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This thesis aims to develop knowledge and empirical understanding relating to encounters 
between preschool children and their teachers. Supported by Martin Buber’s philosophy of 
dialogue and research, it describes the interpersonal encounters between preschool children and 
their teachers as being the most significant aspect of educational practice as well as foundational 
for learning. This doctoral thesis comprises two studies, both of which are video-documented 
observational studies conducted at a preschool that had 53 children and ten teachers.

The first study, which is a summarised rewrite of a published licentiate thesis, examines 
dialogue as being a form of qualitative encounter between teacher and child. The focus of 
interest is the effect on a dialogue when more children join one already in progress. Results 
demonstrate that the dialogue can be interrupted; interrupted and then resumed with a new 
participant; interrupted and then resumed without a new participant; or simply continued without 
a new participant. It is the action on the part of the teacher in these situations that seems to have 
the greatest effect.

The second study focuses on the preconditions of educational encounters. Of interest here 
are the following questions: what aspects of a teacher’s actions can be understood as forming 
the preconditions of educational encounters?; what aspects of teaching are significant when it 
comes to opportunities for educational encounters?; and how can relationship- and knowledge-
building dimensions of educational encounters be considered intertwined?

Results demonstrate that teachers’ actions that serve to create the preconditions of educational 
encounters are often everyday and spontaneous, where attentiveness, tolerance, affirmation and 
extending are significant. These actions often occur simultaneously and are affected by the 
actions of the children. Together, the results provide opportunity to put words to and highlight 
how small everyday actions on the part of the teacher can be considered fundamental for 
educational encounters that simultaneously build relationships and knowledge.
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Förord 

Att skriva en avhandling är att skapa! Buber beskriver skapandet som en 
”upphovsmannadrift” och menar att människan har en drivkraft att skapa, 
tillverka och producera. Till detta lägger också Buber behovet hos människan 
att själv vara en del i processen:  

Vad doktoranden (och forskarutbildningen per se) åstundar med skapandet är 
att själv vara del i tillblivelsen, att vara produktionsprocessens subjekt.  
(Buber, 1993b, s. 19. Fritt omskrivet av mig.) 

 
Denna doktorsavhandling är min skapelse men den är långt ifrån min egen, 
förvisso har jag varit ”produktionsprocessens subjekt” men många möten av 
olika slag har influerat, påverkat och bidragit till min text.  

Mitt första möte med Buber skedde genom en presentation om relationell 
pedagogik av Sven Persson på Rankhyttans Herrgård i januari 2013 och sedan 
dess har jag växlande varit upp över öronen förälskad i Buber, ihärdigt klamrat 
mig fast, tagit avstånd och ifrågasatt. Jag har till och med under en period parat 
ihop honom med någon annan av praktiska skäl. Den senaste tiden vill jag 
dock mena att vi landat i en trygg relation där jag är lite lagom realistiskt 
förälskad. I min mening en sund relation. 

I min forskarutbildnings första del, den mot licentiatexamen, har alla möten 
inom ramen för forskarskolan ULL bidragit och påverkat mig och mina texter. 
Mina handledare under denna tid influerade både mig och min avhandling på 
ett fantastiskt sätt. Biträdande handledare Åsa Bartholdssons resonemang om 
problemformulering ser jag även idag som värdefullt och Monika Vinterek, 
som var min huvudhandledare, lade grunden för min tro på mig själv som 
forskare, utan dig hade jag inte sökt mig vidare, utan dig hade jag inte varit 
där jag är idag. Stort tack till er båda!  

Ett innerligt tack vill jag också rikta till alla de pedagoger, barn och vård-
nadshavare som öppnade upp sin verksamhet för mig och min kamera. Ni är 
alla på största sätt bidragande i min avhandling. 

Sara Frödén läste mitt 50%-manus på Örebro Universitet och var den som 
fick mig att förstå hur mycket de relationella dimensionerna betyder för mig 
och hur de stärker och lyfter min text. Varmt tack för din kloka läsning! 

Två mycket kvalificerade och givande läsningar av mitt avhandlingsmanus 
har skett på Högskolan Dalarna. Anders Persson gjorde den första och Juvas 



 

Marianne Liljas den andra och ni båda ska veta att era tankar och idéer har 
haft en stor inverkan på min text. Tack! 

På mitt slutseminarium var Ulrika Bergmark den som på ett ödmjukt, skarpt 
och mycket konstruktivt sätt inspirerade mitt fortsatta arbete. Förutom de 
kloka synpunkter du bidrog med växte jag som människa efter vårt möte. Ett 
innerligt tack till dig! 

Med en stor förståelse från Örebro universitet (TACK!) flyttade jag i 
december 2017 över till forskarutbildningen i pedagogiskt arbete vid 
Högskolan Dalarna. För mig var detta både stort och glädjande. Många är de 
kollegor i ämnet pedagogiskt arbete, främst i förskollärarprogrammet, som 
kommit med uppmuntrande tillrop, nyfikna frågor, gott om skratt och stöd på 
olika sätt. Ni är för många för att nämnas här men varmt tack till er alla, ni 
fyller mina arbetsdagar med glädje och energi! 

Elin Eriksson och Elisabeth Lindgren Eneflo, nu har vi kamperat ihop i 
nästan åtta år och ni båda är fortfarande mina närmaste forskarkamrater. Tack 
för våra alltid lika givande möten! 

Som vanligt har min mamma, Laila Fredriksson korrekturläst. Tack för alla 
hittade stavfel, strukna så och korrigerade att! 

De som har påverkat min avhandling och mig som doktorand mest under 
de senaste åren är dock mina tre, på sina egna sätt, alldeles eminenta hand-
ledare.  

Ann Quennerstedt som från början var min huvudhandledare och senare 
min biträdande handledare, har bidragit med mycket klokskap, stringens och 
tydlighet till min text. Din påverkan är samtidigt så mycket större än vad som 
kan framträda i text och jag växer varje gång vi möts. Mitt rakaste och mest 
strukturerade tack till dig! 

 Boglárka Straszer har varit min andra biträdande handledare och 
framförallt medmänniska. Förutom dina skarpa språkläsningar som varje gång 
gjort min text bättre har du varit min mentor, mitt stöd och nu är det äntligen 
dags för den svarta spetsklänningen. A legemberségesebb köszönetet neked 
szánom, Boglárka! 

Sara Irisdotter Aldenmyr, huvudhandledare från överflytten till Högskolan 
Dalarna. Inte ens om jag enbart skulle tacka dig hade sidorna räckt till. Våra 
möten är alltid pedagogiska möten, där vi bygger relation och kunskap i ett 
sammanvävt skeende där du omfattar, accepterar och konfirmerar mig. Mellan 
oss finns alltid närvaro och ömsesidighet, mellan oss uppstår Jag-Du!  

Avslutningsvis vill jag ge mina mest kärleksfulla tack till mina underbara 
döttrar, Emelie, Sara och Lina som, trots att mamma ofta svarar ”inte just nu, 
jag måste jobba” står ut, hjälper till och är stolta. Ni är en mammas dröm. 

Till min Anders vill jag bara säga: snart är doktorshatten inom räckhåll! 
                      

 /Hösten 2019 

  Vinterhuset i Forssa  

                          Maria Fredriksson 
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Inledning 

 

- Du och jag Alfred, sa Emil. 
- Haha, tror jag det, skrattade Alfred. Du och jag Emil. 

 
Alfred tyckte om Emil och Emil tyckte om Alfred och Alfred hade lärt Emil en 
hel massa saker, för det var så med Emil att han ville kunna allt det som Alfred 
kunde (Ur Emil i Lönneberga, 1971). 
 
I den svenska förskolan vistas dagligen drygt en halv miljon barn, mötta av 
100 000 pedagoger (Skolverket, 2019a, 2019b). Förskolans praktik som en av 
de viktigaste kontexterna för yngre barn i Sverige i dag kommer fokuseras i 
denna avhandling. Mer specifikt riktar jag blicken mot möten mellan barn och 
pedagoger där pedagogen möter barnet både såsom det är här och nu och ser 
barnets potential att utvecklas (Buber, 1993b). 

Genom möten med andra människor växer vi och utvecklas. Dessa möten 
kan ske på en mångfald sätt, alla unika för dem som deltar. Den relation mellan 
Emil och Alfred, som Astrid Lindgren så skickligt illustrerar i citatet ovan, 
kan ses som sprungen ur dessa mellanmänskliga möten. Den potential som en 
betydelsefull relation har för barns möjligheter att växa och utvecklas synlig-
görs också. Emil vill kunna det Alfred kan och med filosofen Martin Bubers 
sätt att uttrycka sig kan man beskriva det som en relation där Alfred ser Emil 
som Emil är och där Emil upplever att det finns en annan människa som är 
engagerad i hans liv, en människa som påverkar Emils möjligheter att växa 
(Buber, 1993b).  

Som erfaren förskollärare har relationen med barnen alltid intresserat mig 
och otaliga är de möten som jag haft med barn i olika åldrar och på olika 
förskolor. I mitt minne lever många speciella mellanmänskliga möten kvar; 
möten där jag verkligen kunde känna att det mellan mig och barnet uppstod 
en unik relation, där barnen med mitt bistånd utvecklade kunskap som för dem 
var relevant och viktig. Det är denna form av möten som jag, med stöd i Martin 
Bubers dialogfilosofi, önskar fånga och fokusera i min doktorsavhandling. 
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Martin Buber1 (1878-1965) var filosof med ett brett intresseområde. Hans 
dialogfilosofi innefattar en idé om pedagogik där mellanmänskliga 
relationella dimensioner ges stor betydelse och där barnets utveckling och 
växande ses som tätt sammankopplad med relation. Denna filosofi har en 
betydande roll i föreliggande doktorsavhandling.  

Att mötas 
Synen på den mellanmänskliga, relationella dimensionen av pedagogisk 
praktik inom ramen för en förskoleverksamhet har förändrats över tid. För att 
förstå vad som händer med synen på de relationella mötena mellan barn och 
pedagog idag ges nedan en kort tillbakablick på förskolans utveckling i 
Sverige från 70-talet och fram till idag. 

I slutet av 70-talet och början på 80-talet växte den moderna svenska för-
skolan fram. Från att verksamheten utökats relativt långsamt skedde i slutet 
av 70-talet en omfattande utbyggnad. Utredningar genomfördes och pedago-
giska program utvecklades. Även dagens benämning ”förskola” gavs för de 
verksamheter som tidigare kallats barnträdgårdar, daghem och lekskolor 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Barnstugeutredningen från 1972 (SOU, 
1972) och de olika förslag som skrevs för förskolan efter denna 
(Socialdepartementet, 1972a, 1972b) har haft en stor påverkan på förskolans 
framväxt och dess utveckling.  

Kortfattat kan utvecklingen beskrivas som en förskjutning av fostran- och 
omsorgsansvar från hemmet till institutionen, eller från det privata till det  
offentliga. Fler och fler kvinnor började under denna tidsperiod förvärvsarbeta 
och barnen kom i allt större utsträckning att vistas i förskolan. Ansvaret för 
samhällets yngre barn gick därmed delvis från föräldrarna till stat och 
kommuner. Med denna förskjutning kom även en tanke om hur barnen ska 
mötas i förskolan och vad förskolan skulle kunna bidra med. 
”Barnstugeutredningens förskola skulle skapa en bättre barndom samt ett mer 
jämställt och demokratiskt samhälle” enligt Tallberg Broman (2015, s. 28). 
Den pedagogiska ansatsen utgick från ett dialogpedagogiskt perspektiv där 
fokus var interaktionen mellan barn och pedagoger. Enligt Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 39) skulle innehållet i barnstugeutredningens 
förskola fokusera på interaktion som skulle stimulera barnens intresse för att 
själva vara nyfikna. Innehållet skulle däremot inte vara förmedling av ett givet 
innehåll. 

 

                               
1 Martin Buber tituleras både som en filosof, en filosofisk antropolog och en nykantiansk filosof 
och är kanske mest känd för sina teorier om människans tvåfaldiga hållning, uppdelad i grund-
orden Jag-Du och Jag-Det (Israel, 1998). 
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Målet var inte att förmedla ett traditionellt ämnesinnehåll utan att lära barn 
lära, att med hjälp av frågor, samtal och diskussion stödja utvecklingen av inre 
motivation och intresse för att söka mening och förståelse (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 39). 

I mötet mellan barn och pedagoger sågs, enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) inre motivation, mening och förståelse som viktiga begrepp och 
förmedlingen av ett specifikt och på förhand definierat innehåll eller mål var 
inte prioriterat i framväxten av den moderna förskolan. Även en 
socialpedagogisk infärgning av verksamheten lyftes fram under den här 
tidsperioden enligt S. Persson (2015). Förskolan skulle integrera lärande och 
omsorg. En helhetssyn var tydligt uttalad och lek och skapande var viktiga 
delar av verksamheten. Social kompetens var eftersträvansvärd och skulle 
utvecklas hos barnet.       Genom interaktionen skulle den sociala kompetensen 
utvecklas och barnet skulle bli en fungerande samhällsmedborgare som satte 
samhället och de demokratiska1

2
  värderingarna i förgrunden (Larsson, 2013). 

Dessa eftersträvansvärda mål blir synliga också i den nuvarande läroplanens 
inledande del och mötena och relationerna mellan barn och pedagoger 
tillskrivs stor betydelse i tidigare läroplaner såväl som i dagens (Skolverket, 
2010, 2016c, 2018b; Utbildningsdepartementet, 1998). 

I läroplanen från 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998) skrevs det fram 
att barnen i förskolan skulle möta engagerade vuxna som gav varje barn en 
möjlighet att fördjupa sig i frågor som de önskade finna svar på och i 2016 års 
reviderade läroplan skrivs att ”undervisningen ska baseras på såväl att barnen 
lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn” 
(Skolverket, 2016c, s. 5). Betydelsen av interaktion mellan barn och pedagog 
finns alltså inskrivet både i dokument som varit styrande under förskolans 
framväxt och i nuvarande styrdokument.  

Denna betydelse förstärks av ett stort antal studier som framhåller 
pedagogens betydelse och relationerna mellan pedagog och barn som den 
viktigaste delen av förskolans verksamhet (se exempelvis Aspelin & Persson, 
2011; Bae, 2012; Lilja, 2013; Ljungblad, 2019). Möten som kännetecknas av 
närvaro och ömsesidighet är betydelsefulla för barn och pedagoger i förskolan 
eftersom dessa möten bygger relationer och barnen blir sedda som de är 
(Aspelin & Persson, 2011; Bae, 2012; Jonsson, 2013). Samtidigt visar 
forskning att den form av interaktion, där barnen ges en röst och blir sedda 
och lyssnade till, förekommer i mindre utsträckning i förskolans verksamhet 
än exempelvis interaktion som syftar till att kontrollera barnens agerande eller 
utvärdera deras kunskaper (se exempelvis Emilson & Pramling Samuelsson, 
2012; Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Poikkeus, & Siekkinen, 2012; Siraj-
Blatchford & Manni, 2008). De relationella mötena, där barnet ses som det är 
                               
2 Demokrati är inte ett centralt begrepp i föreliggande avhandling. Det är dock ett framlyft be-
grepp i förskolans läroplan (Skolverket, 2018b) och kommer därför omnämnas i föreliggande 
text. 
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här och nu och får göra sin röst hörd, kan därmed ses som en grundläggande 
utgångspunkt för hela förskolans verksamhet samtidigt som de interaktioner 
som syftar till att kontrollera och utvärdera tycks dominera. 

Att mätas 
Under 2010 kom en revidering av den läroplan för förskolan som funnits sedan 
1998. Ytterligare en revidering genomfördes 2016. Även 2018 reviderades 
förskolans läroplan och den blev gällande den 1 juli 2019. Effekter av 2010 
års revidering av läroplanen kan ses idag och därför lyfts främst skrivningarna 
i den läroplanen fram i följande text.3  

I den reviderade läroplanen 2010 (Skolverket, 2010) blev det utvärderande 
uppdraget i läroplanen förtydligat samtidigt som även mål i matematik, 
naturvetenskap och teknik gavs större utrymme. Dessa förtydligade uppdrag 
menar S. Persson (2015) är en del av ett ”framväxande kunskaps- och 
utbildningssamhälle” (s. 25) och ett begrepp som framträder som 
betydelsefullt i detta sammanhang är ”kunskapsekonomi”. Enligt exempelvis 
Aspelin och Persson (2011), Forsberg (2014) och Wahlström (2014) kan 
förtydligade mål i utbildningen ses som en del i en större idé om en 
kunskapsekonomi. I en kunskapsekonomi lyfts mätbara kunskaper, 
exempelvis de som bedöms i de internationella PISA-undersökningarna4 
(matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning) fram som 
extra viktiga och betraktas som en ekonomisk drivkraft (Aspelin & Persson, 
2011; Forsberg, 2014; Wahlström, 2014). I ett utbildningssamhälle som styrs 
av en kunskapsekonomi blir utvärderingar och mätbara resultat också viktiga 
delar i förskolans verksamhet. 

