma 

tillsammans med andra, stärks den personliga känslan att bestämma över sitt liv. Detta gör att 

barnets säkerhetskänsla, självtillit och lust till socialt deltagande ökar. Normell (2002) önskar 

att skolpersonalens relationella förmågor ska betonas mer i läroplanerna, exempelvis som att 

”Alla som arbetar i skolan skall sträva efter att skapa, utveckla och avsluta goda relationer till 

eleverna och deras föräldrar” (s.75). 
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3 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi metodiskt har gått tillväga i vår undersökning. Först 

redogör vi för valet av metod och varför vi valt den metoden. Därefter presenterar vi urval och 

bortfall i undersökningen. Förberedelser, genomförande, bearbetning och analys beskrivs 

sedan. Slutligen redogör och motiverar vi undersökningens trovärdighet och kvalitet för att 

avsluta med etiska perspektiv för undersökningen.  

3.1 Metodval 
Syftet med undersökningen var att komma åt beskrivningar av hur pedagogerna uppfattar och 

tänker kring relationsskapande möten mellan pedagog och barn. Metodvalet för 

undersökningen föll därför på kvalitativa intervjuer. Kvalitativ forskning är enligt Patel och 

Davidson (2003) inspirerad av fenomenologin, eftersom man bedriver forskning med fokus på 

hur människan upplever och uppfattar sin värld. Fenomenografin är ett förhållningssätt som 

utvecklades under 70- talet, av den svenska pedagogen som hette Ference Marton. Ansatsen 

beskrivs som en kvalitativ metod för att studera lärande och med fokus på vad som lärdes 

istället för hur mycket. Begreppet uppfattning har en central betydelse inom fenomenografin 

och syftet med en fenomenografisk analys är att få fram hur människor uppfattar fenomen i 

sin omvärld. Därför kan forskaren med hjälp av kvalitativa intervjuer få beskrivet hur 

intervjupersonerna uppfattar olika fenomen. Syftet med att göra kvalitativa intervjuer är att få 

djup i intervjuerna. En kvalitativ intervju ger öppna svar, bearbetas och analyseras verbalt 

medan en kvantitativ intervju har fasta svarsalternativ som bearbetas och analyseras 

statistiskt. En kvalitativ studie är att föredra när syftet är att försöka förstå den intervjuades 

livsvärld samt skapa en förståelse om deras uppfattningar av något fenomen (Patel och 

Davidson, 2003). Därför valde vi kvalitativ metod för vår undersökning. Eftersom vår avsikt 

var att ta reda på de intervjuades egna uppfattningar om fenomenet, så utförde vi intervjuer 

med öppna frågor för att intervjupersonerna skulle kunna svara med egna ord, Vi valde att 

utföra halvstrukturerade intervjuer där vi hade formulerat färdigt grundfrågorna.  En 

halvstrukturerad livsvärldsintervju består enligt Kvale och Brinkman (2009) av förslag på 

frågor eller teman. Detta ger intervjuaren möjlighet att göra förändringar i ordningsföljden 

eller ändra frågornas form.  

3.2 Urval och bortfall 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass förstår och 

förhåller sig till relationsskapande möten mellan pedagog och barn. Därför föll urvalet av 

intervjupersoner på yrkesverksamma förskollärare i förskoleklasser. Förfrågan om medverkan 

att delta i vår studie gick till åtta förskollärare i fyra förskoleklasser. I valet av tillfrågade 

personer hade vi tagit hänsyn till eventuella bortfall. Av dessa svarade sex pedagoger ja till att 

delta, vilket vi ansåg vara tillräckligt för undersökningens syfte. Tidsbrist var orsaken till att 

två avböjde.  Förskolelärarna som deltog är verksamma i två olika förskoleklasser. Hur många 

intervjupersoner som behöver ingå i en kvalitativ intervjustudie beror på undersökningens 

syfte. Om undersökningens syfte är att ta reda på människors inställning till ett specifikt 

ämne, genomförs intervjuer så länge tills man känner att ytterligare intervjuer ger obetydligt 

med ny kunskap kring ämnet man studerar. Är det få personer blir det svårt att dra allmänna 
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slutsatser medan för många personer försvårar tolkningen av intervjuerna (Kvale och 

Brinkmann, 2009). 

3.3 Förberedelser och genomförande 
Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att läsa litteratur som vi ansåg vara relevant med 

ämnet relationer. Patel och Davidson (2003) uttrycker betydelsen av att forskaren är väl 

förberedd innan intervjuerna genomförs och har införskaffat sig teoretiska kunskaper om 

ämnet som studeras. Vi har via e-post kontaktat åtta yrkesverksamma pedagoger i fyra olika 

förskoleklasser i en mellanstor stad i norra Sverige. I brevet talade vi om vilka vi är, syftet 

med studien samt om deras anonymitet i studien. Pedagogerna har fått svara oss om det vill 

delta eller inte, därefter har vi kontaktat dem om en tid och plats för intervjun. De sex 

pedagoger som tackade ja till intervjun var positiva till att delta i undersökningen. 

Eftersom hela intervjun bygger på frågor är vi beroende av att de intervjuade personerna är 

villiga att svara på frågorna (Patel och Davidson, 2003). En del personer förstår inte alltid 

nyttan med att behöva göra det utan forskaren kan då behöva motivera personerna till detta. 

Det innebär att vi måste förtydliga vilket syfte intervjun har och att varje individs bidrag är 

betydelsefullt. Den som ställer upp med att bli intervjuad behöver få veta hur materialet 

kommer att användas, om det kommer att behandlas konfidentiellt eller inte. Detta handlar om 

att värna om individernas integritet och inte lämna vidare information som uppkommer till 

utomstående, dessutom ska det inte gå att identifiera en persons identitet då man presenterar 

resultatet. Dessa saker behöver forskaren informera om innan intervjun startar. Det är vanligt 

att man inleder och avslutar en intervju med neutrala frågor, exempelvis kan man i 

inledningen få svar på bakgrundsvariabler som man behöver ta del av. Patel och Davidson 

(2003) förklarar att däremellan handlar frågorna i intervjun om själva frågeställningarna som 

man utformat. Under själva intervjun är det betydelsefullt att den som intervjuar visar äkta 

intresse och sympati gentemot intervjupersonen, eftersom den personliga relationen påverkar 

intervjupersonens motivation.  

Det finns olika sätt att registrera intervjuer men det vanligaste sättet är via ljudbandspelare 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Användandet av ljudbandspelare under intervjun gör det 

möjligt för intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och den fysiska närvaron. De inspelade 

intervjuerna kan sedan lyssnas av gång på gång och transkriberas till text. Patel och Davidson 

(2003) menar att det blir lättare att registrera med hjälp av ljudupptagning. Innan intervjun har 

vi frågat intervjupersonerna om vi får tillstånd att spela in intervjun med hjälp av diktafon, 

eftersom det enligt Patel och Davidson krävs att man får deras godkännande för att göra det. 

Nackdelen med ljudinspelning är att det är tidskrävande att skriva ut intervjuerna och 

dessutom kan intervjupersonernas svar påverkas av förekomsten av en bandspelare.  