Aspelin (2014) menar att det svenska skolsystemet också förändrats från 
ett mer kollektivt till ett mer individualistiskt system under de senaste 
decennierna. Bland annat har det demokratiska uppdraget gått från att ha varit 
ett gemensamt uppdrag till ett individuellt uppdrag för varje elev. Betydelsen 
av elevernas eget ansvar och deras självständiga arbete har ökat som ett 
resultat av en mer individualiserad syn på utbildning. Även förskolan har i de 
senast reviderade läroplanerna fått ett större fokus på individens 
utbildningsprocess och en stor vikt läggs på att följa varje enskilt barns 
                               
3 I skrivande stund är 2018 års läroplan för ny för att det ska vara möjligt att påvisa vilka kon-
sekvenser den har och referenserna kommer därför till viss del gå till de äldre läroplanerna. 
2018 års läroplan har i skrivande stund precis börjat gälla och beskrivs mer explicit längre fram 
för att belysa vilka värden som görs gällande i den nuvarande politiska agendan. Det empiriska 
material som används i analyserna samlades in under 2013 och den pedagogiska verksamhet 
som dokumenterades hade som uppdrag att svara mot 2010 års läroplan vilket är ytterligare en 
anledning till att hänvisningarna i vissa fall går till den äldre versionen av styrdokument. 
4 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamfo-
rande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-
matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse 
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utveckling (Skolverket, 2010, 2016c, 2018b). Utvärdering framträder också 
som ett prioriterat område. Med ett förtydligat uppdrag och fler 
målformuleringar, i revideringen av läroplanen 2010 (Skolverket, 2010), inom 
områdena matematik, naturvetenskap och teknik skulle barnen enligt S. 
Persson (2015) möta en förskoleverksamhet som förbereder dem bättre för ett 
kunskapssamhälle och som även möjliggör för barnen att prestera (bättre) i 
internationella mätningar.  

De, i 2010 års läroplan (Skolverket, 2010) förtydligade målen lyftes 
dessutom fram som betydelsefulla i styrdokumentens stödmaterial, i forskning 
och i skolverkets satsningar på fortbildning för förskolepersonal. Exempelvis 
har kurser inom flerspråkighet, matematik, natur och teknik och 
utvärderingsarbete erbjudits som fortbildning inom ramen för förskolelyftet5 
och stöddokument i utvärdering i förskolan har även utgivits av Skolverket 
(Palmer, 2012; Skolverket, 2013).  

Inom det svenska förskolepedagogiska forskningsfältet har också en statlig 
satsning mot vissa prioriterade områden gjorts genom en statligt finansierad 
forskarskola för förskollärare. Den startade 2012 och bar namnet Utvecklande 
lärprocesser och literacy – Barns lärande i språk, matematik och naturveten-
skap6.  

De mellanmänskliga och relationsbetonade dimensionerna av förskolans 
praktik är fortfarande viktiga, både i den pedagogiska praktiken (Vallberg 
Roth, Holmberg, Palla, Stensson, & Tallberg Broman, 2018) och i gällande 
styrdokument, exempelvis genom en betoning på omsorg i den senaste 
läroplanen (Skolverket, 2018b). Samtidigt menar jag att fokus har förskjutits, 
såväl nationellt som internationellt, mot en betoning av mätbar kunskap 
(Biesta, 2010; Hopmann, 2008). Denna betoning av det mätbara påverkar i sin 
tur vilka områden i praktiken som bör uppmärksammas. Förskjutningen och 
dess påverkan på den vardagliga praktiken kan både medvetet och omedvetet 
rikta fokus bort från de relationella aspekterna. 

Sammantaget framträder en samhällelig och pedagogisk förskjutning från 
70-talets betoning av sociala dimensionen av utbildning mot en mer lärande-
fokuserad och mätbar dimension. Ett maximerat lärande ska generera resultat 
hos individen som står sig bra i ett ”mätbarhetens” samhälle.  

I spänningsfältet mellan att mötas och att mätas 
Barn idag växer upp i en värld där utbildning i allt större utsträckning anses 
vara en förutsättning för ett anständigt liv. Barnen växer också upp i en värld 
där individens självständighet och egna ansvar betonas (Vinterek, 2006) och 
där en ”individens kunskapsekonomi” blir framträdande (Wahlström, 2014). 

                               
5 Kurser på akademisk nivå för verksamma pedagoger i förskolan. 
6 https://www.edu.uu.se/forskning/forskarskolor/arkiv/  
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I en kunskapsekonomi är det viktigt att sätta mål och utvärdera och mäta hur 
väl målen uppnås för att se hur framgångsrik en verksamhet är. Verksamheter 
som förskolans bedöms utifrån sina möjligheter att arbeta med målsättning då 
målstyrt arbete lyfts fram i Skolinspektionens rapport (2016) som mer främ-
jande för lärande än icke målstyrda processer: 

Den sammantagna bilden är att arbetet i de granskade förskolorna generellt 
genomförs på ett sådant sätt att barnen ges förutsättningar att utvecklas och 
lära men är begränsat då det inte alltid sker på ett medvetet sätt genom mål-
styrda processer (s. 6). 

 
Mål som rör mellanmänskliga och känslomässiga aspekter av pedagogiska 
verksamheter mäts dock inte i standardiserade tester och utvärderingar 
(Vinterek & Lindqvist, 2015). Dessa mål riskerar att hamna i periferin och 
mål som lättare låter sig mätas, exempelvis barnens matematiska förmågor 
eller verksamhetens arbete med språkutveckling kan bli dominerande i det 
pedagogiska utrymmet. Samtidigt visar övertygande forskning att de 
relationella aspekterna av den pedagogiska praktiken är de mest avgörande för 
barnens utveckling och lärande (se exempelvis Aspelin, 2014; Bingham & 
Sidorkin, 2004; Lilja, 2013; Ljungblad, 2019; Noddings, 2005).  

Bingham och Sidorkin (2004) menar att när fokus i utbildningen läggs på 
aspekter som kan matcha ett effektiviserat och marknadsekonomiskt samhälle 
minskar de relationella aspekterna. Detta leder i sin tur till att det blir allt 
svårare att uppnå de explicita och mätbara kunskapsmålen. En utbildning som 
fokuserar ökad måluppfyllelse inom vissa på förhand givna områden leder 
alltså inte nödvändigtvis till ”bättre” resultat. För att de mätbara kunskaper 
som efterfrågas i exempelvis PISA-undersökningarna ska uppnås räcker det 
inte med ett riktat fokus på det specifika innehållet i utbildning. Relation 
behöver, enligt Bingham och Sidorkin (2004) också ses som en betydelsefull 
aspekt av en pedagogisk praktik. Detta är också en bärande tanke i Aspelins 
(2015b) bok: Inga prestationer utan relationer. I samklang med Bingham och 
Sidorkin (2004) framhåller Aspelin (2015b) att relation i utbildning är primärt 
och en förutsättning för en högre måluppfyllelse. 

I den senaste läroplanen (Skolverket, 2018b) lyfts omsorgsbegreppet upp 
på rubriksnivå och ges en avgörande roll för barns ”trygghet och självkänsla” 
(s. 10). Jag vill mena att den omsorg som skrivs fram i styrdokumentet kan 
förstås som bärare av samma idé och syfte som den relation som exempelvis 
Aspelin (2015b) och Bingham och Sidorkin (2004) relaterar till. Ett mer riktat 
fokus på omsorg kan därmed också förstås som att det i den nya läroplanen 
läggs ökad tonvikt på de relationella dimensionerna av utbildningen. Genom 
omsorg om barnet ska barnet ges självkänsla, glädje och tillfredställelse och i 
den dagliga omsorgen förankras ”de grundläggande demokratiska 
värderingarna som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2018b, s. 5). 
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Samtidigt skrivs det i 2018 års läroplan fram en åtskillnad mellan värden och 
kunskap. I läroplanens inledande rader står följande: 

Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på 
(Skolverket, 2018b, s. 5). 

Även om omsorg lyfts in i den nya läroplanen (Skolverket, 2018b) och 
delaktighet och respekt för de mänskliga rättigheterna ska genomsyra hela 
utbildningen görs det ett flertal skrivningar där kunskap som begrepp 
genomgående kommer före värderingar som begrepp. I citatet ovan skrivs 
exempelvis att barnen ska ”utveckla kunskaper och värden”. Kunskaper 
definieras i läroplanen och innefattar ”fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet” (Skolverket, 2018b, s. 10). Även undervisning ges en uttryckt 
innebörd i styrdokumentet och beskrivs sammanfattat som att stimulera och 
utmana barnen med syftet att barnet utvecklas och lär. Varken omsorg eller 
värden som begrepp ges specifika definitioner eller innebörder på samma sätt 
som kunskap och undervisning och får därmed inte heller samma utrymme 
eller konkretisering i läroplanstexten. Detta trots att det i bakgrundstexten till 
2018 års reviderade läroplan påpekas ett behov av att definiera omsorgen så 
den inte ges för många tolkningsmöjligheter och därmed riskerar att tappa sitt 
värde, vilket diskuteras av Josefson (2018). Josefson framhåller betydelsen av 
att synliggöra omsorgen för omsorgens skull men menar samtidigt att 
omsorgen är en grund för en trygg lärandemiljö. 

Verksamheten ska (trots en prioriterad framskrivning av kunskap) dels 
sträva mot att barn utvecklas och lär, dels prioritera omsorg och relationer. För 
att bedöma hur väl förskolan svarar mot nationella mål ska verksamheten 
kontrolleras, utvärderas och granskas, både av utomstående granskare och av 
de verksamma pedagogerna.  Utan att med säkerhet kunna hävda att så är fallet 
väcks i denna avhandling ändå frågan om det kan vara så att de mål, de 
områden som är möjliga att mer objektivt mäta och utvärdera, som exempelvis 
barns språkliga förmåga, blir områden som ges stort utrymme och mest fokus 
i den pedagogiska praktiken. Forskning finns nämligen som visar att det i 
skolan finns en tendens att lärare lyfter fram ”mätbarhet, dokumentation och 
individuella prestationer” som det styrande när de samtalar om vad de 
förknippar med sitt nya uppdrag efter revideringar i skolans läroplan 2011 (A. 
Persson, 2017, s. 180). 

I en tid där utvärderingar och fokus på mätbara innehåll dominerar 
diskurser som omger förskolans pågående praktik (Åsén, 2015) finns en risk 
att en prioritering av de mellanmänskliga mötena kommer i andra hand. Att 
genom utvärderingar kunna påvisa att förskolebarnens kunskaper inom 
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traditionella ämnesområden ökar, kan för pedagogen bli viktigare än att vara 
närvarande och, lyssna in barnens frågor och intentioner. Med en tydligare 
målstyrning och med pedagoger vars agendor har blivit att förbereda barnen 
för att prestera i en kunskapsekonomi riskerar intresset för barnens intentioner 
och interaktioner minska och genom detta minskar barnens möjligheter att 
utveckla aspekter som rör förståelse, acceptans och medmänsklighet. Med 
stöd av Bingham och Sidorkin (2004) finns också fog att anta att om de 
relationella dimensionerna av den pedagogiska praktiken minskar, drabbas 
även barnens utveckling av mer mätbara kunskaper. Detta skulle ytterligare 
understryka relationens betydelse för utbildningssystemen, inte bara för de 
relationella delarna utan också för att barn och elever ska kunna utveckla de 
olika kunskaper de behöver i dagens, och morgondagens samhälle. Bergmark 
och Kostenius (2018) ger också belägg för att både lärande och omsorg är vad 
barnen själva beskriver som meningsfullt i sin skolgång. 

Att lyfta interaktionen och relationen som viktig för barns lärande kan 
därför ses som betydelsefullt när vi går mot ett allt mer mätbarhetsfokuserat 
och målstyrt utbildningssystem (Lilja, 2013). För att stärka pedagoger i den 
pågående förskolepraktiken, för att utmana förskolans adaption av en 
mätbarhetsdiskurs och för att synliggöra relationernas betydelse behövs mer 
forskning som belyser möten mellan barn och pedagog där barnet ges en 
möjlighet att växa som människa.  

Att mötas bland andra 
En aktuell samhällsdebatt som både synliggör och påverkar förskolans verk-
samhet och möjligheterna till möten mellan pedagoger och barn handlar om 
antal barn i barngrupperna. Denna diskussion kan synas både i olika medier7 
och i publiceringar från statliga institutioner (Skolverket, 2016a, 2016b) samt 
i forskning (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2015). Skolverkets 
statistik från 2018 visar att det då var ca 600 000 barn inskrivna i förskolans 
verksamhet. I den genomsnittliga barngruppen gick 15,4 barn (Skolverket, 
2019b). I de största barngrupperna kan det vara 28 eller fler barn inskrivna 
och i de minsta färre än nio barn (Skolverket, 2019c). 2018 var det i genom-
snitt 5,1 barn inskrivna per heltidsanställd arbetare i förskolan och för varje 
utbildad förskollärare är denna siffra ca 13 (Skolverket, 2019a). Antalet yngre 
barn mellan 1 och 3 år har de senaste årtiondena ökat stadigt i förskolans verk-
samhet. Det är även i dessa barngrupper som det är färst antal barn och ofta 

                               
7 Se exempelvis http://www.svt.se/nyheter/inrikes/Skolverket-satter-riktmarke-for-barngrup-
per, http://www.sydsvenskan.se/2016-03-20/nastan-alla-barngrupper-for-stora, http://www.go-
teborgdirekt.se/nyheter/lokalbrist-ger-for-stora-barngrupper-i-forsko-
lan/reppkb!do0e1hjIH1aWefvZCUVV0w/. 



 20 

färre barn än i den genomsnittliga barngruppen. Detta innebär att barngrup-
perna med något äldre barn (3-5 år) oftast har en storlek som är över genom-
snittet. Denna statistik synliggör en bild av betydligt fler barn än pedagoger 
vilket därmed blir att utgöra en förutsättning i den pedagogiska praktiken; en 
förutsättning som är viktig att synliggöra i ett mer detaljerat perspektiv. 

Vad händer egentligen i möten mellan barn och pedagoger när det är 
betydligt fler barn än vuxna i den pedagogiska praktiken? En utmaning tycks 
vara att möta och se varje barn. Svenska pedagoger uppger att de inte har 
möjlighet att ge barnen den uppmärksamhet de menar att barnen borde få 
(Sjödin, 2012) och att de upplever en minskad möjlighet att möta varje enskilt 
barn (S. Persson, 2010). Liknande upplevelser hos pedagoger återfinns även 
internationellt (Kelly & Berthelsen, 1995). Min tolkning är att ”möta varje 
barn” innebär något annat än att enbart fysiskt möta barnen i förskolan och att 
det eftersträvansvärda handlar om ett möte där pedagogerna har möjligheten 
att se och lyssna på barnen. Ju fler barn som finns i barngrupperna desto mer 
rimligt är det att anta att tillfällen då pedagogerna har möjlighet att möta varje 
enskilt barn minskar. Stora barngrupper skulle alltså kunna vara en 
begränsning. Aspelin (2010) menar också att i sammanhang när det finns 
många deltagare kan ”interaktionsordningen” (s. 110) bli diffus, vilket kan 
vara ett hinder för närvaro och ömsesidighet. Samtidigt finns en potential i den 
större gruppens varierande sammansättning där olikheter kan skapa större 
förståelse för andra människor och för olika fenomen (Kang, 2012). Med 
utgångspunkt i både en allmän debatt om barngruppernas storlek och i min 
egen erfarenhet som verksam förskollärare med flera år i yrket väcks frågan 
hur interaktion med flera barn kan påverka kvalitén på möten mellan barn och 
pedagoger. Min egen upplevelse är att det finns situationer då jag som 
förskollärare känner mig splittrad och osäker på hur jag ska hantera tilltal från 
flera barn i en samtidighet. Att kvalitativa möten, som de skrivs fram tidigare 
i denna inledning är både potentiella för relation och gynnsamma för barns 
kunskapande är redan befäst kunskap, men hur kan de situationer då flera barn 
önskar delta, påverka mötet?  Riskerar den mångfaldiga interaktionen i 
förskolan att begränsa barnens möjligheter att växa som människor? Olikhet 
och en mångfald av individer utgör en pluralism som också kan förstås som 
berikande då denna pluralism öppnar upp för möjligheter att uppleva olikheter 
och främjar utvecklingen till demokratiska personer. Genom detta 
resonemang aktualiseras också frågan om det blir eller behöver bli ett val för 
pedagogerna att antingen möta det enskilda barnet för att skapa en relation 
som är gynnsam för det individuella barnet eller att låta flera delta för att i 
stället gynna möjligheterna att utveckla acceptans för varandra. 
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Sammanfattad problembild 
Möten mellan barn och pedagoger i förskolans pedagogiska praktik är av 
största betydelse för barns möjlighet att utveckla grundläggande värden, 
relationer och olika kunskaper, för att växa som människor.  

Utgångspunkten för avhandlingen är alltså att möten, som håller en viss 
kvalitet, är något eftersträvansvärt. Mot detta ställs sedan två, i samhället idag, 
pågående diskussioner som kan påverka möjligheterna till kvalitativa möten 
mellan barn och pedagoger. Den ena diskussionen behandlar mätbarhet. 
Varken värden, möten eller relationer låter sig lätt mätas, granskas eller 
utvärderas. I en mätbarhetsdiskurs blir detta en utmaning i den pedagogiska 
praktiken. Förutom att det är svårt att mäta värden och relationer påverkas 
också förskolans praktik av ett samhälle där en kunskapsekonomi växer sig 
allt starkare. Styrdokumenten tycks dessutom anpassade till denna ekonomi 
och diskurs och verkar delvis för att förstärka dem. Kunskaper, i form av fakta, 
färdigheter, förståelser och förtrogenhet, skiljs i förskolans nyligen reviderade 
läroplan (Skolverket, 2018b) både från bildning och från värden.  

Den andra diskussionen berör barngruppernas storlek och framförallt den 
aspekt som handlar om att som pedagog, möta flera barn i en samtidighet. Här 
framträder en bild av att antalet barn både kan vara en positiv potential för att 
utveckla acceptans och förståelse för andra och att många deltagare i en 
interaktion kan påverka både interaktionsmönstret och pedagogernas 
upplevelser av att inte räcka till, i negativ bemärkelse.  

En svensk förskola där pedagogerna tycks uppleva otillräcklighet 
framträder. I en verksamhet där pedagogerna behöver prioritera (S. Persson, 
2010; Sjödin, 2012) finns risker om kunskaper som kan ses som mer 
tillgängliga för mätbarhet konkurrerar ut de relationella aspekterna av 
utbildning. Mellanmänskliga värderingar som förståelse, gemenskap och 
acceptans för andras olikhet riskerar då att minska. 

Med avstamp i den framskrivna problembilden är intentionen med 
avhandlingen att fånga både de relationella och kunskapande dimensionerna 
av förskolepraktikens möten i en integrerad helhet där pedagogen möter barnet 
både som det är och som det kan bli (Buber, 1993b). I ambitionen att fånga 
relationella och kunskapande dimensioner av en pedagogisk praktik kan 
Martin Bubers dialogfilosofi bli fruktbar då den erbjuder en pedagogisk idé 
som lyfter mellanmänskliga mötena som kärnan i all utbildning. I den typ av 
mellanmänskliga mötena som Buber (1993b) beskriver som pedagogiska 
möten ges nämligen relationella och kunskapande dimensioner en möjlighet 
att framträda i samtidighet.  
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Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Att belysa mellanmänskliga möten mellan barn8 och pedagoger9 där 
pedagogen, som Buber (1993b) skriver, möter barnet både såsom detta är här 
och nu och ser barnets potential att utvecklas och växa som människa blir 
alltså viktigt. Att växa som människa innebär att både relationella och 
kunskapande dimensioner utvecklas.  

De relationella och kunskapande dimensionerna kommer att förtydligas i 
teorikapitlet men förklaras kortfattat här som stöd för syfte och 
frågeställningar. Intresset för de relationella dimensionerna i förskolans 
praktik tar utgångspunkt i betydelsen av mellanmänskliga möten, där två (eller 
fler) personer möter varandra på ett sätt som möjliggör för en relation där 
närvaro och respekt för den andra finns. Intresset för de kunskapande 
dimensionerna är kopplade till en pedagogisk idé där pedagogens uppdrag är 
att få barnet att växa och utvecklas.  

Avhandlingens syfte är att utveckla en fördjupad kunskap om och en em-
piriskt baserad förståelse av möten mellan barn och pedagoger i en försko-
lepraktik. Såväl möten mellan pedagoger och enskilda barn som möten mellan 
pedagoger och flera barn belyses. 

Avhandlingen inbegriper två delstudier. Det empiriska materialet i båda 
delstudierna består av videodokumenterade observationer.  

Med utgångspunkt i den betydelse möten har i den pedagogiska praktiken 
kommer i den första delstudien blicken riktas mot vad som sker med dialoger10  
när det ansluter fler barn till den situation där dialogen pågår. Följande forsk-
ningsfrågor besvaras i delstudie 1: 
 
• Hur kan olika typer av initiativ till ökat deltagarantal i en pågående dialog 

förstås ur ett turtagningsperspektiv? 
• På vilka sätt kan anslutande barns innehållsfokus relateras till innehållet i 

den pågående dialogen? 
• Hur påverkas dialoger mellan barn och pedagoger då fler barn ansluter 

och hur agerar pedagogerna i dessa situationer? 
• Vad framträder som särskilt betydelsefullt för hur dialogen påverkas av 

att flera barn ansluter till den? 
                               
8 Då både Buber (1993b) och flera av hans uttolkare (Aspelin, 2005, 2010, 2014; Jons, 2008; 
Nordström-Lytz, 2013) främst riktat sig mot en skolpraktik kommer både begreppet barn och 
elev att användas. I de fall då enbart barn används innefattar de alla barn och elever som vistas 
i en undervisningspraktik. 
9 I förskolans pedagogiska verksamhet arbetar barnskötare, förskollärare och ibland även andra 
yrkesgrupper med ett pedagogiskt uppdrag. I denna studie görs ingen skillnad mellan de olika 
yrkeskategorierna då de alla möter barn i förskolan och alla vuxna deltagare i denna studie 
benämns därför som pedagoger. Pedagoger är ett begrepp som även använts av andra forskare 
för att finna en gemensam benämning av de som arbetar i förskolan med ett pedagogiskt upp-
drag (Emmot, 2014; Månsson, 2000).  
10 I delstudie 1 benämns de studerade mötena som dialoger. Dialoger ska här ses som en inter-
aktionsform som innehåller dimensioner av både relation och kunskapande. 
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I den andra delstudien fokuseras förutsättningar för pedagogiska möten11, som 
inbegriper såväl relationella som kunskapande dimensioner. Följande fråge-
ställningar besvaras: 
 
• Vad i pedagogers ageranden kan förstås som uttryck för, av Buber fram-

skrivna, förutsättningar för pedagogiska möten? 
• Vilka aspekter av förskolepraktiken framträder som betydelsefulla för 

möjligheterna till pedagogiska möten?   
• Hur kan relationella och kunskapande dimensioner förstås som samman-

flätade i möten mellan barn och pedagoger i förskolan? 

Avhandlingens tänkta bidrag 
Denna avhandling ämnar ge ett bidrag till förståelsen av hur möten kan ta sig 
uttryck i förskolepraktiken. Detta görs genom att sätta ord på det som sker i 
pedagogers vardagliga mikrohandlingar och därmed synliggöra pedagogers 
möjligheter att både bidra till att barnet växer relationellt och i sin kunskaps-
utveckling.  

Förutom ovan nämnda kunskapsbidrag ämnar jag också att med denna 
avhandling ge ett forskningsmetodologiskt bidrag. De analyser som 
genomförs i framförallt delstudie 2 är prövande och har ambitionen att på ett 
utforskande sätt låta Bubers filosofi möta empiri från en förskolepraktik. 

Avhandlingens disposition 
Ovan har doktorsavhandlingens inledning, problemformulering, syfte och 
frågeställningar samt kunskapsbidrag skrivits fram. I följande kapitel 
presenteras en genomgång av tidigare forskning och här lyfts forskning om 
möten mellan barn och pedagog i förskolan. I detta kapitel beskrivs 
inledningsvis hur möten kan formas och vilken betydelse möten mellan barn 
och pedagoger kan ha. Därefter presenteras två olika aspekter av den 
pedagogiska praktiken som kan ha betydelse för möjligheterna att mötas. 
Dessa två är deltagarantalets betydelse och betydelsen av pedagogernas 
agerande. Tidigare forskning i ett utbildningsvetenskapligt fält där Buber 
använts som teoretiker presenteras också.  

I det tredje kapitlet presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter 
där Bubers dialogfilosofi redogörs för som grund för hans pedagogiska idé. I 
denna del beskrivs också Bubers syn på relation och kunskap.   

                               
11 I delstudie 2 fokuseras förutsättningar för det som benämns som pedagogiska möten. Peda-
gogiska möten är ett begrepp som hämtats från Bubers filosofi och är en form av mellanmänsk-
liga möten och innehåller både relationella och kunskapande dimensioner. 
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I det fjärde kapitlet, följer metodbeskrivningen för insamling av empiri. Båda 
delstudierna är observationsstudier där empirin samlats in med hjälp av video-
dokumentationer. I metodkapitlet redogörs för tillvägagångssätt och 
överväganden som gjorts under arbetets gång. Förutom en beskrivning av 
insamlingsmetoden ges i det fjärde kapitlet också en kontextualiserande 
beskrivning av den aktuella förskolans. I kapitlet finns också en redogörelse 
för de etiska överväganden som gjorts.  

I det femte kapitlet presenteras delstudie 1. Detta är en sammanfattande 
omskrivning av en redan publicerad licentiatuppsats (Fredriksson Sjöberg, 
2014). I detta kapitel beskrivs centrala begrepp och analysprocessen för 
delstudie 1 (licentiatuppsatsen) och resultatet presenteras. Resultaten 
exemplifieras med transkriptioner från det i uppsatsen tidigare publicerade 
resultatet. Texten är inte ett referat av licentiatuppsatsens 
resultatsammanfattning, utan en ny, omskriven version där de, för 
doktorsavhandlingen reviderade, forskningsfrågorna besvaras specifikt. 

I det sjätte kapitlet, som rör delstudie 2 specifikt, beskrivs hur avstamp tas 
i slutsatserna från delstudie 1. Här presenteras också fördjupade teoretiska 
resonemang, tillsammans med begrepp och analysprocesser som är specifika 
för den andra delstudien. Delstudie 2 är inte publicerad tidigare och därför ges 
den en mer fördjupad och fyllig framskrivning än delstudie 1. Delstudie 1 och 
delstudie 2 får därmed också olika stort utrymme i doktorsavhandlingen som 
helhet.  

I det sjunde kapitlet presenteras resultatet för delstudie 2. Presentationen av 
resultatet utgår från de teoretiskt framskrivna förutsättningarna för 
pedagogiska möten. Varje resultatdel avslutas med ett avsnitt med rubriken 
Sammanfattande analys. Resultatet i delstudie 2 avslutas med att den tredje 
forskningsfrågan besvaras och här beskrivs hur relationella och kunskapande 
dimensioner kan framträda i en samtidighet. 

Avhandlingen avslutas med ett diskussionskapitel. I detta ges inledningsvis 
en resultatsammanfattning av de två delstudierna och därefter följer en 
diskussion om de båda delstudiernas resultat kopplat till avhandlingens syfte. 
Sist följer en diskussion om metodologi. 
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Tidigare forskning med intresse för möten 

Möten mellan barn och pedagoger är en väl undersökt aspekt av förskolans 
verksamhet och har studerats med utgångspunkt i olika teorier (Jingbo & 
Elicker, 2005; Yifat & Zadunaisky-Ehrlich, 2008), med olika metoder 
(Ahlcrona, 2012; Hickey, 2007) och i olika kontexter (Bilton, 2012; Emilson, 
2008) under en längre tid (Au, 1974; Ikegami & Rivalland, 2016). 
Sammantaget visar forskningen att interaktion12 har en stor betydelse för barns 
utveckling (Aspelin & Persson, 2011; Downer, Sabol, & Hamre, 2010; E. 
Johansson, 2003; Pianta, 1997) och att formen på interaktionen påverkar 
barnets lärande (E. Johansson, 2003), demokratiska värderingar (Bae, 2012) 
och språkutveckling (Bilton, 2012).  

De senaste årens forskning, från år 2000 och framåt, innehåller en bredd av 
studier om möten mellan barn och pedagoger som fokuserar exempelvis 
barnets perspektiv (White, 2016), hur interaktionen ser ut i lek (Fleer, 2015) 
och möten i situationer där det förekommer digital teknik (Klerfelt, 2007). 
Förutom ovan nämnda forskningsintressen finns även studier som behandlar 
exempelvis möten kopplat till estetik (Chang & Cress, 2014), matematik (von 
Duyke & Matusov, 2016) eller makt (Kane, 2015). Ett relativt stort 
forskningsfält belyser också dialogisk läsning, en särskild form av ett mer 
jämlikt läsande där både barn och pedagoger är delaktiga, som 
språkutvecklande (L. E. Cohen, Kramer-Vida, & Frye, 2012; Cohrssen, 
Niklas, & Tayler, 2016; Ergül m.fl., 2016).  

I följande kapitel fokuseras forskning med ett riktat intresse mot möten 
mellan barn och pedagog vilka innefattar interaktion som beskrivs som ett mer 
jämlikt samtal där barnet på något sätt gynnas av mötet. Hur detta möte 
beskrivs och vad som ses som gynnsamt definieras olika av forskare runt om 
i världen (Bae, 2012; Siraj-Blatchford & Manni, 2008), också kontexten och 
sammanhangen som forskningen fokuserat varierar (de Botton, Girbés, Ruiz, 
& Tellado, 2014; Waters & Bateman, 2015). Vad ett möte, i detalj, betyder i 
denna forskningsgenomgång kan alltså variera beroende på teoretiska 
utgångspunkter och begreppsval som gjorts i de studier som refereras till men 
vissa gemensamma drag återfinns i ett flertal studier. Föreliggande kapitel 

                               
12 Möten och interaktion ska här förstås som innefattande samma sak, nämligen en form av 
aktivt samspel. Båda begreppen används av skrivtekniska skäl för att undvika allt för många 
upprepningar. De används också alternerande av det skäl att de studier som redogörs för delvis 
använder interaktion medan jag i föreliggande avhandling använder begreppet möten. 
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belyser det aktuella läget för forskning om möten mellan barn och pedagog i 
förskolan och delas upp i tre olika tematiker: Mötets form och betydelse, 
Betydelsefulla aspekter för möjligheterna till möten och Användning av Buber 
i utbildningsvetenskaplig forskning.  

Mötets form och betydelse 
I den första tematiken av forskning som intresserar sig för möten mellan barn 
och pedagoger presenteras studier om mötets form och betydelse och påvisar 
att denna mer jämlika form av interaktion mellan barn och pedagog är 
gynnsam för barns utveckling (Bilton, 2012; Jonsson, 2013; Wells & Arauz, 
2006). Vad som gynnas och hur mötena beskrivs och namnges varierar dock 
mellan olika studier. Exempelvis Jonsson (2016) lyfter fram hur olika form på 
interaktionen påverkar barns aktörskap. När vad Jonason benämner som ett 
ömsesidigt samtal framträder, genom att pedagogen beaktar barns uttryck och 
vidgar lärandeerbjudandena, utvidgas barns aktörskap. Ett annat sätt att 
beskriva möten visas av Siraj Blatchford och Manni (2008) på följande sätt: 

[T]wo or more individuals ”work togheter” in an intellectual way to solve a 
problem, clarify a concept, evaluate activites or extand a narrative (Siraj-
Blatchford & Manni, 2008, s. 6). 