Vi utförde tre intervjuer vardera och vi intervjuade en person åt gången. Den som intervjuar 

ska även förhålla sig objektiv under intervjuns gång. Med objektiv menar Trost (2005) att den 

intervjuade inte ska påverka den intervjuade med sina egna åsikter, eftersom man vill få fram 

och förstå den intervjuades föreställningar.  
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3.4 Bearbetning och analys 
Det är en fördel att påbörja analysen direkt efter intervjun medan den är i färskt minne, anser 

Patel och Davidson (2003).  Genom att vi gjorde löpande analys direkt efter intervjuerna, 

kunde vi upptäcka om vi förbisett något som kunde berika vår undersökning och därmed göra 

förändringar som fodrades för att kunna gå vidare. Genom att lyssna på det inspelade 

materialet och skriva ner det, får vi ett textmaterial att arbeta utifrån. Detta underlättar vår 

bearbetning av analysen då vi kan återvända flera gånger till materialet. Efter att intervjun 

skrivits ner till en text fullbordas analysen i en process där forskaren letar efter tydliga 

mönster i materialet genom att läsa och sortera i texten. Själva analysen av texten påbörjas då 

forskaren läser igenom alla intervjusvaren upprepade gånger och därmed börjar se vissa 

mönster och grundtankar i de framkomna svaren. Dessa mönster kan i form av utklippta citat 

utgöra olika kategorier (Patel och Davidson, 2003). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) gör 

man, vid meningskoncentrering vid textanalys, om de intervjuade personernas uttalanden till 

kortare ordalag som beskriver den huvudsakliga innebörden. Därefter tolkas texten kritiskt 

och med djup, kan medföra att texten expanderar i resultatdelen och orden blir fler än vid det 

ursprungliga yttrandet vid intervjun, uttrycker Kvale och Brinkmann.  

3.5 Trovärdighet och kvalitet 
När det gäller att mäta tillförlitligheten på en kvalitativt utförd studie menar Trost (2005), att i 

motsats till en kvantitativ studie, söker forskaren efter och intresserar sig för förändringar 

istället för det konstanta. Förändringar förklaras utifrån ett symbolisk interaktionistiskt synsätt 

med att människan ständigt är aktiv och delaktig i olika processer och därför sker hela tiden 

förändringar. Genom alla nya erfarenheter som människan gör förändras succesivt ens 

föreställningsvärld, vilket gör att hur individen svarar på en fråga kan förändras. Det förklarar 

varför resultaten i en mätning ofta kan skilja sig åt vid olika tidpunkter.  

Kvaliteten i kvalitativa studier handlar om forskningsprocessens samtliga delar, menar Patel 

och Davidson (2003). Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och därför går det inte att 

utgå från speciella regler eller tillvägagångssätt när validiteten på studien ska garanteras. Det 

är därför betydelsefullt att forskaren noggrant beskriver hur denne har gått till väga genom 

hela forskningsprocessen, så att den som tar del av den färdiga forskningsrapporten kan bilda 

sig en åsikt om de val som forskaren gjort. Detta innefattar hur vi kom fram till syftet och 

frågeställningarna, hur vi knutit ihop det med tidigare forskning, hur undersökningen 

genomfördes, resultaten vi fick och slutsatserna vi kom fram till. Om forskaren har skrivit 

rapporten på detta vis så stärker det studiens validitet, menar Patel och Davidson.   

3.6 Etiskt perspektiv 
Kvale och Brinkmann (2009) hänvisar till etiska och moraliska aspekter som forskaren ska ta 

hänsyn till vid intervjuer som sker i forskningssyfte. Dessa är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och vilken roll forskaren har. Syftet med undersökningen ska 

övervägas med hänsyn till vad som strävas efter med kunskapen som fås, samt om det kan 

förändras till det bättre för människan i allmänhet eller för de intervjuade personerna. Vidare 

måste samtycke fås av undersökningspersonerna till att delta i undersökningen, säkra deras 

konfidentialitet och se över om det kan bli konsekvenser av att de deltar i studien för deras 

del. Vi informerade intervjupersonerna innan intervjun började om det allmänna syftet med 
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vår undersökning, vilket Kvale och Brinkmann (2009) benämner som informerat samtycke. 

Det innebär att de intervjuade personerna deltar frivilligt i studien och kan när de vill dra sig 

ur. Vi informerar även om vad vi gör med materialet, att all inspelad och nedskriven material 

kommer att förstöras av oss efter slutfört arbete. 

När det gäller utskriften av intervjumaterialet måste intervjuaren fråga sig, om denne varit 

trogen de intervjuades muntliga uttalanden, utskriften av texten. Kvale och Brinkmann (2009) 

påtalar att vid analysen bör forskaren tänka igenom hur djupt texterna ska analyseras. I den 

offentliga rapporten bör forskaren återigen se över frågan, om hurdana konsekvenser det kan 

bli för de intervjuade personerna och den grupp som de representerar. De intervjuade 

utlovades anonymitet i undersökningen genom att inte nämnas med namn, ålder och inte var 

intervjuerna är utförda. De intervjuade kommer att vara anonyma, i den utsträckning att 

endast vi som intervjuat vet vem som svarat och har tillgång till materialet, därmed blir 

intervjun konfidentiell, menar Patel och Davidson (2003). Som forskare är det viktigt att ta i 

beaktande att även om inga namn nämns, kan det om data presenteras nog detaljerat alltid 

vara tillräckligt för att någon ska bli identifierad av vissa läsare. Därför ska åtgärder företas 

för att försvåra så att inte individerna som deltar ska kunna identifieras av utomstående. 

Hänsyn ska tas genom att väga värdet av det kommande kunskapstillskottet gentemot vilka 

tänkbara negativa följder de berörda kan utsättas för vid eventuell identifikation. Vi har valt 

att kalla personerna som vi intervjuat för pedagoger och inte vid några fingerade namn för att 

skydda deras identitet så långt som möjligt. För att förhålla sig etiskt korrekta gentemot 

intervjupersonerna, kan man även vid användandet av citat skriva om dem från talspråk till 

skriftspråk, dock utan att felaktigt återge dem. (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 Resultat 
Syftet med undersökningen har varit att via ostrukturerade intervjuer undersöka hur 

pedagoger i förskoleklass förstår relationer och förhåller sig till relationsskapande möten 

mellan pedagoger och barn. Resultatet av undersökningen presenteras under tre huvudrubriker 

utifrån studiens frågeställningar med underrubriker för svar från de olika intervjufrågorna. I 

presentationen introduceras viktiga uppfattningar och tankar som framkommit under 

intervjuerna.  

De intervjuade var sex pedagoger som arbetar i förskoleklass. Med pedagoger avses här 

förskollärare. Pedagogerna har varit yrkesverksamma förskollärare mellan 13 år till 36 år och 

arbetat som förskollärare i förskoleklass mellan 1,5 år till 16 år. Barngrupperna som 

pedagogerna arbetar i består av ca 30 barn. 

4.1 Pedagogers definitioner av relationer 
I intervjuerna bad vi pedagogerna att förklara och jämföra begreppen interaktion och relation. 

En av de tillfrågade pedagogerna förklarar att relationer är något positivt och säger att det 

betyder att kommunikationen fungerar. En annan uttrycker relationer som en känsla, som 

finns mellan pedagogen och barnet, vilket gör att bägge parter känner att de kan vända sig till 

och prata med varandra. Flera av pedagogerna menar att relationer är när barnen känner sig 

trygga och litar på de vuxna. En pedagog anser att relationer är något som måste byggas upp 

med alla barn för deras skull, då de ska gå i skolan en lång tid och behöver möta människor de 

känner sig trygga med. I bra relationer lyssnar barnen och pedagogerna på varandra, samt 

visar varandra ömsesidig hänsyn och respekt beskriver flera av pedagogerna. En av 

intervjupersonerna anser att man inte kan kräva mer från barnen i relationen utan att den 

vuxne har det yttersta ansvaret. En pedagog uttalar sig om relationer: 

”Man kan tro att man har det men märker sen att man inte riktigt hade det efter ett längre tag”. 

4.1.1 Interaktioner  

Två av de tillfrågade ansåg att pedagoger kan ha interaktioner utan att ha relationer till 

barnen. Den ena menar att pedagogen kan ha pratat med alla barn utan att för den skull ha 

byggt upp relationer till dem. Den andra pedagogen uttryckte dessutom att det säkert ofta 

förekommer i förskoleklass och överhuvudtaget att man har interaktioner och inte alltid tänker 

på att bygga upp relationer. Hon tyckte därför att ämnet kunde behöva lyftas bland alla lärare, 

vad interaktioner och relationer är. Även frågan om pedagogerna har relationer till barnen 

eller är det ständiga interaktioner. Interaktioner beskrevs av några pedagoger som: 

”Interaktioner tänker jag är mer som punktinsatser och man tänker inte så långsiktigt”.  

”Då kommer man liksom in fast man inte känner varandra” 

”Att man har någon slags kommunikation med barnen, att man har uppmärksammat barnen 

och att de har uppmärksammat en tillbaka, så att det inte är ensidigt utan att det kommer 

tillbaka också”.   
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4.1.2 Medvetet arbeta för att skapa relationer 

Två av pedagogerna uttrycker att de inte använder benämningen relationer i sin verksamhet 

men en annan pedagog menar att de istället använder begreppen förhållningssätt och 

bemötande av barn. Pedagogen säger att ens förhållningssätt påverkar hur relationen till 

barnen blir. En pedagog talar om att de arbetar mera medvetet med att skapa relationer mellan 

barnen än mellan pedagoger och barn men säger även att det är något som finns inom dem, 

hon uttrycker: 

 ”Vi som har jobbat ganska länge har det någonstans inom oss men det är inget uttalat 

egentligen”. 

Två av pedagogerna tycker att de arbetar medvetet med att skapa relationer till barnen. 

Pedagogen menar särskilt barn som de får vetskap om att det kan ta längre tid att skapa en 

relation till. Då engagerar sig pedagogerna mer för att skapa en relation till just det barnet men 

utan att stressa fram en relation. Pedagogen framför: 

”Det blir lite mer lugn kring de barnen som det är svårare att bygga en relation med”. 

En pedagog förklarar att ett sätt att arbeta medvetet med att skapa relationer till barnen är 

genom att få barnen att känna sig viktiga som individer. Ett sätt att göra det är under 

morgonsamlingens upprop i klassen och då även uppmärksammar barn som är sjuka och 

lediga. Pedagogen uttrycker: 

 ”Att barnen känner varje dag när de kommer till skolan, att de här pedagogerna tycker att det 

är bra att jag är här, och är jag inte här så frågar de vilka som saknas idag, att man känner sig 

viktig” 

En pedagog förklarar att hon anser att pedagoger borde bli bättre på att verkligen lyssna på 

vad barn har att säga, inte bara lyssna utan verkligen höra vad barn säger. Hon upplever att 

det som barn säger många gånger inte räknas som lika viktigt som det som vuxna säger. Detta 

eftersom andra vuxna kan komma och avbryta när en pedagog pratar med ett barn eftersom 

det de ska säga anses som viktigare. Pedagogen vinner barnets förtroende och tillit och barnet 

stärks även som person, om pedagogen visar barnet att det som barnet berättar, är lika viktigt 

att lyssna till, som det en vuxen berättar.  Därför anser pedagogen att det är tillåtet att tala om 

för den vuxne som avbryter samtalet, att vänta tills barnet har talat färdigt.  

4.1.3 Olika behov av att skapa relationer 

Samtliga av de tillfrågade beskriver att barn har olika behov av att skapa relationer till 

pedagogerna och att alla relationer kan se olika ut.  En av pedagogerna uttrycker även att alla 

har behov av relationer men att vissa barn har lättare för att skapa relationer och menar att det 

beror på att de har en trygghet i grunden. Andra barn kan komma från familjeförhållanden 

med andra behov och då kan pedagogen behöva skapa en annan relation till de barnen, de kan 

behöva mer uppmärksamhet och ses mer. Någon förklarar att hon tycker att barn i dag verkar 

ha mer behov av relationer, kanske på grund av att de får mindre av det på annat håll. Tre av 

pedagogerna berättar att det ofta är de barnen som syns och hörs mer som även får mest 

uppmärksamhet.  
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4.2 Pedagogers värderingar av etablering av relationer 
Samtliga tillfrågade anser att det är viktigt att skapa relationer till barnen. En av pedagogerna 

menar att det är särskilt viktigt i en ny grupp, men att det även är viktigt genom hela barnets 

tid på förskolan och i skolan. Två pedagoger tror att barn som av olika anledningar, kanske 

beroende på sociala problem hemma, kan ha svårt att känna tillit till de vuxna i skolan. De 

barnen måste pedagogerna arbeta extra mycket med att etablera relationer till. Det kan ta tid 

men man får aldrig ge upp poängterar den ena. Viktigt att alla barn känner sig trygga i skolan 

vilket hon förklarar med att: 

”Om inte barnet har en relation så är det svårt att känna trygghet och är man inte trygg så blir 

inlärningen svårare”.   

En pedagog tycker att det är viktigt med ömsesidig respekt mellan pedagogen och barnet, att 

ge och ta. Detta förklarar hon med att om pedagogen vill att barnet ska göra en uppgift, som 

barnet inte är så villig att göra, så lyssnar ändå barnet och gör uppgiften så som det förväntas. 

Senare, om samma barn kommer och ber pedagogen att till exempel vika ett pappersflygplan, 

då kan pedagogen uppmärksamma barnet på att hon självklart vill göra detta för barnet, 

eftersom barnet lyssnade så bra på henne och gjorde det som förväntades. 

Även skapandet av relationer till föräldrarna anser en pedagog som väldigt viktigt att inte 

glömma bort. Hon förklarar: 

”Om föräldrarna blir trygg med mig som pedagog så överför de ju den tryggheten till sina 

barn omedvetet”. 

4.2.1 Vad som kan hända om pedagoger inte har relationer till barnen 

Flera av pedagogerna säger att om de inte har relationer till barnen, är de rädd för att man inte 

uppmärksammar barnen tillräckligt och därför missar, tappar bort och har dålig koll på 

barnen. Två av pedagogerna är rädda för att om barnen inte känner trygghet och förtroende 

för pedagogerna, vågar de inte tala om för dem om det är något eller om det hänt dem något. 

Någon uttrycker att barnen inte blir sedda för sina kunskaper och förutsättningar om 

pedagoger inte har en relation till dem. Två av pedagogerna anser att om man inte har en 

relation försvinner även barnets trygghet gentemot pedagogen och då blir det svårare för 

barnet att lära sig någonting. En av pedagogerna menar dessutom att det finns en risk att 

barnet, om det inte deltar i sådant som övriga barngruppen gör, känner sig själv åsidosatt. De 

andra barnen kan, då de upplever att barnet inte är delaktig, börja betrakta det som utanför 

gruppen. Detta kan leda till att det utsatta barnet ”faller utanför gruppen” berättar pedagogen.   