 
Barnet betraktas här av pedagogen mer som någon som kan bidra i mötet än 
som en passiv mottagare, pedagogen visar att denne har förtroende för barnet 
som en kompetent och kunnig samtalspartner. Denna form av möte definierar 
Siraj-Blatchford och Manni som ett hållbart delat tänkande13 som är gynnsamt 
för barns lärande generellt. I deras studie framträder en bild av att denna form 
av möten är relativt ovanliga, enbart 5,5 % av all interaktion mellan barn och 
pedagog kan ses som innehållande ett hållbart delat tänkande. I en finsk studie 
definieras en mer jämlik interaktion som “utbyten där barn/elever ställer 
frågor, förklarar deras ställningstaganden och ger kommentarer till andras 
ideér” (Rasku-Puttonen m.fl., 2012, s. 138). Liksom som Siraj-Blatchford och 
Manni (2008) påvisar Rasku-Puttonen m.fl. (2012) att dessa möten endast 
framträdde flyktigt i praktiken.  Skillnader vid olika former av interaktion och 
bristen på relationella dimensioner framhävs även i Biltons (2012) studie av 
möten mellan barn och pedagog utomhus. Mötena dominerades av 
pedagogerna genom uttalanden som kan beskrivas som konkreta och 
situationsbundna. Vid de tillfällen när barnen initierade samtal med 
pedagogerna tycktes det handla om mer utvidgade yttranden. De situationer 
som tycktes vara mest framgångsrika var följande: 
                               
13 I original: shared sustained thinking (Siraj-Blatchford & Manni, 2008, s. 6). Svensk översätt-
ning i Persson (2010, s. 99). Hållbart ska här förstås som något som kan ”hålla på under en 
längre tid” och bör inte förknippas med ”hållbar utveckling”. 
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The most successful interactions for language development and acquisition 
were where both adult and child were both interested and engaged in the sub-
ject… (Bilton, 2012, s. 404). 

 
Ytterligare ett sätt att beskriva de kvalitativa skillnader som kan finnas i 
interaktionen mellan barn och pedagog påvisas av Bae (2012). Hon lyfter fram 
betydelsen av formen på interaktion för, i detta fall, möjligheten att stödja 
barns demokratiska utveckling. Bae visar på två olika interaktionsmönster, 
spacious patterns och narrow patterns14 (s. 58). Dessa termer, menar Bae, 
fångar en kvalitativ skillnad i möten mellan barn och pedagoger. Jämfört med 
de interaktioner som kännetecknas av spacious patterns är lekfullheten och 
känsligheten för barnens kommunikativa signaler mindre i narrow patterns. I 
spacius patterns bidrar både pedagogen och barnet och influerar den andra 
och demokratiska värderingar lägger då grunden för formen på interaktionen. 
Enligt forskningsresultaten ovan kan barns lärande, kunskapsutveckling och 
skolframgång alltså påverkas av formen på möten mellan barn och pedagog i 
förskolan. Den form som kan ses som gynnsam kännetecknas av att vara 
ömsesidig där barn och pedagog tillsammans skapar ett gemensamt innehåll 
där båda (alla) deltagare kan bidra till att innehållet utvidgas och därmed skapa 
en möjlighet till lärande. Denna form av möten mellan barn och pedagog 
förekommer dock inte så ofta i den pedagogiska praktiken. 

Ett annat perspektiv på forskning som intresserar sig för möten mellan barn 
och pedagog berör pedagogers handlande och agerande, det vill säga vad 
pedagogerna faktiskt gör. Ofta tangerar forskningen både formen på 
interaktionen och pedagogers agerande. Baes (2012) studie är ett exempel på 
detta. I de situationer som uppvisar narrow patterns är pedagogen fokuserad 
på att driva igenom sin egen agenda och se till att barnen följer de regler som 
finns. När ett spacius pattern blir synligt är pedagogen mer närvarande och 
mer uppmärksam på barnet och vad barnet tycks vilja uttrycka. Bae menar 
dock att alla pedagoger är delaktiga i båda former av interaktionsmönster. 
Även Waters och Bateman (2015) lyfter fram betydelsen av att pedagogen 
lyckas fånga vad barnen önskar uttrycka. De beskriver detta på följande sätt: 

…in order to maximise the opportunity for children to contribute their 
knowledge of a topic teachers need to attend to children´s questions with dis-
criminatively related answers which ensure that the child´s line of enquiry is 
being followed (s. 274). 

 
Att följa och lyssna på barnen återkommer även som ett betydelsefullt 
handlande i andra studier. Hamre och Pianta (2001) skriver fram hur 
pedagogers möjlighet att möta barnen där de är och ge relativt snabb och 
adekvat respons påverkar barnens akademiska och sociala kompetens. Aspelin 
och Persson (2011, s. 54) beskriver ”[t]illitsfulla relationer, omsorg och 
                               
14 Översätts ej då begreppen inte är centrala i doktorsavhandlingen. 
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dialog” som viktiga aspekter av möten mellan barn och pedagog. Aspelin och 
Persson presenterar även ett antal begrepp som får betydelse för en förståelse 
av pedagogens förhållningssätt till barnet. De lyfter exempelvis begreppet 
omsorg utifrån Sidorkin och Gadows begrepp embodiment och här framhävs 
betydelsen av pedagogens (och barnets) närvaro, gensvar och ansvar. 
Ytterligare en, av Burger (2015) forskningsgenomgång av effektiva strategier 
för pedagogers handlande beskriver de mest betydelsefulla ageranden på 
följande sätt: 

In particular, the review established that adults need to create a variety of 
opportunities for children to develop and learn. These opportunities should be 
sensitive to children's needs, interests, and experiences and they should include 
possibilities for both self-directed learning and adult-directed instruction. 
Adults play an essential role in children's development inasmuch as 
communication and interactions between adults and children are indispensable 
for children's acquisition of skills (Burger, 2015, s. 756). 

Gemensamt för denna definition och flera andra är att barnet behöver bli 
lyssnat till, att barnets uttryck och erfarenheter tas tillvara samt att interaktion 
mellan barn och pedagog är av stor betydelse. En slutsats som kan dras är att 
forskningen visar hur viktig lyhördheten och närvaron är och att pedagogens 
agerande har betydelse.  

Forskning om betydelsefulla aspekter för möjligheterna 
till möten 
Den andra tematiken i forskningsgenomgången fokuserar aspekter från den 
pedagogiska praktiken som påverkar möjligheterna till möten. Inom detta 
tema lyfts den påverkan en komplex praktik kan ha (Chen & de Groot Kim, 
2014; Højholt, 2017; Takimoto, 2012), hur pedagogers utbildning kan påverka 
interaktionsformen (Zan & Donegan-Ritter, 2014) och hur pedagogers sätt att 
förhålla sig till barnen och deras sätt att genomföra aktiviteter också kan 
påverka möjligheterna för möten (Baraldi, 2015; Ljunggren, 2013, 2016; 
Palludan, 2007). Förskolans verksamhet påverkas av många olika aspekter. 
Några exempel på påverkansfaktorer kan vara förskolans traditioner 
(Eriksson, 2014) eller de diskurser som pedagogerna omfattas av (S. Persson, 
2015). Politiska beslut rörande exempelvis styrdokument eller ekonomiska 
regleringar är andra saker som påverkar pedagogernas arbete (Wahlström, 
2014) men också mer personliga faktorer finns som pedagogernas attityder, 
deras utbildning och ålder (E. Johansson, 2008). Barngruppens storlek och 
sammansättning påverkar också det pedagogiska uppdrag som ska 
genomföras (Tellgren, 2004). I kommande avsnitt presenteras forskning om 
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två olika aspekter som kan förstås som betydelsefulla i föreliggande 
avhandling, Deltagarantalet och Pedagogernas agerande.  

Deltagarantalet 
De studier där flerpartssamtalet varit fokus i pedagogisk forskning visar 
generellt att med fler deltagare blir mötena mer komplexa. En studie som 
specifikt tittat på hur deltagarantalet påverkar interaktionsformen i förskolan 
är Chen och de Groot Kims från 2014. De visar att pedagogerna överlag 
använder främst två strategier i mötena med barnen och att dessa tycks 
påverkas av om det är en pedagog och ett fåtal barn eller om det är en pedagog 
och ett flertal barn. De strategier som lyfts fram är dels en barncentrerad 
strategi (innebär att vänta och lyssna, följa barnet, delta i lek och vara öga–
mot–öga), en interaktionsfrämjande strategi (innebär att ställa olika sorters 
frågor, uppmuntra turtagning, scanna av och imitera) och en 
språkstimulerande strategi (innebär att använda olika språkliga etiketter och 
utvidga språket). Följande tabeller beskriver Chen och de Groot Kims resultat 
av strategier använda av pedagogerna vid olika tillfällen i förskolan, där 1 = 
nästan aldrig och 7 = frekvent återkommande: 

 
 
Bild 1. Strategier använda vid lek, liten grupp  
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Bild 2. Strategier använda vid frukost, storgrupp 

 
 
Bild 3. Strategier använda vid samling, storgrupp 

Källa: Chen & de Groot Kim, 2014, s. 278-279 

Resultatet visar att det i samlingar och vid lek sker mest interaktion mellan 
barn och pedagog medan interaktionen begränsas vid frukosten. Resultatet 
antyder även att det i samlingar ges möjligheter för barn att delta i störst 
utsträckning. Sammantaget visar Chen och De Groot Kim (2014) att 
interaktion mellan en pedagog och många barn både kan vara möjliggörande 
och begränsande för barnens utveckling när de möter olika former av 
interaktioner. De situationer där en pedagog och ett fåtal barn deltar tycks 
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dock oftare ge barnen möjligheter att delta i möten med pedagogerna som 
gynnar deras utveckling. Annan forskning lyfter också fram hur deltarantalet 
kan vara antingen möjliggörande eller begränsande. 

Möjligheterna med flerpartssamtal kommer här att beskrivas först och 
sedan beskrivs de begränsningar eller svårigheter som forskningsresultaten 
påvisar. I Kangs (2012) avhandling analyseras interaktion i förskolan med 
utgångspunkt i meningsskapande i storgrupp. Den stora gruppens funktioner 
och pedagogens olika roller i ett maktperspektiv står i fokus. Kangs forskning 
visar hur helgruppsinteraktion kan vara positiv för barnens förståelse för olika 
innehåll. Barnen tar initiativ till att bidra och tillåts ofta av pedagogen att 
fördjupa olika innehåll genom att koppla samman det aktuella innehållet med 
sina egna erfarenheter. Studien visar alltså att samlingssituationer där en 
pedagog och flera barn deltar kan möjliggöra en fördjupad förståelse av ett 
visst innehåll. I forskningstexter som berör arbetet i Reggio Emilias förskolor 
beskrivs också möten med flera barn som möjliggörande. Samtalen kan 
berikas och utvidgas då ytterligare personer ansluter. Grupperna tycks tillåta 
en ”tätare och mer dynamisk kommunikation” (Project Zero, 2006, s. 248) när 
deltagarantalet är två, tre eller fyra. Att flera barn kan antas bidra till att 
interaktionen utvidgas påpekas även av andra forskare. I en forskningsöversikt 
om barns samlärande betonas vikten av erfarandet av olika perspektiv. 

Att barn får erfara olikheter som något positivt och som en möjlighet till att 
vidga egen kunskap och förståelse är viktigt. Att på ett positivt sätt erfara 
olikheter är också en viktig grund för barns demokratiska fostran (Williams, 
Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000, s. 106). 

 
I denna översikt lyfts pedagogens betydelse för att barn får erfara att de kan 
lära av andras olikheter. Forskarna menar att det är pedagogens uppgift att ta 
vara på och synliggöra hur barn erfar sin omvärld på skilda sätt (Williams 
m.fl., 2000). Ovan refererad forskning påvisar de möjligheter och positiva 
aspekter som finns vid möten med flera deltagare. Fler perspektiv kan synlig-
göras och barnen ges en chans att få rikare erfarenheter. Ett annat perspektiv 
på möten med flera deltagare framträder i resultaten i nedanstående presente-
rad forskning och beskriver mer de begränsningar och svårigheter som kan 
uppstå.  

En bild av en pedagogroll med många skiften mellan barn och innehåll som 
avlöser varandra ger Jonsson (2013). Jonsson beskriver hur viss interaktion 
kan kännetecknas av ”en stor mängd skiften mellan olika barn som involveras 
och mellan olika innehåll som tas upp (s. 89)”. Detta resultat baserar Jonsson 
på ett observationstillfälle då en pedagog följdes under en morgon på 
förskolan. Den stora mängden innehållsskiften när en pedagog kommunicerar 
samtidigt med flera barn kan enligt Jonsson belysas ur olika perspektiv. Ur ett 
perspektiv skulle de många skiftena och innehållen tyda på en strävan hos 
pedagogen att inkludera och se alla barn. I Jonssons tolkning ur ett annat 
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perspektiv kan också de många skiftena och innehållen tolkas som en 
lärarcentrerad position och leda till att barnens initiativ ”endast flyktigt 
uppmärksammas” (2013, s. 89). Också resultatet i Ekströms (2007) forskning 
visar hur många olika innehåll kan vara begränsande för kvalitativa och 
fördjupade möten mellan barn och pedagog i förskolan.  

Även om matsituationen präglas av lugn och ro ges inte den vuxne möjlighet 
att föra samtalen vidare och utveckla dem då det hela tiden inträffar situationer 
som kräver uppmärksamhet och insatser (Ekström, 2007, s. 65). 

Pedagogen hanterar i detta fall många situationer samtidigt och har därmed 
inte möjlighet att utveckla djupare konversationer med barnen. De många 
samtidiga händelserna begränsar i ovanstående resultat pedagogens möjlig-
heter att vara närvarande och uppmärksamma vad barnen önskar uttrycka. 

Pedagogens agerande 
En annan aspekt som i forskningsgenomgången framträder som betydelsefull 
för möjligheter till möten är pedagogernas roll och agerande. Här återfinns 
forskning som mer i detalj studerat vad vuxna gör (Hamre & Pianta, 2001; 
Waters & Bateman, 2015) men också studier som Baraldis (2015), Palludans 
(2007) och Sophocleous (2013) som visar att pedagoger och barn påvisar olika 
förhållningssätt till olika verbala språk i förskolan. Baraldi (2015) visar att 
uppfattningen om flerspråkiga barns epistemiska status hos andra barn och 
pedagoger förändras från okunnig till kunnig när barnen uppvisar nya 
färdigheter i det dominerande språket (här italienska). Det finns skillnaden 
mellan hur en- och flerspråkiga barns kunskapsstatus uppfattas av andra i 
förskolan menar Baraldi är av stor betydelse för barns identitetsskapande. 
Palludan (2007) ger också en bild av pedagoger som bemöter barn med olika 
etnisk bakgrund på olika sätt. I möten med barn från etniska minoriteter i den 
danska förskolan har pedagoger en mer undervisande ton än i de möten som 
sker mellan pedagoger och barn med dansk etnicitet. Interaktionen mellan 
barn med danska som förstaspråk har i stället en mer utväxlande ton där både 
barn och pedagoger kommer till tals. Här kan alltså forskningsresultaten 
förstås som att barns etniska bakgrund och deras färdigheter i 
majoritetsspråket påverkar hur pedagogerna möter barnen och därmed också 
påverkar barnens möjligheter till en mer jämlik interaktion med pedagogerna. 

Något annat som tycks påverka hur pedagogerna förhåller sig till barnen är 
pedagogernas egen personliga idé om vad som är en god praktik, vilket Stipek 
och Byler visar (1997). Johanssons (2003) studie belyser mer specifikt 
pedagogernas kommunikativa agerande och vilken påverkan olika 
interaktions-former har på barns språkutveckling. I studien beskrivs tre olika 
former av språkliga interaktionsformer vilka kan påverka barns 
språkutveckling på olika sätt. Dessa tre former är samtal i vardagen, öva 
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språket och begränsad (envägs)kommunikation. Under samtal i vardagen 
tycks pedagogernas agerande gynna både barns grammatiska och pragmatiska 
språkutveckling och pedagogernas agerande beskrivs i termer av närhet, 
samspel och öppenhet vilket kan förstås som en del av ett mellanmänskligt 
möte. I den andra formen öva språket beskrivs dels hur pedagogerna talar om 
särskilda situationer där barns språkliga färdighet, den grammatiska 
kompetensen, övas men den kommunikativa aspekten är betydligt mindre än 
i samtal i vardagen. I de särskilda situationer som benämns som öva språket 
återfinns exempelvis arbetet med språkpåsar där pedagogerna avser att träna 
barnens språk. Den sista av Johanssons (2003) beskrivna interaktionsformer, 
begränsad (envägs)kommunikation, menar författaren inte främjar barnens 
språkutveckling särskilt mycket och pedagogernas agerande är ofta bestående 
av kortare tillsägelser eller uppmaningar och de kommunicerar även mer med 
andra vuxna än med de barn som är i närheten.  