”Det blir svårare för barnen att lära sig någonting om man inte har en relation, tryggheten 

försvinner, är man inte trygg med den vuxne blir inlärningen sämre”. 

Flera pedagoger uttrycker sin oro över att de tysta och försiktiga barnen kanske blir åsidosatta 

och glöms bort, om fokus hamnar på de barn som har ett större behov av relationer till vuxna. 

En av pedagogerna menar att om pedagogen inte har en relation till barnet, kan det bli svårt 

att få barnet att känna meningsfullhet. 
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4.3 Organisation av verksamheten för att främja relationer 
Hur verksamheten organiseras samt hur arbetet läggs upp, anser två av förskollärarna, kan 

vara faktorer som inverkar möjligheten till relationsskapande. Fyra av förskollärarna förklarar 

att de brukar dela barngruppen i mindre grupper, ca 10 barn per grupp, vilket de anser hjälper 

pedagogerna att uppmärksamma barnen.  Att lyssna på barnen och bekräfta dem anses som 

betydelsefullt och att barnen känner sig viktiga, att det som barnet gör betyder något för 

någon, är sådant som en pedagog lyfter fram. Hon förklarar att om barnet känner sig trygg 

som individ och trygg tillsammans med pedagogerna, så blir barnet även trygg i gruppen. 

Därför är det bra att ibland dela upp barnen i mindre grupper. Detta förklaras av några 

pedagoger som att: 

”Alla kommer ju till tals och man kan prata med alla och man kommer ihåg vem man har gett 

en fråga till och vem man har fått svar av. Då uppmärksammar man ju barnen på ett helt annat 

sätt och då är det lättare”. 

”Vi har de här små grupperna just för att vi ska kunna möta alla barn och känna att de får 

komma till tals och kunna ha det här mötet, och se varje barn, på så sätt skapar man 

relationer”. 

De flesta av de tillfrågade pedagogerna ser den fria leken som ett tillfälle att bygga relationer 

till barnen. Vid dessa tillfällen kan pedagogen närma sig barnen, visa nyfikenhet och prata 

med dem förklarar en pedagog. Två pedagoger menar att som pedagog bör vi ta oss tid och 

försöka se alla barn och möta barnen i den fria leken. En av intervjupersonerna beskriver att 

situationer där barnet känner sig avslappnad och trygg är oftast bra tillfällen för pedagogen att 

närma sig barnet och prata och ställa frågor. En av de tillfrågade svarar att under den fria 

leken: 

”Får jag möjlighet att prata med barnen och lyssnar och hjälper dem, då kommer man som 

nära varandra”. 

Två av pedagogerna berättar att när barngruppen är ny så ägnas tid till lära-känna övningar 

och de leker lekar och gör gruppövningar. Dessutom har pedagogerna medvetet fler vuxna 

kring barnen i början, exempelvis i hallen, ute och vid övergångssituationer, för att vara nära 

barnen vilket skapar trygghet. En av pedagogerna uttrycker att barn som behöver extra stöd 

placeras närmare en vuxen, att de sitter långt fram i klassrummet så de kan få hjälp och 

stöttning när de behöver.  

Även matsituationen ses som en naturlig situation att lära känna barnen bättre förklarar två av 

pedagogerna. Någon förklarar att de organiserat matsituationen så att de roterar var de själva 

sitter, för att fler barn ska få chansen att sitta bredvid en vuxen eller i samma bord som en 

vuxen, berättar en av förskollärarna. Detta för att de vill försöka se alla barn. 

En av pedagogerna berättar att stora arbetslag kan vara en fördel när det gäller att skapa 

relationer till barnen, eftersom personalen då har många olika personligheter, vilket ökar 

chansen för barnen att få en relation till någon pedagog. Reflektionstid mellan alla pedagoger 

som barnet kommer i kontakt med, anses vara viktigt. Det är en förutsättning för att kunna se 
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över att man har med sig alla barn. Då kan pedagogerna dessutom upptäcka att barnet kanske 

har en relation med någon av de andra pedagoger som barnet träffar under sin dag i skolan 

och i fritidsverksamheten. Om personalgruppen delar upp ansvaret över barnen, i form av 

mentorskap, förklarar en pedagog. Pedagogerna kan på det sättet komma överens om att 

mentorerna lägger mer fokus på de barn som de är mentor till. Fokus i form av att barnen ska 

få komma till tals och få uppmärksamhet under skoldagen. Detta eftersom intervjupersonen 

menar att det kan vara svårt för en lärare att själv hinna uppmärksamma samtliga barn under 

en dag. Men delar pedagogerna upp ansvaret, så ökar chansen att alla barn blir bekräftade av 

en vuxen. 

4.3.1 Faktorer som hindrar skapandet av relationer 

Stora barngrupper kan inverka på skapandet av relationer anser de flesta av de intervjuade 

pedagogerna. Det kan ta längre tid att bygga relationer till barnen eftersom barnen är många 

och det tar tid att få en relation, uttrycker två av intervjupersonerna. Antalet vuxna i skolan 

nämns också som en faktor som kan påverka förutsättningarna för relationsskapande. 

Pedagogerna menar att bristen på personal kan hindra pedagogerna från att skapa relationer 

till barnen. Två pedagoger menar att det inte finns någon tid att tillbringa med barnen en och 

en, i de stora barngrupperna. En pedagog förklarar att: 

”Kvaliteten på relationen till vissa barn minskar, eftersom det är så många fler i klassen, men 

viktigt att man i alla fall får en blick, man behöver inte alltid prata så mycket men en blick i 

alla fall”.  

Två av pedagogerna anser att pedagogerna själva och hur de organiserar verksamheten kan 

vara ett hinder i skapandet av relationer mellan pedagog och barn. En pedagog nämner sitt 

eget förhållningssätt, hur de bemöter barnen och hur de själv värderar skapandet av relationer, 

som hindrande faktorer. Dessutom anger hon känslan av stress som en faktor som kan hindra 

henne i relationsskapandet, eftersom stress gör en mer frånvarande i umgänget med barnen, 

vilket medför att barnen ges mindre uppmärksamhet.  

4.3.2 Sammanfattning av resultat 

De flesta av pedagogerna menar att det är skillnad på interaktioner och relationer. De ser 

interaktioner som kortvariga, tillfälliga insatser mellan pedagog och barn. Relationer förklaras 

som en känsla, kontakt mellan pedagog och barn, fungerande kommunikation och att man 

känner varandra. Flera av pedagogerna uttrycker att relationer innebär att hänsyn och respekt 

visas mot varandra, barnet känner trygghet samt att bägge parter lyssnar på varandra och är 

rädd om varandra. Flera av pedagogerna uttrycker att de inte använder termen relationer i 

verksamheten, utan de pratar mer om förhållningssätt och bemötandet av barnen. Två andra 

pedagoger menar att de arbetar medvetet med att bygga relationer till barnen. Samtliga 

pedagoger anser att barn har olika behov att bygga relationer till pedagoger. 