Buber i utbildningsvetenskaplig forskning 
I den tredje tematiken i genomgången av forskning vars intresse riktar sig mot 
möten kommer studier där Buber används som teoretiker att presenteras. I det 
utbildningsvetenskapliga forskningsfältet finns en hel del filosofiskt 
inspirerad forskning (t. ex. Bergmark, 2019; de Freitas & Palmer, 2016; 
Edling & Frelin, 2013; V. Johansson, 2017; Jons, 2008; Wright, 2000) och i 
studier som gjorts riktade mot den svenska förskolan används bland andra 
filosofer som Levinas (Halvars-Franzén, 2010), Deleuze och Guattari (Lenz 
Taguchi, 2010) och Noddings (Aspelin, 2016). Bubers dialogfilosofi kan inte 
ses som vanligt förekommande i det utbildningsvetenskapliga fältet men viss 
forskning finns som knyter samman Bubers idéer med en pedagogisk praktik. 
Jag har funnit två sätt på vilka Bubers filosofi använts. Dessa är: Som 
pedagogisk inspiration i litteraturstudier och I empiriska studier. 

Som pedagogisk inspiration i litteraturstudier 
Majoriteten av den forskning som gjorts där Bubers dialogfilosofi haft bety-
delse, menar jag, kan beskrivas som ett teoretiskt prövande för att kasta nytt 
ljus över ett utbildningsfenomen, presenterat genom litteraturstudier. Här åter-
finns bland annat två avhandlingar på svenska, skrivna av Jons (2008) och 
Nordström-Lytz (2013). Jons (2008) fokuserar det pedagogiska ledarskapet 
och Nordström-Lytz (2013) det pedagogiska uppdraget, både med utgångs-
punkt i Bubers filosofi.  

Även andra mer övergripande aspekter av utbildning problematiseras med 
hjälp av Bubers filosofi. Ett exempel på detta är Gross (2015) sätt att 
problematisera det sätt på vilket dikotomin mellan självständighet och 
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beroende15 kan luckras upp genom Bubers sätt att förstå utbildning. Bartholo, 
Tunes, och Tacca (2010) ger ett annat exempel på hur Bubers dialogfilosofi 
har använts för att uppmärksamma en pedagogisk praktik. De gör en 
jämförelse mellan Vygotskijs idé om zonen för proximal utveckling och 
Bubers idé och Jag-Du/Jag-Det och den slutsats de drar är att det mest 
betydelsefulla för genuin utbildning är att läraren frågar och har för ambition 
av på ett äkta sätt svara barnen eller eleverna. Med andra ord blir de 
relationella dimensionerna och äktheten avgörande i utbildning. 

Att jämföra Bubers idéer om utbildning med andra filosofers (eller andra 
tänkares) sätt att se på utbildning görs också av Shim (2008). I en jämförelse 
mellan Platons, Confucius, Freires och Bubers syn på del ideala lärarrollen 
beskrivs Bubers syn som den mest relationella av de fyra, enligt Shim (2008). 
Det är också kopplat till den relationella aspekten av utbildning som Buber 
främst framträder i olika studier och med stöd i hans filosofi och pedagogiska 
idé påtalas betydelsen av de relationella dimensionerna mellan lärare och 
elev16 (t. ex.Aspelin, 2014; Fulford, 2016; Guilherme & Freire, 2015; Veck, 
2013).  

I empiriska studier 
Även om antalet studier där Bubers dialogfilosofi, i stället för att ses som 
inspiration i litteraturstudier, använts som utgångspunkter för analyser av 
empiriskt material inte kan ses som stort finns ett fåtal. Giles (2011) har 
exempelvis visat hur pedagoger kan intressera sig för hela den människa som 
de möter med stöd i Bubers ide om att en genuin utbildare ser både 
barnet/eleven som den är och som den kan bli. Detta resultat är dock bara en 
liten del av studien då Bubers filosofi kombinerats med flera andra filosofers 
och utbildningsteoretikers. Studien riktar sig mot undervisning i högre 
utbildning. 

En annan studie som empiriskt tillämpat Bubers idé om Jag-Du och Jag-
Det i en utbildningskontext är Itzhaky och Hertzanu-Laty (1999). De redogör 
för vilka situationer av handledning mellan lärare och student som kan 
beskrivas som Jag-Du respektive Jag-Det. Vissa situationer beskrivs som 
mixade. Exempel på hur resultatet beskrivs ges nedan: 

                               
15 I artikeln på engelska, independence och dependence. 
16 Relationen mellan barn och pedagog, som är fallet i förskolan, har inte explicit studerats med 
stöd av Bubers filosofi men principerna för relationer mellan elev och lärare påminner i mångt 
och mycket om de för pedagog och barn. Den ena (pedagogen) har en professionell roll där den 
med sig själv som medel eller verktyg ska få den andra (barnet) att växa och utvecklas. Behovet 
av relation och interaktion mellan pedagog och barn kan till och med ses som mer konkret och 
betydelsefullt i förskolans verksamhet då det handlar om yngre barn där många ofta behöver 
pedagogens stöd och hjälp genom hela dagen i olika situationer.  
 



 35

Tabell 1. Resultatbeskrivning, handledningssituationer  
 
Instruction based on universal principles of learning 
 
a. Increasing supervisee’s motivation    mixed 
b. Providing possibility for investment of supervisee’s energy  I--Thou 
in learning 
c. Providing the possibility of a situation that involves a positive  I--Thou 
experience, including praise 
d. Educational diagnosis for the purpose of planning supervision  I--It 

Källa: Itzhaky & Hertzana-Laty, 1999, s. 25 

 
I artikeln används ett språkbruk som för tankarna till att Bubers filosofi 
används för att beskriva en sanning om filosofin, som författarna skriver, 
används på ett korrekt sätt (Itzhaky & Hertzanu-Laty, 1999, s. 18). Itzhaky 
och Hertzanu-Latys (1999) redogör dock i begränsad utsträckning hur de gått 
tillväga i sin studie. Detta sätt skiljer sig från Bloom och Beauchemins (2016) 
metodbeskrivning som är mer utförlig, reflekterande och prövande. De har 
använt Jag-Du och Jag-Det som begrepp i sin empiriska studie för att studera 
hur elever genom sitt språkande (som ett sätt att vara i världen) både kan öppna 
upp för och bjuda in till Jag-Du och skapa en distans och objektifiering genom 
Jag-Det. Detta är en studie vars upplägg både i metod och teori kan ses likna 
föreliggande avhandlings.  

Aspelin (2015a) är också mer prövande i sin studie där han analyserar hur 
begreppen närhet och distans17 kan förstås i en pedagogisk kontext i filmen 
Döda poeters sällskap. Aspelin visar hur lyhörd pedagogen behöver vara och 
hur denna genomgående i den utvalda situationen jobbar med närhet till sina 
elever men också med att tillåta distans dem emellan. Förvisso går de flesta 
av Aspelins referenser till andra än Buber, som Gergen, Asplund och von 
Wright men de två begreppen närhet och distans är framträdande i Bubers 
filosofi vilket Aspelin också lyfter. 

Sammanfattning - tidigare forskning 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen om olika möten i förskolan är 
ett stort fält där forskning har bedrivits på bred front under en längre 
tidsperiod. Sammantaget visar forskningsresultaten att möten mellan barn och 
pedagog är av stor betydelse för barns utveckling och lärande på flera olika 
sätt. En generell slutsats är att formen på dessa möten spelar en avgörande roll 
för barns möjligheter att växa som människor och att pedagogers agerande har 
en avgörande roll.  

                               
17 Min översättning av closeness och distance.  
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Olika aspekter av praktiken framträder också som betydelsefulla för 
möjligheterna möten innehållandes relationella och kunskapande 
dimensioner. I forskningsgenomgången framträder en bild av interaktion 
mellan en pedagog och flera barn som mångfacetterad. Dels kan interaktionen 
ses som en möjlighet för barnen att möta flera olika perspektiv när det är flera 
deltagare, dels riskerar interaktionen mellan barn och pedagog att bli 
uppdelad, ytlig och kortfattad när pedagogen bemöter flera barn samtidigt. Här 
finns inte många studier gjorda och en stor potential för forskningsutveckling 
framträder.  

Vad gäller forskning kopplat till Bubers dialogfilosofi domineras dessa av 
prövningar för att kasta nytt ljus över utbildningskontexten och endast ett fåtal 
empiriska studier har gjorts och/eller publicerats, vilket är ett argument för att 
i en monografisk avhandling, på djupet, pröva Martin Bubers filosofi mot ett 
empiriskt material.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Ett samhälle kan, enligt Buber (1997, s. 28), ”betecknas som mänskligt i den 
mån som dess medlemmar bekräftar varandra”. Bekräftelsen sker i relation, 
en relation som förutom bekräftelse alltid innehåller acceptans. 

I Bubers (1990a, 1990b, 1993a, 1993b) texter sipprar en önskan om en 
bättre värld fram. Han levde i Tyskland när nazistpartiet växte fram under 20- 
och 30-talet och fick själv erfara hur judar, och många andra, behandlades på 
sätt som särskilde olika människors värde. Hans verk bottnar i en önskan om 
att alla människor ska mötas som unika individer men alla med samma värde.  

I Bubers filosofi beskrivs två olika sätt för människor att förhålla sig till 
varandra där det ena skapar en distans mellan människor och där det andra 
inte särskiljer eller tar avstånd. Det andra beskrivs som det mellanmänskliga 
och är, enligt Buber (1990b), den relation inom vilken vi blir till som männi-
skor. I det mellanmänskliga, menar Buber (1997), möts människor och fram-
träder för varandra så som de är. I relation är acceptans av den andras olikhet 
en förutsättning vilket innebär att människor i relation alltid accepterar och 
bekräftar varandra.  

Alla människor får i relation samma värde, alla blir accepterade och alla 
ser varandra. Detta är inte synonymt med att alla ska tycka lika, vara lika och 
att alla strävar efter konsensus. Det som förenar människorna är att det är i 
relation det unikt mänskliga framträder. Här blir Bubers (1993b) dialogfilosofi 
ett svar på hur världen och därmed också samhället kan bli en bättre och 
öppnare plats. Genom att belysa och sträva efter relation i ett samhälle 
accepteras och bekräftas olikheter utan att göra den andra till ett objekt, till 
något som kan hatas, förträngas och förminskas i värde. Den dialogfilosofi 
Martin Buber utvecklat ska förstås mot denna bakgrund, denna önskan om en 
bättre, mer human värld.  

Dialogfilosofin påvisar betydelsen av möten mellan människor och 
erbjuder ett sätt att se på utbildning som främst realiserad i relation. Möten 
och relationer ses inom dialogfilosofin som grunden i all utbildning, samtidigt 
fokuseras ett vidgat kunnande på den möjlighet som utbildning har att bidra 
till barnets möjlighet att växa som människa. 

I teorikapitlet presenteras några dialogfilosofiska grundantaganden, dessa 
är utgångspunkterna för Bubers pedagogiska idé. Betoningen i teorikapitlet 
kommer att ligga på en framskrivning av den pedagogiska delen där möten i 
pedagogiska sammanhang beskrivs både utifrån Bubers egna resonemang och 
med hjälp av andras tolkningar.  
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Bubers dialogfilosofi är den teoretiska utgångspunkten i föreliggande 
avhandling. I de två delstudierna använder jag olika analysbegrepp som till 
största delen är sprungna ur Bubers dialogfilosofi. Dessa skrivs fram i 
anslutning till beskrivningen av analysprocessen i Delstudie 1 och i Delstudie 
2. 

Innan dialogfilosofin och Bubers pedagogiska idé skrivs fram följer en 
beskrivning av hur jag har tolkat Bubers filosofi, detta för att läsaren ska ges 
en inblick i de val och de utmaningar som jag mött när en filosofisk kropp ska 
språksättas. 

Att presentera och beskriva filosofier och teorier sker alltid i en process av 
tolkning och urval. I föreliggande avhandling har Martin Bubers filosofiska 
texter och hans pedagogiska idé tolkats av mig men jag har också tagit stöd i 
andra forskares framskrivningar. Även om andras tolkningar har ökat min 
förståelse av Bubers texter, hans filosofi och hans pedagogiska idé och 
bidragit till min fördjupade teoretiska insikt är det min förståelse som återges 
i avhandlingen. För att underlätta läsningen skrivs i den löpande texten inte 
”min tolkning av Buber” ut men att det rör sig om just min tolkning ska 
betraktas som underförstått genom hela avhandlingstexten. 

Att tolka andra forskares och teoretikers verk innebär alltid en risk för att 
den egna tolkningen av teorin eller filosofin inte överensstämmer med andras 
tolkningar eller med den aktuella teoretikerns mest etablerade uttolkning. Min 
tolkning av Bubers verk kan förstås genom den tankemodell som här lånas av 
Sidorkin (1999, s. 7): 

None of my claims are to establish new or better interpretation of [the] two 
philosophers’ thought. I may as well put “Buber” and “Bakhtin” in quotation 
marks, so that someone’s established opinion about authentic Buber and 
Bakhtin are not offended. As strange as it may sound, I am not really interested 
in finding what exactly Mikhail Bakhtin and Martin Buber meant and what 
was their position on this and that. It is so in part because this is a work of 
applied philosophy, and in part because in my opinion, meanings of all texts, 
including the texts of my favorite philosophers, are born when we read them, 
and not when the texts are written. I would happily accept charges that some 
quotations are taken out of context and some of their ideas are misunderstood 
by me, as long as the comments and conclusions made are worthy of 
discussion. 

Jag menar här att jag inte gör anspråk på att göra en bättre tolkning av Buber 
än någon annan, eller hävdar att det är så här Buber skulle ha beskrivit sina 
texter (eller analyserat det empiriska materialet). Jag önskar dock göra ett upp-
riktigt försök att skapa förståelse för möten i förskolepedagogiska samman-
hang med hjälp av Bubers dialogfilosofi, vilket inleds med att jag introducerar, 
vad jag tolkar som hans pedagogiska idé med grund i dialogfilosofins existen-
tiella antaganden. 
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Bubers dialogfilosofi 
Nedan kommer Bubers grundantaganden om mänskligt varande i en omvärld 
att skrivas fram. Denna del ska ses som en kortfattad och överskådlig presen-
tation av Bubers dialogfilosofi. Dialogfilosofin är utgångspunkten för Bubers 
pedagogiska idé, som presenteras därefter. I Bubers verk framträder en syn på 
relation som grunden för utbildning och den dimension av möten som är den 
primära. Samtidigt påvisar Buber vikten av kunskapandet och beskriver hur 
kunskapen kan förstås som sprungen ur relationen. Bubers dialogfilosofi och 
pedagogiska idé kan därmed ses som bärande för avhandlingens syfte att ut-
veckla en fördjupad kunskap om och förståelse av möten, innehållandes både 
relationella och kunskapande dimensioner, mellan barn och pedagoger i en 
förskolepraktik. 

Det tvåfaldiga 
Enligt Buber beskrivs människans varande i världen som tvåfaldigt. 
Människans hållning är tvåfaldig och världen är tvåfaldig för människan. 
Enligt Buber (1990b) handlar denna tvåfaldighet om att möta sin omvärld 
antingen som ett objekt, som ett Det eller att möta den som ett Du och att då 
vara i relation. Jaget finns inte för sig själv utan enbart i någon av det Buber 
(1990b) benämner som grundformerna. Grundformer, eller grundord, 
innefattar ordparen Jag-Du eller Jag-Det och människan är under hela sitt liv 
i någon av ovanstående grundord. Tvåfaldighet är genomgående i Bubers 
texter och beskrivs och exemplifieras på olika sätt. Att människan alltid 
befinner sig i något av de två grundorden är det fundamentala. Följande citat 
är de inledande raderna i Bubers mest kända verk Jag och Du18  och beskriver 
de tankar som är huvudteser i de flesta av hans texter: 

 
Världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes tvåfaldiga hållning. 
Människans hållning är tvåfaldig alltefter tvåfalden i de grundord hon kan ut-
tala.  
Grundorden är inte enstaka utan ord-par. 
Det ena grundordet är ord-paret Jag-Du.  
Det andra grundordet är ord-paret Jag-Det (Buber, 1990b, s. 11). 