Samtliga pedagoger värderar skapandet av relationer högt. Särskilt viktigt anser pedagogerna 

är att skapa relationer till barn som har sociala svårigheter. Några av pedagogerna menar att 

utan relationer blir inte barnen tillräckligt uppmärksammade och pedagogerna lär inte känna 

de barnen. Pedagogerna är rädda för att om barnen inte känner trygghet och förtroende för 

dem, vågar de inte heller berätta viktiga saker för dem. Några av pedagogerna menar att det 
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blir svårt för barnen att lära sig något, om de inte har relationer till pedagogerna. En del av 

pedagogerna uttrycker sin oro över att de tysta och försiktiga barnen blir åsidosatta och glöms 

bort, om fokus hamnar på de barn som har ett större behov av relationer till vuxna.  

Verksamheten organiseras på olika sätt för att främja skapandet av relationer. Flera av 

pedagogerna säger att de delar in barnen i mindre grupper och att den fria leken ses som ett 

bra tillfälle att etablera relationer till barnen. Andra tillfällen som pedagogerna ser som 

fördelaktiga att knyta relationer under är matsituationerna, vid påklädning samt under 

uteaktiviteter. Två pedagoger uttrycker att i början av terminen har de lära-känna-övningar, 

leker lekar och gör gruppövningar för att komma närmare barnen. De flesta av pedagogerna 

anser att de stora barngrupperna kan hindra skapandet av relationer till barnen. En del av 

pedagogerna menar att hur de själva värderar relationer, hur de bemöter barnen och hur de 

organiserar verksamheten, kan påverka möjligheterna att skapa relationer. Stress upplevs 

också som en faktor som hindrar skapandet av relationer till barnen. 
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5 Diskussion 
Inledningsvis diskuterar vi valet av metod för undersökningen. Därefter diskuteras resultatet 

utifrån teorier och tidigare forskning i relation till undersökningens syfte. Slutligen redogör vi 

för undersökningens betydelse för oss och vår kommande yrkesprofession och avslutar med 

förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt metodval av kvalitativa intervjuer, var en lämplig insamlingsmetod, för att 

undersöka hur pedagoger förstår och förhåller sig till relationsskapande möten mellan 

pedagog och barn i förskoleklass. Detta eftersom syftet med studien var att få en förståelse för 

de intervjuades livsvärld (Patel och Davidson, 2003). För att få så utförliga beskrivningar som 

möjligt av de intervjuade, valde vi att utföra halvstrukturerade intervjuer. Detta för att kunna 

anpassa frågornas följd efter hur intervjuerna fortlöpte och därmed få ett flyt i samtalet.  

Hur många intervjupersoner som behövs beror på undersökningens syfte (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Vi skickade förfrågan till åtta förskollärare i fyra olika förskoleklasser, 

med beredskap på eventuella bortfall. Sex av de tillfrågade gick med på att bli intervjuade. 

Detta medförde att informanterna för undersökningen kommer endast från två förskoleklasser 

och inte fyra som vi planerat. Vi bestämde att antalet pedagoger var tillräckligt för att ge 

undersökningen information och variation i svaren. Vi hade kunnat utöka antalet 

intervjupersoner men bedömde att vi då hade kunnat få ett väl stort underlag att arbeta med. 

Detta hade kunnat förlänga vårt analysarbete mer än vad tillgänglig tid gav utrymme för och 

därför beslöt vi oss för att vara nöjda med sex intervjuer. Vi vill påpeka att den information 

som vi fått i undersökningen endast utgör olika aspekter av dessa sex pedagogers syn på 

relationer. Det som vi fått fram i resultatet representerar därför inte alla förekommande 

synsätt, som gäller för alla pedagoger som arbetar i förskoleklass. Däremot visar det på 

variation i tänkandet. Att undersökningen baseras på två förskoleklasser kan ha påverkat 

resultatet och därför kan det finnas en större variation på hur arbetet med relationer går till, än 

det som framkommit i vår undersökning. 

Registreringen av intervjuerna gjordes med en diktafon, vilket gav oss möjlighet att lyssna av 

intervjuerna flera gånger för att kunna transkribera dem. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

är ljudinspelning den vanligaste metoden att registrera intervjuer. Det transkriberade 

materialet gjorde det möjligt för oss att få en bättre överblick av materialet, vilket var till stor 

hjälp vid bearbetningen och analysen av resultatet. Endast en av intervjupersonerna upplevde 

det som besvärande att vi skulle använda diktafon under intervjun, men godtog det ändå. Med 

hänsyn till den intervjuade försökte vi dölja diktafonen under intervjun för att personen inte 

skulle påminnas om och påverkas av diktafonens närvaro.  

Under forskningsprocessen har vi fört anteckningar om tankar och frågor som uppstått under 

processens gång. Anteckningarna berör funderingar och kopplingar, som uppstått under och 

efter intervjuerna, som vi kunnat dra paralleller till den teoretiska kunskapen vi införskaffat 

oss genom den litteratur vi bearbetat. Patel och Davidson (2003) ser en fördel med att föra 

anteckningar under forskningsprocessen. Det kan handla om reaktioner som vi möts av hos 

intervjupersonerna, om det inträffar något speciellt, fungerar allt som vi tänkte, behöver vi 
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justera något, händer det misstag som beror på oss själva eller märker vi att vi hade kunnat 

göra om saker på ett annat sätt. Anteckningarna har främst varit till stor hjälp för att komma 

ihåg saker som har betydelse för vår forskningsprocess. De har även hjälpt oss att göra 

förändringar under arbetets gång samt varit till stöd för bearbetningen av den slutgiltiga 

analysen.  

5.1.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i studien ökar när hänsyn tas till etiska aspekter i studien. Därför bör forskaren ta 

hänsyn till att inte intervjupersonernas deltagande i studien, ska medföra konsekvenser för 

dem eller för den grupp de presenterar (Kvale och Brinkmann, 2009). Tillförlitligheten i 

undersökningen hade kunnat höjas om vi båda närvarat vid intervjuerna, men vi valde att 

utföra dem en och en, med en intervjuperson åt gången. Valet att genomföra intervjuerna med 

en person åt gången ansåg vi vara mest etiskt korrekt gentemot den intervjuade. Trost (2005) 

menar att det kan upplevas som ett maktövergrepp om flera intervjuar. Vi ville inte att de 

intervjuade skulle känna sig i underläge gentemot oss som intervjuar och därför valde vi att 

inte bägge närvara vid intervjuerna. Gruppintervjuer var heller inget val för oss eftersom vi 

inte ville att de intervjuade skulle kunna påverka varandra genom sina svar. En gruppintervju 

kan även medföra att alla deltagare inte får lika stort utrymme att svara eller att de inte vågar 

svara sanningsenligt då flera personer är närvarande (Trost, 2005). En fördel för de 

inblandade med gruppintervjuer hade kunnat vara, att de intervjuade hade kunnat få nya 

insikter genom att de får ta del av vad andra har att säga om ämnet. På det sätt hade en 

gruppintervju kunnat bidra med ökad förståelse och kunskap för deltagarna.  

Under intervjuerna kunde vi se en tendens hos några av intervjupersonerna att deras 

uppfattningar ändrades. Desto längre intervjuerna pågick kunde både intervjupersonen själv 

och även vi, upptäcka att deras tankar förändrades och de fick nya insikter i ämnet de talade 

om. Intervjun kan liknas vid en lärprocess, beskriver Kvale och Brinkmann (2009), både för 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. I interaktionen mellan de båda konstrueras 

kunskapen och bägge parter påverkar varandra ömsesidigt, därför skiljer det från en 

intervjusituation till en annan, vilken sorts kunskap som produceras. Trost (2005) menar att 

förändringar sker hela tiden då individer interagerar med andra. De nya erfarenheterna 

förändrar människans föreställningsvärld successivt och därför blir resultaten, även om de 

skulle göras om med samma intervjupersoner, inte det samma. Reliabiliteten i undersökningen 

utgörs av de förändringar som studien leder till. 