Jag-Det beskriver ett förhållande mellan mig som människa och min omvärld 
så som denna omvärld framstår när jag erfar den och därmed gör den till ett 
objekt. Alla de möten vi gör med vår omvärld, med andra människor och med 
matrialiteter där Jaget betraktar det mötta som ett objekt ses alltså enligt Buber 
som ett uttryck för grundordet Jag-Det. 

                               
18 Denna bok betraktas som höjdpunkten i Bubers arbete och ligger till grund för mycket av det 
som han senare skrev (Aspelin, 2005). 
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Grundordet Jag-Du, menar istället Buber, skiljer sig från Jag-Det genom att 
vara sprunget ur ett äkta möte. I Jag-Du blir Jaget och det väsen Jaget möter 
båda till subjekt. Buber (1997) beskriver det äkta mötet på följande sätt: 

Det äkta […] innebär ett accepterande av det annorlunda hos motparten. Om 
två människor meddelar varandra sina radikalt skilda åsikter i ett ämne […] då 
kommer allt an på […] att båda verkligen menar den andre, som den han är; 
det vill säga, att båda, trots sin vilja att påverka, reservationslöst accepterar den 
andre, på det sätt han är beskaffad (Buber, 1997, s. 33). 

Att acceptera det som är olika, att acceptera den man möter som en unik 
människa är en viktig grundtanke i grundordet Jag-Du.  

Bubers dialogfilosofi är alltså tvåfaldig där Jag-Du-relationen är den 
hållning vilken påverkar människan mest på djupet och som människan på 
flera sätt strävar efter men både Jag-Det-förhållandet och Jag-Du-relationen 
är nödvändiga (Engström, 2008). Ett viktigt påpekande är också att Buber 
menar att varje Du kommer för mig att bli ett Det men har också möjlighet att 
när som helst bli ett Du igen: 

Varje Du i världen är enligt sitt väsen ödesbestämt att bli till ett ting eller i 
varje fall på nytt ingå i det tillstånd som råder i tingens värld. På objektivt språk 
skulle man kunna säga: varje ting i världen kan – antingen före eller efter att 
det blivit ett ting – uppfattas av ett Jag som dess Du. … Detet är den eviga 
puppan, Duet den eviga fjärilen. De är emellertid tillstånd, som inte alltid av-
löser varandra på ett klart sätt, utan ofta i ett djupt kluvet och samtidigt oklart 
sammanflätat skeende (Buber, 1990b, s. 23). 

I formen av ett Det kan Duet beskrivas och bli till en erfarenhet. Erfarenheter 
kan vi minnas och tala om och därför behövs förhållandet mellan Jag och Det 
likväl som relationen Jag-Du. De båda grundordens betydelse skrivs fram av 
Buber (1990b) på följande sätt: ”utan Det kan inte människan leva. Men den 
som lever endast därmed är icke människa” (s. 37). I grundordet Jag-Du finns 
relationen och det är i relationer det verkliga livet sker, där det genuint mänsk-
liga träder fram.  

Det mellanmänskliga 
Det äkta mötet beskrivs också som ett mellanmänskligt möte, eller som det 
mellanmänskliga (Buber, 1990a) och är kopplat till grundordet Jag-Du. Även 
om den andra delen av tvåfaldigheten, Jag-Det-förhållandet, är av betydelse 
är det teoretiska antagandet att det är i det mellanmänskliga, i Jag-Du, som 
människan förverkligas (Aspelin, 2010). Människan har en drift till förbund-
enhet som är större än driften att erfara (Buber, 1993b). I Jag-Du-relationen 
uppfattar jag dig som något annorlunda och skilt från mig men samtidigt finns 
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något, relationen, mellan oss. Betydelsen av relation mellan människor är en 
av de viktigaste teserna i Bubers dialogfilosofi.   

De mellanmänskliga mötena är vägen för att ”frambringa äkta personer och 
att etablera äkta samvaro”(Aspelin, 2010, s. 103). Aspelin beskriver hur det 
mellanmänskliga ses som något unikt mänskligt och den sfär inom vilken 
människan förverkligas: 

Människans väsen står varken att finna i en samhällelig, objektiv sfär (i förhål-
lande till en abstrakt och opersonlig omvärld) eller i en privat subjekt sfär (i 
förhållande till det egna jaget) utan i den mellanmänskliga sfären. Mellanrum-
met är den sanna verkligheten, människan förverkligas i relationen männi-
ska/människa (Aspelin, 2010, s. 92).  

Mellanrummet, den mellanmänskliga sfären, skapas när Jag säger Du. När 
människor möts i ömsesidighet och där jag accepterar dig som du är finns en 
relation (Buber, 1990a, s. 26). I förhållandet mellan Jag och Det finns inte 
relation och Jaget betraktar och erfar Detet som ett objekt. 

En viktig tes att framföra i samband med framskrivningen av det mellan-
mänskliga är att det finns en signifikant skillnad mellan det sociala och det 
mellanmänskliga. Det sociala beskriver Buber (1990a) som alla de tillfällen 
då människor vistas tillsammans, i klassrummet, i kassan på mataffären, 
hemma vid middagsbordet, i den politiska debatten, under fotbollsmatchen 
och så vidare utan att på riktigt mötas. Det sociala kan ta sig uttryck på många 
olika sätt men vad som skiljer det sociala från det mellanmänskliga är hur vi 
möter varandra. I det sociala säger vi Det och i det mellanmänskliga säger vi 
Du. 

När vi säger Det görs den andra till ett objekt, den andra blir också något 
vi ska hantera, påverka och göra erfarenheter av (Buber, 1990a). Läraren 
önskar få eleverna att lära sig multiplikationstabellen genom att repetera den 
många gånger, personen i kassan blir ett verktyg för att jag ska kunna få mat 
på bordet, vid middagsbordet blir samtalet ett verktyg för att få veta vad de 
andra sysselsatt sig med under dagen, i den politiska debatten önskar 
motståndarna vinna röster och i fotbollsmatchen blir både med- och 
motspelare till objekt jag måste hantera för att spela matchen. Alla dessa 
kollektiva, sociala, möten är en del av människans tvåfaldiga hållning, det är 
här hon säger Det. Denna hållning är av stor betydelse, som redan påpekats, 
och är en viktig del av det mänskliga livet. 

Det finns samtidigt alltid en möjlighet för det sociala att förändras. Det kan 
ske i klassrummet, i kassan eller under en fotbollsmatch. När pedagogen under 
en samling bekräftar och upplever barnets närvaro skapas det en ömsesidighet 
dem emellan och ett mellanmänskligt möte kan uppstå. Detta kan ske i korta 
stunder, som solglimtar i ett uppsprickande molntäcke, för att sedan förändras 
och bli till ett socialt förhållande igen, men erfarenheten av det 
mellanmänskliga finns kvar (Buber, 1997).  
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Erfarenheten av det mellanmänskliga mötet finns kvar som ett minne, som ett 
Det. En pedagog och ett barn som upplevt ett mellanmänskligt möte mellan 
sig kan återuppleva och åter uppleva det mellanmänskliga (Buber, 1993b). 
Den mellanmänskliga dimensionen är något varje människa strävar efter, 
längtar efter och förverkligas i. 

Jag menar inte att man, när man upplevt något sådant [det mellanmänskliga], i 
fortsättningen skulle känna dubbelsidighet vid varje tillfälle då det är teoretiskt 
möjligt – det kunde tänkas leda till att driften miste sin kraft – men en enda 
erfarenhet av denna genomgripande art gör att den andra parten, den som från 
början var ett objekt, för alltid bli närvarande för en (Buber, 1993b, s. 55). 

Exempelvis är pedagoger och barn som en gång upplevt mellanmänskliga 
möten dem emellan medvetna om att dessa möten kan uppstå igen. De är 
närvarande för varandra även om de inte alltid är i relation. Enligt Buber är 
inte heller ett konstant varande i relation något att sträva efter. 

Det betyder inte att hon [en människa] ständigt kan syssla med barnet, varken 
konkret eller i tankarna, och det vore inte heller önskvärt. Men om hon 
verkligen har tagit upp det då […] har den enas ständiga potentiella närvaro för 
den andra stiftats och äger bestånd. Då är det verklighet mellan dem, 
ömsesidighet (Buber, 1993b, s. 61).  

Relationen kan alltså ses vilande och alltid närvarande när mellanmänskliga 
möten en gång, eller fler, har upplevts. I relationen accepterar vi varandra. Jag 
upplever någons närvaro och blir samtidigt närvarande för någon annan. 
Mellan oss finns ömsesidighet. 

Äkthetsperspektivet 
Verklig, sann och äkta är begrepp som återkommer i Bubers olika verk. Han 
talar exempelvis i I dialogens väsen (Buber, 1993a) om ett verkligt svar, den 
sanna gemenskapen och den äkta dialogen. I Jag och Du (Buber, 1990b) åter-
finns begrepp som det verkliga livet, sant personligt liv och (aningen komiskt) 
en äkta psykopat. Sann mänsklighet och äkta samtal är andra uttryck vilka 
återkommer (Buber, 1997) och i Om uppfostran (Buber, 1993b) talar Buber 
om ett bildningsarbete som ”fostrar människor till äkthet och sanning” (s. 99). 
Den tolkning som görs här är att äkta, verklig och sann kan ses synonyma med 
varandra19. I avhandlingen definierar jag äktheten som både den dimension av 
mänskligheten som framträder i Jag-Du-relationen och de mellanmänskliga 
möten inom vilka Jag-Du uppstår. Det äkta kan dock beskrivas främst i termer 
av upplevdhet. Att var och en avser sin partner, att det finns en ömsesidighet, 
                               
19 Syftet med denna avhandling är inte att kritiskt granska Bubers dialogfilosofi varpå dessa 
begrepp förenklat tolkas som synonyma. För en mer nyanserad tolkning se exempelvis Jons, 
2008 eller Aspelin, 2005. 
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att i möjligaste mån se den andra som verkligt närvarande, att acceptera den 
andra som den han eller hon är samt att vara villig att bidra är de innebörder 
Buber (1990a) tillskriver det äkta mötet. Äktheten blir därmed att betrakta som 
en dimension av vårt varande som människor. Denna dimension, menar 
Buber, har blivit allt mer sällsynt.20 

Det mellanmänskliga, äkta, mötet kan dock inte planeras. Det uppstår spon-
tant och kan därför inte schemaläggas eller tidsbestämmas (Buber, 1993b). 
Det kan inte heller placeras i en modell för hur ett mellanmänskligt möte ska 
genomföras på bästa sätt. Hur mötet tar sig form är avgörande de två personer 
som säger Du till varandra. Till den empiriska forskningens förtret går det inte 
heller att studera äktheten genom betraktanden. Det äkta mötet är, enligt Buber 
(1990b), en subjektiv upplevelse. Från ett betraktande öga, eller öra, kan inte 
ett mellanmänskligt äkta möte slås fast. Det är enbart de som deltar i mötet 
som kan säga något om äktheten i detsamma.   

Därför vill jag poängtera att jag inte påstår mig kunna studera eller fastställa 
äkthet utan att det istället är förutsättningar för äkta mellanmänskliga möten 
som jag i avhandlingen riktar intresset mot. Mellanmänskliga möten ska i 
texten förstås som äkta möten. 

Förutsättningar för mellanmänskliga möten 
Även om Buber (1990a, 1990b, 1993a, 1993b, 1997) själv upprepade gånger 
skriver att det inte är möjligt att planera för att mellanmänskliga möten ska 
uppstå återkommer samtidigt uttryck för att det finns vissa förutsättningar som 
är gynnsamma eller eftersträvansvärda för att det äkta uppstår. Detta fram-
träder exempelvis i Det mellanmänskliga (Buber, 1990a) där Buber skriver 
fram ett antal betydelsefulla förutsättningar för äkta möten. I tolkningar av 
Bubers texter och i originalverken blir det därmed synligt att det finns 
förutsättningar som öppnar upp för möjligheten att mellanmänskliga möten 
uppstår.  

Ett citat av Aspelin (2015b) får exemplifiera hur det å ena sidan inte går att 
söka upp ett Jag-Du-möte medan det å andra sidan förutsätter att personen är 
redo och beredd för detsamma.  

Jag kan inte skapa Duet och finner det inte genom sökande. Du träder mig till 
mötes, möter mig av nåd. Ändå kommer det an på mig att vara redo för mötet, 
beredd att träda i relation till Duet. Utan min aktiva medverkan kan det inte 
uppstå någon egentlig relation (Aspelin, 2015b, s. 69). 

                               
20 Förvisso skrevs Det Mellanmänskliga redan 1954 men få är det nog som skulle motsäga sig 
denna tes även idag. 
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Att vara redo för mötet och beredd att träda i relation menar Aspelin är viktiga 
förutsättningar. Saari (Nordström-Lytz, 2013)21 har också formulerat vad som 
beskrivs som sannolika förutsättningar för äkta möten, här i ett pedagogiskt 
sammanhang. Denna tolkning ska förstås som ett försök att inte enbart 
beskriva förutsättningar utan även ge mötet vissa egenskaper. Dessa är: 

…lyhördheten för andra, medvetenheten om elevens behov, pedagogiska 
situationer där läraren är på tumanhand med eleven, det villkorslösa 
erkännandet av den andra, det ömsesidiga formandet av identitet och 
verksamhetsformer, lärarens beredskap att ge eleven redskap att språkligt 
hantera dialogen, empati, det inlevande lyssnandet (Nordström-Lytz, 2013, s. 
103).  

Här redogörs för en relativt stor mängd förutsättningar, eller som de även 
beskrivs, egenskaper. Ytterligare en tolkning av vad som sker i 
mellanmänskliga möten ges av Karlsen (2003). Här blir termer som närvaro, 
ömsesidighet, omedelbarhet, uppriktighet, intensitet, autencitet, 
oförutsägbarhet och outsäglighet viktiga. Dessa menar Karlsen kan leda till att 
mötet mellan barn och pedagog ges en möjlighet till Bubers äkta dimension. 

Även om mellanmänskliga möten inte kan förutbestämmas eller beskrivas 
i manualer kan samtidigt vissa betydelsefulla förutsättningar för mötena ur-
skiljas. I följande text lyfts förutsättningar för mellanmänskliga möten som 
blivit synliga i mina läsningar av Buber och hans uttolkare.  

Omfattning är en sådan förutsättning. Att omfatta innebär att i samtidighet 
uppleva och förstå sina egna handlanden och hur de uppfattas av den andra 
(Aspelin, 2005; Buber, 1993b; A. Cohen, 1983). Det handlar inte om att enbart 
ta den andras perspektiv utan att uppleva både och samtidigt. I ett äkta möte 
mellan två personer, vilka som helst, sker omfattning. Deltagarna upplever 
både sig själv och den andra i en samtidighet och omfattningen kan beskrivas 
som dubbelsidig. Två andra förutsättningar framhävs också, närvaro och 
ömsesidighet. Dessa förutsättningar återkommer i flera av Bubers (1990a, 
1990b, 1993b) verk. Att vara verkligt närvarande för den andra och att göra 
den andra verkligt närvarande för sig är en förutsättning för äkta möten. 
Närvaro innefattar att vara uppmärksam på och medveten om den andra och 
handlar om både mental och fysisk närvaro. Ömsesidighet förstås också i både 
mentala och fysiska termer och innefattar alla deltagares möjlighet till och 
faktiska deltagande i mötet.  

I Bubers verk Om uppfostran (1993b) beskriver han tre olika former av vad 
han benämner som dialogiska relationer. Denna beskrivning av dialogiska 
relationer likställs här med olika typer av äkta möten. Den första, abstrakta, 
formen av möten menar Buber kan uppstå mellan två personer vilka mitt under 
en argumentation ser den andres uppfattningar lika tydligt som sina egna. De 

                               
21 Saari, 2009, skriver på finska och har inte kunnat studeras för denna avhandling varpå refe-
rensen går till Nordström-Lytz, 2013. 
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blir medvetna om att de enbart är representanter för olika uppfattningar. 
Omfattningen är kopplad till deras argumentation mer än till deras person och 
de kan erkänna varandras uppfattningar.  

En annan form av äkta möten är de Buber kallar för vänskapens möten. Två 
personer erkänner och omfattar varandra. Här omfattas hela personen till 
skillnad från den mer abstrakta formen av äkta möten. Den tredje formen av 
möten är pedagogiska möten. Dessa möten är en specifik form av äkta möten 
som innehåller både relationella, mellanmänskliga dimensioner och mer unikt 
pedagogiska dimensioner. Nedan kommer den pedagogiska idé som Buber 
skriver fram att presenteras och de pedagogiska mötena, som beskrivs 
fördjupat i delstudie 2 grundas i den pedagogiska idén.   

Bubers pedagogiska idé 
Oavsett inriktningar eller politiska ramar kan pedagogikens uppdrag beskrivas 
som att pedagogen, genom sig själv och sina ageranden ger barnet en 
möjlighet att växa som människa, utvecklas och bli något det inte redan är.22 
Pedagogikens unika särdrag menar A. Cohen (1983), i sin tolkning av Buber, 
ligger i den intention till påverkan som är inbäddad i grunden i det 
pedagogiska uppdraget.  

De mellanmänskliga mötena blir, enligt Buber (1993b), pedagogikens 
grundsten. Mellanmänskliga möten är en del av att vara människa och 
pedagogens uppdrag är att möta barnen och därmed ge dem en möjlighet att 
förverkligas som människor. De mellanmänskliga mötena är därmed 
utbildningens kärna. Jons tolkar utbildningsuppdraget på följande sätt:  

Den stora gemenskap som edukation har som målsättning att införliva eleven 
i kan med andra ord kallas för en olikhetens gemenskap i det att deras gemen-
samma nämnare med nödvändighet består i människornas egenheter, det vill 
säga i att alla är olika varandra, och å andra sidan deras gemensamma ansvar 
för gemenskapen och för varandra (Jons, 2008, s. 157). 

Gemenskapen med och omsorgen om medmänniskorna stärks i de 
mellanmänskliga mötena och i den relation som uppstår. Relation blir därmed 
målet med all utbildning och det sätt genom vilket mänskan växer och 
utvecklas. Detta är Bubers pedagogiska idé. Utbildningens, här mer specifikt 

                               
22 Här kan i och för sig ett ifrågasättande av den svenska förskolans uppdrag som enbart peda-
gogisk arena på sin plats eftersom den svenska förskolan, till skillnad från exempelvis försko-
lorna i Reggio Emilia i Italien (Grut, 2005), delvis vuxit fram ur ett behov av omsorg om barnen 
när mödrarna började förvärvsarbeta. Uppdraget i de tidiga förskolorna var under årtal främst 
ett omsorgsuppdrag (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Föreliggande avhandling tar dock 
avstamp i dagens förskoleuppdrag som till mycket stor del utgår från att barnet ska ges en möj-
lighet att utvecklas och lära och växa som människa inom många olika områden (Skolverket, 
2018b) och lämnar en diskussion om vilket uppdrag som pedagogerna bör har till andra att föra. 
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förskolans pedagogiska verksamhets, och pedagogernas huvudsyfte betraktas 
alltså vara att genom relationer skapa ansvarfulla och accepterande personer 
som verkar för mänsklig gemenskap. I pedagogiska sammanhang bör vi sträva 
efter att människor möts, accepterar varandra och påvisar en förståelse för 
andras perspektiv (Buber, 1990b). Detta är dimensioner som kan förstås som 
sprungna ur mellanmänskliga möten. Det mellanmänskliga kan uppstå mellan 
alla människor men i pedagogiska sammanhang är barnens växande centralt. 
Genom sig själv ska pedagogen få barnet att växa.  

Aspelin (2010) har berört utveckling i pedagogiska situationer och skriver 
fram en tolkning av Bubers pedagogiska idé på följande sätt: 

Det egentliga syftet med utbildning, om vi följer Buber, är inte att utöka ele-
vernas kunskapsförråd eller öva upp deras förmågor och färdigheter i olika av-
seenden utan att möta dem som de verkligen är och stödja deras existentiella 
utveckling (Aspelin, 2010, s. 94).  

Att möta någon som den verkligen är beskrivs av Buber (1990b) som grund-
ordet Jag-Du och innebär att man är i relation. Relationen blir därmed det som 
är syftet med utbildning och pedagogens betydelse blir både stor och viktig.  

Synen på pedagogen som genom sina ageranden erbjuder det mötande 
barnet en möjlighet att växa in i en karaktär av medmänsklighet och acceptans 
återfinns i Bubers (1993b) framskrivning av pedagogens roll. När pedagogen 
som en hel, levande människa ”meddelar sig med sina medmänniskor på ett 
omedelbart sätt” (s.108) påverkar han eller hon barnet eller eleven på ”det 
starkaste och renaste sättet” (s. 108) och relation mellan dem kan uppstå. I 
relationen ges barnet en möjlighet att växa som människa. 

När det gäller begreppet kunskap kan det i Bubers texter oftare kopplas 
samman med grundordet Jag-Det. Kunskapen görs till ett objekt som kan 
hanteras, uppdelas och göras till erfarenhet. Jons (2008) tolkar detta som att 
kunskap är något som kan iakttas, kännas, förnimmas, föreställas, önskas eller 
tänkas och att denna kunskap därmed blir Detet i förhållandet Jag-Det. Här 
kan vi ana en sådan kunskap som kan mätas, visas upp, återupprepas och 
iakttas. Möjligen kan en sådan kunskap förstås som den kunskap vi 
traditionellt föreställer oss i utbildningssammanhang. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2018b) beskrivs kunskap som ett substantiv som något barnen, 
men även pedagogerna kan inhämta, utveckla, överföra, söka, tillägna sig, 
erövra, utbyta och få. Här förstår jag kunskap i läroplanen som något Buber 
(1990b) beskriver som sprunget ur Jag-Det förhållandet och kunskap blir då 
till ett objekt.  

Med en sådan uppdelning av kunskap och relation kan det vara lätt förstå 
dem som oförenliga. Buber (1993b) bidrar dock med två olika former av 
kunskapsdefinitioner. Han talar dels om kunskap som ett Det, dels om 
kunskapande i en Jag-Du-relation. Även Nordström-Lytz (2013) visar på hur 
kunskapsbegreppet kan framträda på olika sätt genom att skilja det 
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”momentana Jag-Du-mötet” (s. 141) där äkta växelverkan sker mellan barn 
och pedagog från ”en kontinuerlig Jag-Det-utveckling av kunskaper, 
färdigheter och attityder” (s. 141).  

Det momentana Jag-Du-mötet beskriver Buber (1993b) som ”bildnings-
kraftens speciella natur” (s.83) som utgår från kraften att i mötas i relation. I 
relationen framträder det som vill sägas och stoffet i bildningen blir det som 
aktualiseras här och nu. Nordström-Lytz (2013, s. 130) bidrar med en tolkning 
av bildningskrafterna:  

Det grundläggande (och därmed det viktigaste) för eleven är att öva 
medlevandet i relationer. Detta sker i den pedagogiska situationen, i skapandet 
av kunskaper och artefakter. 

Här framträder en bild av att relationen och skapandet av kunskap kan ske 
samtidigt. Detta antagande stärks av Aspelin (2015b) i några inledande rader 
till ett kapitel i boken Inga relationer utan presentationer. Han argumenterar 
mot en uppfattning av kunskap som synonym med prestationer och erbjuder 
en annan tolkning. Kunnandet menar Aspelin ”är i grund och botten gåtfullt, 
ett slags mellanrumsögonblick av sanning” (Aspelin, 2015b, s. 67). Vidare för 
Aspelin ett resonemang om kunskap med utgångspunkt i Bubers tvåfaldiga 
hållning och menar att kunskapens källa finns i både Jag-Det och i Jag-Du, 
men att det finns en skillnad i den kunskap barnet, individen, människan 
möter. Jag-Det skapar kunskap om något, vilket lätt låter sig jämföras med 
kunskap som substantiv. En annan kunskap, eller kanske snarare en 
kunskapsprocess, återfinns i Jag-Du-relationen. Individen är i en 
kunskapsprocess och enligt Aspelin (2015b) kan man tala om ”ett Du-
kunnande som initieras och gror inom Jag-Du-relationen” (s. 73). Vidare 
skriver Aspelin (s. 74) ”Den verkliga kunskapens väsen är för Buber konkret 
upplevelse, levande möte, närvaro inför någon, intuitiv förståelse”. 

Den verkliga kunskapen kan förstås som något som uppstår här och nu, i 
mötet mellan Jag och Du. Dock sker ett erfarande vilket gör att de kunskaper 
som uppstått i mellanmänskliga möten omformas till objekt som sedan ingår 
i det Buber kallar för ett förråd av kunskaper: 

När någon verkligen ser det som möter honom, upplåter sig i denna kunskap 
dess väsen för honom. Det som han sett såsom närvarande blir han väl tvungen 
att fatta som föremål, jämföra med föremål, inordna det i serier av föremål; 
endast som ett Det kan det ingå i förrådet av kunskaper (Buber, 1990b, s. 44). 

Här tecknas en bild av att den verkliga kunskapens väsen framträder i 
relationen och att den sedan görs till en objektiv och hanterbar kunskap. 
Relationen och kunskapen går hand i hand men Buber varnar för att den 
objektiva kunskapen, kunskapen som substantiv, tenderar att bli dominerande 
på Jag-Du-kunnandets bekostnad (Aspelin, 2015b; Buber, 1993b). Många 
gånger blir kunskapen fastslagen som ett objekt och förmedlas vidare i formen 
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av ett Det. I de pedagogiska mötena mellan barn och pedagog sker dock det 
som kan förstås som en sammanflätning av relationen och kunskapen, där 
kunskapen uppstår i och ur relationen. 

I föreliggande avhandling ska kunskapande förstås som den pedagogiska 
process som ger barnet en möjlighet att växa. Utgångspunkten är att 
kunskapande sker i relation och att det är i den processen som hela barnet ges 
en möjlighet att utvecklas. Relation kan uppstå mellan vilka människor som 
helst och kan förstås som fristående från den kunskapande processen. Däremot 
kan inte den kunskapande processen förstås som fristående från relation. 
Kunskaper kan förmedlas vidare utan relation men den pedagogiska 
kunskapande dimension som Buber (1993b) lyfter fram är tätt 
sammankopplad med relationen. Kunskap, som ett substantiv, är dock inte att 
betrakta som onödig, felaktig eller på annat sätt negativ. Om utbildning, här 
inom förskolans praktik, prioriterar det redan etablerade och på förhand givna 
kunskapsinnehållet riskerar dock de relationella dimensionerna att åsidosättas. 

I de kapitel som redogör för de olika delstudierna följer fördjupade 
teoriframskrivningar som är specifika för de olika studierna. I delstudie 1 
fokuseras dialog som ska ses som ett begrepp grundat i Bubers dialogfilosofi. 
I detta kapitel beskrivs även vissa begrepp som är avgörande för analyserna 
och behandlar interaktionistiska aspekter på dialoger. I delstudie 2 fördjupas 
Bubers pedagogiska idé och de för denna delstudie centrala begreppen 
närvaro, ömsesidighet, ensidig omfattning, acceptans och konfirmering. 

Sammanfattning – teoretiska utgångspunkter 
Bubers dialogfilosofi kan förstås som en existentiell filosofi där människans 
varande i världen ses som tvåfaldigt. Jaget finns bara i någon av de två grund-
formerna, Jag-Det eller Jag-Du. När Jaget säger Det betraktar det den andra 
som ett objekt, något man kan erfara och prata om. När Jaget i stället säger Du 
till den andra uppstår relation och de båda accepterar varandra som olika men 
de möts i en helhet. Båda dessa grundformer behövs enligt Buber.  

Det unikt mänskliga är alltså vårt sätt att vara med varandra. I de relationer 
där människan förverkligas framträder dimensioner av närvaro och 
ömsesidighet. 

I utbildning är relation primärt. Kunskapande sker, enligt Buber, i relation. 
Samtidigt finns det mer objektiv kunskap som skapas i Jag-Det-förhållanden. 
Denna kunskap är viktig men enligt Buber är det den kunskap som är sprungen 
ur Jag-Du-relation, ur (äkta) pedagogiska möten, som kan betraktas som 
meningsfull kunskap som också bidrar till ett växande som människa.  

Då avhandlingens syfte är att utveckla en fördjupad kunskap om och en 
empiriskt baserad förståelse av möten, innehållandes både relationella och 
kunskapande dimensioner mellan barn och pedagoger i en förskolepraktik, 
blir de mellanmänskliga förutsättningarna närvaro och ömsesidighet av 
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betydelse. Det är dessa förutsättningar som kan förstås som grunden för 
relation. I avhandlingen finns därutöver ett särskilt intresse för pedagogiska 
möten. I delstudie 1 kommer Bubers dialogbegrepp att presenteras mer 
fördjupat och i delstudie 2 blir de unika förutsättningarna för pedagogiska 
möten framträdande. 
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Empiriinsamling 

I föreliggande kapitel, som är ett metodkapitel, redovisar jag 
tillvägagångssättet för mitt arbete med insamling av empiri. Här presenteras 
de metoder som jag använt tillsammans med en redogörelse för hur jag gått 
tillväga i mitt möte med förskolans praktik. I kapitlet beskriver jag också den 
aktuella förskolans praktik samt redogör för de etiska ställningstaganden som 
gjorts i samband med empiriinsamlingen. 

De syften och frågeställningar som jag ämnar besvara ligger till grund för 
avhandlingens metod. Genom att observera olika handlingar, i mitt fall i 
förskolans praktik, kan ny kunskap genereras (David & Sutton, 2016; Vogt, 
Gardner, & Haeffele, 2017). I denna avhandling ställs frågor som berör 
pedagogers ageranden. För att besvara dessa frågor krävs en empiri som kan 
synliggöra just ageranden, vilket ledde till valet att göra en observationsstudie 
(B. L. Berg, 2007; Vogt m.fl., 2017). Detta val ledde vidare till ytterligare val 
av vad som ska observeras, hur observationen ska genomföras, hur 
dokumentation ska ske och slutligen hur bearbetning, analys och presentation 
ska utföras (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015). Förfaringssättet för analys 
kommer jag beskriva längre fram i avhandlingen i samband med respektive 
delstudie, då delstudierna har olika analysmetoder och olika analysbegrepp. 
Detta kapitel berör således enbart arbetet med att samla in empirin. 

All empiri samlades in under arbetet med min licentiatuppsats men jag 
ansåg att materialet även var lämpligt att använda för doktorsavhandlingens 
syfte. Metodbeskrivningen för empiriinsamling liknar därmed de 
beskrivningar som återfinns i licentiatuppsatsen (Fredriksson Sjöberg, 2014), 
men innehåller uppdateringar och omarbetningar anpassade för avhandlingen.  

Tillträde till förskolan och deltagarna 
Med utgångspunkt i avhandlingens syfte önskade jag ett empiriskt material 
där det fanns skäl att anta att det var möjligt att analysera möten innehållandes 
både relationella och kunskapande dimensioner mellan barn och pedagoger i 
en pågående förskolepraktik.  

Nedan presenteras den urvalsprocess som skedde innan det empiriska 
materialet samlades in. Genom en redan etablerad kontakt med den kommun 
där förskolan ligger fick jag tips om en förskola som skulle kunna vara lämplig 
för mitt forskningsprojekt. För att få tillgång till förskolan, pedagogerna, 
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vårdnadshavarna och barnen för insamlande av empirisk data kontaktade jag 
den rektor23 som var ansvarig. Ett möte med rektorn ordnades och jag 
informerade om den tilltänkta forskningen. Rektorn kan i min avhandling 
betraktas som en gatekeeper, på svenska grindvakt, och blev min väg in till 
deltagarna (David & Sutton, 2016). När rektorn informerats om min forskning 
kontaktade denne pedagogerna på förskolan och jag kunde därefter boka in ett 
möte med dem. Pedagogerna informerades om mitt upplägg och om deras del 
och de gav därefter sitt godkännande. Därefter hjälpte de till med att dela ut 
information till vårdnadshavare för de barn som var aktuella för deltagande i 
forskningsprojektet. Samtycke och andra etikrelaterade aspekter av tillträdet 
beskrivs utförligare i det avsnitt som explicit berör forskningsetik. 

Totalt deltog 53 av 56 barn och samtliga 10 anställda pedagoger. Barnens 
ålder var 1-6 år. 