5.2 Resultatdiskussion 
Under denna del diskuterar vi resultatet i relation till studiens syfte om hur pedagoger i 

förskoleklass förstår relationer och hur de förhåller sig till relationsskapande möten mellan 

pedagog och barn. 

5.2.1 Pedagogers definitioner av relationer 

I forskning som vi tagit del av ser vi att relationernas betydelse för lärande poängteras tydligt. 

Den sociokulturella inlärningsteorin lägger stor vikt vid relationers betydelse i 

lärandeprocesser och hur de deltagande kommunicerar och samspelar inverkar på lärandet 

(Dysthe, 2003). All mänsklig utveckling grundar sig på nära relationer till andra människor 
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(Normell, 2002). Därför känns det positivt att vår undersökning visar på att samtliga 

pedagoger som vi intervjuat, tycker att begreppet relation är positivt laddat och att samtliga 

pedagoger anser att det är viktigt att ha relationer till alla barn.    

En god relation, kännetecknas enligt pedagogerna i vår undersökning, av en bra 

kommunikation mellan pedagog och barn, att de lyssnar på varandra, visar varandra 

ömsesidig respekt och hänsyn. Detta påstående kan vi relatera till Buber (1994/1923) som 

anser att en relation alltid är ömsesidig. Även Aspelin (2003) beskriver att relationer utvecklas 

av ömsesidig aktivitet mellan människor. Kommunikationen mellan deltagarna ska, för att 

förtroendefulla relationer ska utvecklas, innefatta ömsesidig respekt och förståelse. 

Ömsesidighet är det som visar på att en relation är bra och är den det, brukar eleverna svara 

positivt på det som läraren har planerat att barnen ska göra (Juul och Jensen, 2010). En 

pedagog exemplifierade hur ömsesidig respekt mellan lärare och barn kan te sig. Hon 

förklarar att ett barn gör sin uppgift fast barnet inte är så motiverad till det, för att läraren vill 

och ber barnet göra det. Sedan är det viktigt att även läraren gör saker för barnet, att det är 

ömsesidighet i relationen. Det kan vara så enkla saker som att vika ett pappersflygplan till 

barnet som kämpade på med sin skoluppgift, när barnet ber läraren om det, förklarar 

pedagogen. Om pedagogen har förtroendefulla och bra relationer till barnen så minskar risken 

att hamna i auktoritetsproblem (Öhman, 2008). Vi tänker att barnet gjorde sin uppgift för att 

pedagogen hade en fin relation till barnet och var en naturlig auktoritet.  

5.2.2 Pedagogers värderingar av etablering av relationer 

Majoriteten av pedagogerna beskriver det som otroligt viktigt med relationer till barnen för att 

barnen ska känna trygghet i skolan. En god relation till pedagogerna har stor betydelse för att 

barnen ska lita på den vuxne och känna trygghet. Detta ser vi bekräftas i tidigare studier. För 

att eleverna ska känna trygghet och våga kommunicera i skolan, anser Hundeide (2006) att det 

är av stor betydelse för eleverna om lärare, genom att vara lyhörda, lyckas skapa ett klimat där 

eleverna kan känna sig inkluderade. Om lärarna inte är lyhörda och istället är dominanta kan 

det medföra att eleverna varken känner sig trygga eller motiverade (Hundeide, 2006). Några 

pedagoger i undersökningen uppfattar att inlärningen påverkas negativt, om barnet inte känner 

trygghet. En pedagog upplever att det finns risker med att barn blir åsidosatta och inte 

delaktiga i det de andra gör. Barnet kan riskera att hamna utanför gruppgemenskapen om de 

andra barnen upplever att barnet inte deltar i gemensamma aktiviteter. Detta vill man undvika, 

uttrycker pedagogen. Detta bekräftas av Juul och Jensen (2010) vilka förklarar att om barn 

känner att de saknar en relation med pedagogen, kan deras beteende påverkas och göra de 

mindre samarbetsvilliga. Vi tycker att det är intressant att några pedagoger i vår undersökning 

har uppfattat sambandet mellan relationer och lärande. Detta eftersom Aspelin och Persson 

(2011) anser att lärare många gånger underskattar betydelsen av relationer och hur det hänger 

ihop med barnens kunskapsutveckling. Det är viktigt att pedagoger har sådan kunskap, 

relationell kompetens, vilket innebär att läraren visar eleven empati, överseende, uppmuntran, 

stöd och respekt. Läraren bör både stötta eleven i kunskapsutvecklingen och i etableringen av 

goda relationer, vilket benämns som ett elevfokuserat förhållningssätt (Aspelin och Persson, 

2011). 
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Forskning som vi tagit del av visar på vikten av att sträva efter goda sociala relationer. 

Wrethander  Bliding (2007) ser skolan som en mötesplats, där pedagoger och barn förväntas 

skapa gemenskap med andra, genom samspel i relationer. Vår undersökning visar att 

pedagoger upplever att det är viktigt att bygga relationer till barnen, eftersom barnen ska gå i 

skolan en lång tid och behöver möta människor som de känner sig trygga med. Även Aspelin 

och Persson (2011) ger uttryck för att ett barnfokuserat förhållningssätt och sociala relationer 

är viktiga att sträva efter i alla skolformer, från förskolan och till gymnasiet. En pedagog 

lyfter betydelsen av att pedagoger även etablerar relationer till föräldrarna. Pedagogen 

förklarar att om barnen känner att föräldrarna tryggt lämnar sitt barn i skolan, så överförs den 

känslan till barnen. Detta påstående styrks av Normell (2002) som menar att förutsättningen 

för verkligt lärande stärks, om pedagogerna har goda relationer till föräldrarna, därmed ökar 

även möjligheterna till att skapa goda relationer till barnen.  

Denna undersökning visar att inte alla pedagoger arbetar medvetet med att bygga relationer 

till barnen. De som gör det menar att det är via ens bemötande, förhållningssätt och barnsyn 

som relationen växer fram. Andra tänker att relationsarbetet sker omedvetet, men även de 

uppfattar att det sker genom ens eget förhållningssätt. När en av pedagogerna säger att de inte 

medvetet arbetar med att etablera relationer, lägger pedagogen till att det är något som finns 

inom dem. Vi tolkar det som att pedagogen menar att de arbetar omedvetet med att skapa 

relationer till barnen. Detta är något som Aspelin (2003) framhäver, att relationsarbetet inte är 

något som pedagogerna behöver arbeta med medvetet, utan menar att det är något som ska 

ske instinktivt. Aspelin förklarar att pedagogen bör ha ett relationsmedvetet förhållningssätt, 

vilket innebär att pedagogen genom att interagera, visar sin omsorg och ömsesidiga respekt 

gentemot eleverna. Vissa pedagoger förklarar att det är upp till pedagogen att ta mer initiativ 

till att möta barnen, exempelvis i den fria leken, gå fram och prata med dem. Med hjälp av sitt 

förhållningssätt kan pedagogen vinna barnens förtroende och tillit, vilket leder till att 

relationen växer. En av pedagogerna förklarar hur viktigt det är att pedagoger lyssnar på vad 

barn har att säga, för ofta kan vuxna komma och avbryta barn som försöker berätta något för 

en annan vuxen. Hon menar att vi vuxna måste visa barnen att vi lyssnar och vill höra det som 

sägs och inte vara rädd för att be den andra vuxna att vänta, tills barnet pratat klart. Då visar 

pedagogen barnet respekt, vilket gör att barnet känner sig viktig som person och får tillit till 

den vuxne. Pedagogen ger barnet sin uppmärksamhet, lyssnar och bekräftar. En pedagog 

lyfter fram att det är så viktigt för barn att uppleva att det som de gör, betyder något för någon 

annan.  

I vår undersökning ansåg flera av pedagogerna att det är den vuxne som har ansvaret över 

kvaliteten på relationen. Vi finner stöd för denna ståndpunkt hos flera forskare som förklarar 

att pedagogen bär ansvaret över hur relationen mellan deltagarna blir. Juul och Jensen (2010) 

menar att en relation mellan en vuxen och ett barn ska ses som asymmetrisk, vilket innebär att 

relationen dem emellan inte är jämnbördig. Den vuxne har alltid huvudansvaret över 

kvaliteten och konsekvenserna i en relation mellan pedagogen och barnet. Det finns 

pedagoger som skyller på eleven eller på föräldrarna, om kontakten mellan pedagog och barn 

inte fungerar bra. Att pedagoger avsäger sig ansvaret över kvaliteten på relationen, beror på 

okunskap hos pedagogen om relationer och dess betydelse. Därför behöver 
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lärarutbildningarna ta sitt ansvar och öka lärarnas relationskompetens (Juul och Jensen, 2010). 

Även Aspelin (2010) klarlägger att ansvaret över relationerna ligger hos pedagogen, vilket 

kräver att pedagogen har kunskap om hur relationer byggs och menar att det även är viktigt att 

ha kunskap om vad som kan hända om relationerna hotas. Pedagogen är alltid ansvarig över 

sina handlingar och i den pedagogiska verksamheten måste pedagogen visa ödmjukhet och 

vara ständigt beredd att ändra sig efter elevens behov (Aspelin, 2010). 

5.2.3 Organisation av verksamheten för att främja relationer 

Flertalet pedagoger i undersökningen anser att verksamheten kan organiseras så att den 

främjar relationer. Det som de flesta nämner är att dela barngruppen i mindre grupper, vilket 

gör att pedagogerna lättare hinner uppmärksamma alla barn och se varje barn. Vi finner stöd 

för detta, av Sommer (2005), som betonar betydelsen av att ett barn får känna sig sedd, hörd 

och delaktig. En pedagog upplever att om barn känner sig trygga som individer och trygg 

tillsammans med pedagogerna, blir de automatiskt trygga i den stora barngruppen. Detta 

uttalande styrks av det faktum att det kan vara fördelaktigt att först skapa kontakt till vissa 

enskilda barn, för att pedagogen ska få en bra kontakt med barngruppen i helhet (Juul och 

Jensen, 2010). Vi ser i vår undersökning att den fria leken av samtliga pedagoger ses som ett 

bra tillfälle för pedagogerna att lära känna barn närmre. Här nämns även att det är upp till 

pedagogen att ta sig tid att göra detta, att gå fram till barn och prata med de och visa 

nyfikenhet. En pedagog förklarar att sådana situationer där barn känner sig bekväma och 

trygga, är bra tillfällen att närma sig barnen. Några pedagoger räknar upp matsituationen som 

en situation som kan främja skapandet av relationer, då kan pedagogerna samtala med barnen 

och försöka se alla barn. För att utveckla en god relation mellan pedagog och barn, menar 

Kernell (2010) att människan bör lära sig förutse hur den andra fungerar. När förståelsen om 

hur den andra tänker och reagerar, vilka intressen, styrkor samt begränsningar den andra 

personen har, lär man känna personen väl och möjligheterna ökar för att relationen blir god.  

Vår undersökning visar på en önskan från några av pedagogerna om mer tid för gemensam 

reflektion kring barnen och relationer. Det bästa vore enligt pedagogerna att all personal som 

arbetar kring barnen, både i skola och fritids, oftare skulle kunna sitta tillsammans och prata 

om barnen i barngruppen. Juul och Jensen (2010) lyfter fram reflektion som betydelsefullt, det 

är viktigt att pedagogerna reflekterar över sin relation till barn. Pedagogerna bör tala med 

varandra och uppmärksamma om de uppfattar barnen på samma sätt eller om det är skillnad 

på hur deras relationer till varandra är. På detta sätt blir det möjligt för pedagogerna att 

reflektera över sitt förhållningssätt, samtidigt kan de tillsammans upptäcka, till exempel om 

det finns barn som inte har några relationer till pedagogerna (Juul och Jensen, 2010). Vår 

undersökning visar på att de flesta av pedagogerna känner en oro över att de tysta barnen inte 

uppmärksammas lika mycket av pedagogerna. Detta för att andra barn kräver och kanske 

behöver mer fokus från pedagogerna. Pedagogerna förklarar att det är betydelsefullt att alla 

barn känner sig uppmärksammade och viktiga som individer. Gemensam reflektionstid skulle 

bidra till att pedagogerna skulle hinna prata om sådana saker. Detta skulle, som en pedagog 

framför, hjälpa dem att se huruvida alla barn har en relation till någon. En pedagog kanske 

inte har en relation till alla 30 barn i klassen, men att alla barn har en relation med någon 

pedagog, förklarar hon.  En fördel med stora arbetslag beskrivs vara att pedagogerna då är fler 
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och även har olika personligheter, vilket gör att chansen är större för barnen att få en relation 

till någon pedagog.  

I studien framkommer att flera pedagoger anser att det tar tid att skapa relationer till barnen, 

speciellt om barngruppen är stor. En av pedagogerna i studien uppmärksammar att ju fler barn 

det finns i en klass, desto fler relationer blir det för läraren att försöka etablera. Skolverket 

(2000) förklarar att antalet barn per vuxen har betydelse för om pedagoger ska hinna se alla 

barn. Dessutom visar vår studie på att vissa pedagoger upplever att kvaliteten på relationerna, 

till en del barn, minskar när barngrupperna är stora. Pedagogerna påpekar att det måste få ta 

tid, ett relationsarbete går inte att stressa på. Juul och Jensen (2010) för fram att tiden som 

läggs på att skapa goda relationer till barnen oftast vinns tillbaka. Med detta menas att vid 

bristfälliga relationer går mycket tid till att reda ut konflikter och andra problem, som uppstår 

som en följd av dåliga eller obefintliga relationer. Några pedagoger i vår studie upplever att 

för vissa barn tar det extra lång tid att bygga relationer till. Speciellt barn som av olika 

anledningar har det problematiskt, antingen i sin hemmiljö eller kanske på grund av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har svårt att känna tillit till vuxna. Där kan 

pedagogen få lägga extra energi på att få en relation till barnet, men vi får aldrig ge upp, säger 

en pedagog. I forskning kring detta ser vi att Aspelin (2010) anser, att det inte finns några 

allmänna råd till lärare att nå dessa barn, mer än att läraren ska vara lyhörd och försöka vinna 

barnens tillit. Det är viktigt för barns självkänsla att de i relationer med vuxna får uppleva att 

pedagogerna ser bortom barnets problematiska beteende, förklarar Juul och Jensen (2010). Att 

den vuxna visar sig intresserad, lyhörd och öppen gentemot barnet. Detta inverkar på barnets 

intellektuella och sociala utveckling. 

5.2.4 Nya tankar väcks 

Under några av intervjuerna kunde, både vi som intervjuade och intervjupersonerna själva, 

märka att pedagogerna fick nya insikter och började tänka över sitt eget tänkande. Intervjun 

väckte tankar om relationers betydelse, det var nog inte alla som hade reflekterat över de 

frågorna innan. Då de fick jämföra vad interaktioner och relationer betyder, så blev de mer 

medvetna om betydelsen och innebörden av relationer. En av pedagogerna uttryckte att det är 

viktigt att pedagoger tänker över om det är relationer eller ständiga interaktioner som vi har 

gentemot barnen. Hur ser samvaron med barnen ut? Reflekterar vi kring dessa frågor? 

Pedagogen vill lyfta fram att vi som pedagoger måste bli mer medvetna om betydelsen av 

relationsskapande möten mellan pedagog och barn. 

5.3 Avslutande reflektion 
Vi känner att denna kvalitativa undersökning har gett oss mycket kunskap som vi inte hade 

tidigare och som vi kommer att ta med oss i vårt framtida arbete som förskollärare. Redan 

innan vi påbörjade studien hade vi ett intresse av ämnet relationer och tyckte att det var viktigt 

med relationer mellan pedagog och barn. I utredningen, En hållbar lärarutbildning, som SOU 

(2008:190) gjort, framkommer det att relationer har en avgörande roll för barnets utveckling. 

Utredningen visar att det är viktigt att ge utrymme för relationsfrågor i lärarutbildningarna för 

att utveckla lärarstudenternas relationskompetens och relationsmedvetenhet. Denna 

kompetens kan ökas genom kunskap om hur relationer skapas, utvecklas och bevaras, menar 

Juul och Jensen (2010). Även Aspelin (2010) menar att läraren bör ha kunskaper om hur hon 
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förhåller sig i och till relationer med barn. Detta kan läraren få genom teoretiska studier om 

relationer och hur de påverkar, men även genom att praktiskt utöva detta i den pedagogiska 

verksamheten. Vi upplever att vi under vår lärarutbildning fått nya insikter kring samspel och 

relationer. Speciellt när vi läste en kurs i Specialpedagogik. Inom specialpedagogiken ser man 

på verksamheten ur ett relationellt perspektiv, det som studeras är samspelet och 

förhållandenet mellan individer (Persson, 2001).  

Vi har fått en fördjupad kunskap om hur viktigt relationer är för att barn ska kunna förvärva 

sig kunskap i skolan. Även för att barn ska känna meningsfullhet, trygghet och kunna 

utvecklas på ett positivit sätt. Barns självkänsla utvecklas i relationer med andra. Detta hittar 

vi belägg för i Vygotskijs teorier, som beskrivs av Strandberg (2006), som förklarar att 

lärandet och alla barnets psykologiska förmågor utvecklas i samspel mellan människor.  

Vi pedagoger, med vårt förhållningssätt och vår människosyn, påverkar hur relationerna till 

barnen blir. De intervjuade pedagogerna tycker att då barngruppen är ny, speciellt i början av 

läsåret, prioriterar de att skapa relationer. Men ofta hamnar fokus på att barnen ska lära känna 

varandra. Vi tror att relationerna mellan pedagog och barn inte alltid är något som det arbetas 

medvetet med. I vår undersökning fick vi bekräftat att det bara var några som ansåg att de 

arbetade medvetet med att etablera relationer, de övriga kände att det skedde omedvetet. Det 

som var gemensamt för alla pedagoger, oavsett om det var medvetet eller omedvetet, var att 

de upplevde att deras förhållningssätt var inkörsporten till en relation till barn. Dessutom att 

det krävdes ömsesidighet mellan bägge parter för att kunna utveckla goda relationer. 

Begreppet ömsesidighet återkom i den forskning som vi tog del av, när vi förvärvade oss 

kunskaper i ämnet relationer inför vår undersökning. Det är något som vi tar med oss i arbetet 

med att skapa goda relationer till barn. 

5.4 Fortsatt forskning 
Vi valde att forska kring relationer mellan pedagog och barn i förskoleklass eftersom barnen 

kommer dit från förskolan, till en ny grupp med nya barn och nya pedagoger. Forskning visar 

på vikten av relationer för barns inlärning och betydelsen av att de känner gemenskap och 

trygghet. De går i förskoleklass ett läsår och sedan byter de oftast pedagoger igen när de 

börjar i årskurs ett.  

Vår undersökning har gett oss många nya funderingar. En uppfattning som vi fått är att 

mindre fokus och tid läggs ned på att skapa relationer mellan pedagog och elev ju högre upp i 

årskurserna som eleverna kommer. Vi tror att detta kan bero på att lärarna har fler elever och 

mindre tid för varje elev. Intressant hade varit att göra en undersökning där vi tar reda på hur 

lärarna i högre årskurser, ser på relationer mellan pedagog och elever. Intressant hade det 

även varit att få en uppfattning om, hur eleverna själva ser på relationer mellan dem och 

pedagoger och vilken betydelse det har för eleverna. 

Vi har även fått funderingar över, hur elevernas prestationer i skolan påverkas av många 

lärarbyten. Vi tänker då utifrån relationernas betydelse på elevernas utveckling och lärande. 

Eftersom det tar tid att bygga relationer och det ofta förekommer lärarbyten för eleverna, 
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medför det att nya relationer hela tiden måste skapas. Vilken betydelse har då lärarbyten på 

elevernas måluppfyllse, när relationer hela tiden måste avbrytas och avslutas. 
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Bilaga 1 

Missivbrev  

 

Hej!                                                                                                                               11/11-13 

 

Vi är två förskollärarstudenter på Luleå tekniska universitet och just nu skriver vi vår C-

uppsats som en avslutande del i vår utbildning.  

Vi ska skriva om relationer mellan pedagog och barn i förskoleklass. I den undersökande 

delen av uppsatsen har vi valt intervjuer som undersökningsmetod. Därför vill vi fråga dig 

som förskollärare i förskoleklass, om du vill ställa upp och svara på några frågor om ämnet. 

Din medverkan är givetvis anonym.  

Om du väljer att delta i vår undersökning, så kommer den av oss som skall intervjua dig till 

din arbetsplats, för att underlätta din medverkan. Du kan gärna meddela oss via e-post eller 

telefon om du vill medverka eller ej, helst senast fredagen den 15 november 2013. Då vi fått 

ditt svar, tar vi kontakt med dig, bestämmer tid för intervjun och ger dig mer detaljerad 

information om undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Karin Kostet och Teresa Eliasson, studerande vid Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare i förskoleklass? 

2. När avslutade du din utbildning? 

3. Hur många barn har ni i er barngrupp? 

 

4. Vad betyder interaktioner för dig? 

5. Vad betyder relationer för dig? 

 

6. Hur värderar du skapandet av relationer mellan dig som pedagog och barnen? 

7. Hur organiserar ni verksamheten för att främja relationsskapande möten mellan 

pedagog och barn? 

8. Finns det faktorer som hindrar skapandet av relationer? 

9. Vad kan hända om man inte har relationer till barnen? 

10. Arbetar ni medvetet med att skapa relationer till barnen? 

11. Upplever ni att barnen har olika behov av att skapa relationer till er pedagoger? 

 

12. Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