Beskrivning av den studerade förskolan 
I föreliggande avhandling görs mikroanalyser (Aspelin, 2015a; Heath & 
Hindmarsh, 2002) av möten mellan barn och pedagoger i förskolans praktik. 
Då mikroanalyser görs blir det viktigt att lyfta fram kontexten, det vill säga 
det sammanhang inom vilket forskningsprojektets interaktionssituationer 
pågår. Ett sätt att göra detta på kan vara att beskriva förskolans miljö och 
organisering av verksamheten. Corsaro (1982) argumenterar för att arbetet 
med videoinspelningar bör ta sin utgångspunkt i väl förankrade kunskaper om 
det fält, eller den kontext inom vilket videoinspelningarna är gjorda. Tydliga 
beskrivningar av fältet, här förskolans verksamhet, gör att avhandlingens 
resultat kan sättas i ett sammanhang som gör resultatet mer tillförlitligt.  

I följande avsnitt kommer jag att kortfattat beskriva deltagarna, förskolans 
lokaler och verksamhetsorganisation. 

Deltagare 
I den aktuella förskolan var drygt femtio barn mellan ett och sex år inskrivna 
och tio pedagoger arbetade där vid insamlingsperioden. Ett fåtal av barnen 
hade ett annat modersmål än svenska men talade svenska som andraspråk eller 
som ett andra förstaspråk. Ungefär 55 % av de deltagande barnen var flickor 
och 45 % var pojkar. Alla pedagoger var kvinnor vilket inte är anmärknings-
värt mot bakgrund av att förskolan nationellt sett har 96 % kvinnliga anställda 
(Skolverket, 2018c). 

                               
23 Från och med 1/7 2019 ersätts förskolechef som titel med rektor. 
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Lokaler 
Förskolan är byggd med tre avdelningar i ett plan. Varje avdelning består av 
en hall med ingång utifrån, ett större rum med köksbänk och tre eller fyra 
mindre rum samt toaletter och tvättrum. Både i de mindre och de större rum-
men samt i korridoren mellan dessa och mellan avdelningarna finns lek-
material (exempelvis dockor, bilar, byggmaterial, material för rollek, material 
för sång och musik) skapande material (exempelvis pennor, färger, papper, 
pärlor, lim, saxar) samt böcker, spel och pussel. I dessa utrymmen finns även 
plats för utställningar och upphängningar av barnens projekt och alster. I flera 
av förskolans tvättrum finns möjlighet till lek med vatten. Rummens antal och 
storlek samt organiseringen av material i lokalerna liknar beskrivningar av 
förskolor i andra studier (se exempelvis Gejard, 2018; Holmberg, 2015; 
Markström, 2005). 

Hela förskolan har en gemensam gård som är inhägnad och relativt plan. 
Där finns klätterställning, gungor, sandlådor och en del växtlighet. Det finns 
också områden för olika typer av rollekar och några förrådsbyggnader för 
förvaring av material. Nära förskolans yttervägg finns också några bord med 
bänkar och möjlighet att vistas under tak. Här står även barnvagnar till de 
yngre barnen som sover i vagn under sin vistelse på förskolan. 

Organisering av verksamheten 
På en av de tre avdelningarna vistades barn som är fyra till sex år och på de 
andra två avdelningarna fanns barn mellan ett och tre år. På avdelningen med 
de äldre barnen var drygt 20 barn inskrivna och på de andra avdelningarna var 
det ungefär 15 barn i varje grupp. Att avdelningar med yngre barn har färre 
barn inskrivna än avdelningar med äldre barn är vanligt förekommande i den 
svenska förskolan enligt statistik från Skolverket (2018a).  

Förskolan hade vid empiriinsamlingen öppet mellan 06.30 och 18.00 (tiden 
kunde variera lite beroende på barnens behov av omsorg). Förskolan kunde 
sägas erbjuda en heldagsomsorg med utbildad personal vilket är det vanligaste 
i svenska förskolor (Kultti, 2012). Frukost serverades ungefär klockan åtta, 
lunch ungefär klockan halv tolv och mellanmålet åts mellan två och halv tre.  

Verksamheten bedrevs lite olika på de tre avdelningarna men på 
förmiddagen från klockan nio fram till lunch skedde regelbundet en planerad 
verksamhet där barnen var indelade i mindre grupper och varje grupp gjorde 
något med en eller flera av pedagogerna. Denna aktivitet kunde som exempel 
röra ett projektarbete, någon skapande verksamhet, en aktivitet i 
rörelserummet eller en lekaktivitet.  

Varannan vecka hade hela förskolan en gemensam aktivitet där alla barn, 
utom de allra yngsta, valde en utomhusaktivitet som genomfördes i mindre 
grupper tillsammans med en pedagog. Vid de här tillfällena bestod grupperna 
av barn från alla avdelningar. Detta visar en pedagogplanerad verksamhet 
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utomhus och skiljer sig från forskningsresultat som visar att 
utomhusaktiviteter oftare är barninitierade (Kultti, 2012). Tidigare studier har 
också visat på att pedagogernas roll i utomhusaktiviteten är en övervakande 
roll (Kultti, 2012; Markström, 2005), vilket skiljer sig från vad som 
observerats på den aktuella förskolan. Där hade pedagogerna en tydlig plats i 
aktiviteten tillsammans med barnen och pedagogerna deltog aktivt i den 
aktivitet barnen valt. Samma procedur, där barnen valde aktivitet som sedan 
genomfördes i mindre grupper med barn från hela förskolan, skedde även 
regelbundet inomhus.  

En komplex praktik 
I ovanstående avsnitt har den aktuella förskolans miljö och verksamhets-
organisation beskrivits. För pedagogerna fanns även en rad andra faktorer som 
påverkade deras professionella vardag. Några exempel på påverkansfaktorer 
är förskolans traditioner (Eriksson, 2014) eller de diskurser som pedagogerna 
omfattas av (S. Persson, 2015). Politiska beslut rörande exempelvis 
styrdokument eller ekonomiska regleringar är andra faktorer som kan påverka 
pedagogernas arbete (Wahlström, 2014), men också mer personliga faktorer 
som pedagogernas attityder, hälsa och välbefinnande, deras utbildning och 
ålder (E. Johansson, 2008; Stipek & Byler, 1997). Barngruppens storlek och 
sammansättning påverkar också det pedagogiska uppdrag som ska 
genomföras (Tellgren, 2004). Avhandlingen syftar inte till att studera 
förskolans påverkansfaktorer, däremot är det viktigt att komma ihåg att 
pedagogerna hade omständigheter att ta hänsyn till som inte blir synliga i 
observationer och de situationer som presenteras i resultatet ska förstås som 
en del av en komplex praktik. 

Deltagande observation 
För detta avhandlingsprojekt ansåg jag att deltagande observationer (David & 
Sutton, 2016) var ett lämpligt metodval för såväl avhandlingens syfte som för 
mig som forskare med förskollärarbakgrund. Vid deltagande observationer 
samlar forskaren själv in data genom att delta i den praktik man önskar 
studera. Att göra detta gav mig chansen att få en direkt förståelse för den 
aktuella förskolans praktik. Samtidigt vill jag hävda att det var av värde att jag 
som förskollärare också har en förtrogenhet med denna typ av praktik och kan 
orientera mig i den utifrån en professionell förförståelse.  

För att, på mikronivå, kunna analysera hur pedagoger agerar önskade jag 
någon form av dokumentation av det som observerats. Videoinspelningar 
valdes därför som dokumentationsmetod. De val jag gjort av observerade och 
dokumenterade situationer, videoinspelning som dokumentationsform och 
min roll som observatör kommer beskrivas nedan.  
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Observerade och dokumenterade situationer 
Vid mina besök på den aktuella förskolan observerades och 
videodokumenterades: måltider, mer fria aktiviteter inomhus och delvis 
pedagogstyrda aktiviteter utomhus. I samspel med pedagogerna beslutade jag 
att dessa situationer, som pedagogerna menar förekom regelbundet i 
förskolans verksamhet, skulle observeras upprepade gånger. Just dessa 
situationer valdes ut då vardaglig interaktion eftersöktes. Min önskan var 
också att observera varierande typer av situationer där barnen och 
pedagogerna styrde innehåll och inramning i olika grad. De situationer som 
valdes ut beskrivs närmare nedan: 

 
• Måltider som är påverkade av förskolans organisation och starkt styrda av 

pedagogen, där alla deltagare befinner sig relativt stilla på en och samma 
plats under en något längre tid. Kontexten och upplägget kan ses som 
given (att äta mat tillsammans) men interaktionen och samtalen är inte 
givna. Här såg jag också möjligheten till sammanhängande inspelningar 
som kunde dokumentera interaktion under en längre tidsperiod. 

• Fria aktiviteter inomhus när verksamheten för det mesta är oplanerad, där 
både barn och pedagoger är rörliga och det finns en för barnen större 
valfrihet i aktiviteterna än exempelvis vid måltiden. Med valet av dessa 
situationer fanns en ambition att fånga interaktion som var mer styrd av 
barnens agendor och där innehållet inte var bestämt på förhand. 

• Delvis pedagogstyrda aktiviteter utomhus, där barnen och pedagogen 
befinner sig inom en avgränsad yta, där barnens initiativ får styra vad som 
sker i aktiviteten men där deltagarna och miljöns inramning är på förhand 
givna. Situationerna filmades för att ge en inblick i interaktionen utomhus 
där pedagogerna satte vissa ramar men där det samtidigt fanns en tydlig 
pedagogisk idé om att följa barnen i deras önskemål inom de rumsligt 
givna ramarna.  

Videodokumentation 
Att dokumentera interaktion i förskolan kan göras på flera sätt. Det kan 
exempelvis ske genom fältanteckningar med olika kategoriseringsscheman, 
ljudupptagningar eller videofilmning (Ely, Anzul, & Ljungman, 1993; 
Månsson, 2000; Tellgren, 2004). I arbetet med föreliggande avhandling ansåg 
jag att videodokumentationer var lämpliga då de på ett unikt sätt kan fånga 
interaktionens mångfald (Goodwin, 2000; Heath & Hindmarsh, 2002; Van 
Leeuwen & Jewitt, 2000).  
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Enligt Vetenskapsrådets (2011, 2017) 24 praxis vid forskning med video-
inspelningar bör dokumentationsmetoden övervägas noggrant innan 
forskningsprojektet inleds och bör endast ske när andra metoder kan anses 
otillräckliga. En av de främsta anledningarna till att videokamera användes för 
att samla in datamaterial i föreliggande avhandling menar jag är fördelen med 
att fånga andra kommunikationsformer än enbart de verbala vid analysen av 
materialet (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Här har jag också tagit stöd i 
Bubers (1990a, 1993a) teoretiska beskrivningar av betydelsen av olika 
kommunikationsformer.  

Samspelet mellan tal, kroppsspråk, gester och blickar framkommer inte vid 
enbart ljudupptagningar och kan vara svåra att uppfatta och hinna med att 
notera vid exempelvis fältanteckningar (Heath m.fl., 2010; Heikkilä & 
Sahlström, 2003; Lind, 2010). Ytterligare en fördel med ett 
videodokumenterat material är möjligheten att titta på materialet upprepade 
gånger, vilket kan ge en större tillförlitlighet i analysarbetet. När samma 
situation kan analyseras och studeras flera gånger kan fler aspekter upptäckas 
(Heath m.fl., 2010; Månsson, 2000; Tellgren, 2004). En nackdel med 
videodokumentation som insamlingsmetod är risken att samla på sig ett för 
stort material som tar lång tid att analysera. Därför är det viktigt att filma 
enbart när det är av betydelse att fånga ljud och bild samtidigt och då ha ett 
tydligt fokus på vad som ska filmas (Heath m.fl., 2010).  

Fördelarna med att göra dokumentationer med videokamera bedömde jag 
övervägde de nackdelar som fanns eftersom ljud och bild behövdes samtidigt 
för att möjliggöra analys av de verbala och icke-verbala ageranden som sker i 
interaktionen mellan barn och pedagoger. Videodokumentationer blev därmed 
det mest fördelaktiga metodvalet för att skapa ett datamaterial. 

Vad som blir analyserbart i materialet påverkas mycket av den teknik som 
forskaren använder. Heikkilä och Sahlström (2003) problematiserar detta och 
menar att de olika resultat som olika filmtekniker kan ge, gör att forskare 
behöver vara tydligare i framskrivningen av hur de rent tekniskt har gått 
tillväga. Olika kameror, olika positioner, olika mikrofonval och val av antal 
kameror påverkar möjligheterna att analysera det filmade materialet. Den 
slutsats de drar är att olika studier kräver olika typer av filmteknik för att få 
ett material som går att analysera utifrån studiens syfte.  

Jag valde att filma verksamheten med en handkamera. Vid vissa tillfällen 
var kameran monterad på ett stativ och riktad mot deltagarna och i första hand 
riktad så att pedagogen blev synlig med ansiktet vänt mot kameran. Att filma 
alla deltagares ansiktsuttryck vid ett bord med personer sittande på alla sidor 
skulle ha krävt fyra olika kameror, vilket troligtvis hade gett en mer nyanserad 
bild av interaktionen. Fyra olika kameror hade också resulterat i ett betydligt 

                               
24 Rekommendationer finns från 2017 (Vetenskapsrådet, 2017) men när insamlingen skedde 
gällde Vetenskapsrådets rekommendationer från 2011 varför hänvisningen går till båda rekom-
mendationerna. 
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större material att hantera.  Fyra stycken filmkameror, alla riktade mot samma 
bord, kunde också ha lett till känslan av en mer laborativ miljö än vad som var 
önskvärt. 

Måltidssituationer filmades med en kamera på stativ vilket var möjligt 
eftersom deltagarna till största delen satt stilla på varsin stol. De fria 
situationerna inomhus på eftermiddagen filmade jag med kameran på stativ 
när det var möjligt, men största delen av videoupptagningen skedde genom att 
jag höll kameran i min hand. Utomhusaktiviteterna krävde stor flexibilitet av 
mig som filmare och jag höll alltid kameran i min hand eftersom dessa 
situationer ofta var mycket rörliga och svåra att fånga om kameran stått stilla 
på en plats. Jag följde pedagogerna under olika lång tid under dessa pass, 
beroende på hur barnen som befann sig runt pedagogerna tycktes bli 
påverkade av kameran. Tiden påverkades också av hur långa möten som 
pågick mellan pedagog och barn vilket resulterade i att filmerna varierade i 
längd. Ingen av deltagarna hade en extern mikrofon men i större delen av 
materialet bedömer jag ljudkvalitén tillräckligt god för att kunna göra 
analyser. Antalet inspelade filmer fördelades enligt tabell 2 mellan de olika 
situationerna. 

Tabell 2. Observationer och dokumentationer  
Situation Antal observationstillfällen Antal filmsituationer 

Måltid 4 5 

Delvis pedagogstyrd aktivitet utomhus 3 18 

Fri aktivitet inomhus 4 20 

Totalt spelades 43 filmer in under elva tillfällen under våren 2013. Filmerna 
är olika långa, de kortaste filmerna är cirka en minut och de längre filmerna 
av måltiderna är mellan 20-50 minuter. Den sammanlagda tiden på det 
insamlade videomaterialet är cirka 5 timmar och 20 min. 

I avhandlingstexten används begreppet inspelningar för de filmer som 
spelats in, totalt 43 stycken. Begreppet situation används för ett mer 
sammanhängande samspel mellan barn och pedagoger över tid. Det kan 
exempelvis vara en måltidssituation eller en leksituation. En del inspelningar 
innehåller fler situationer, andra inspelningar en situation. Ur situationerna 
lyfts de sekvenser som presenteras i resultatet. Ibland beskriver sekvenserna 
en hel situation och ibland är sekvensen en del av en längre situation. 
Sekvenser ska därmed förstås som delar av längre situationer som 
transkriberats och presenterats i resultatkapitlet för att bjuda in läsaren i mina 
analyser. 

Observatörens roll 
Under insamlingen av det empiriska materialet deltog jag i förskole-
verksamheten. Min roll som forskare skulle kunna förstås som både 
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observerande och deltagande men vid olika tillfällen, när jag filmade var jag 
en observatör och däremellan var jag mån om att interagera med barn och 
pedagoger. När jag filmade försökte jag att inte inleda interaktioner med 
deltagarna och jag svarade vänligt men kortfattat på deltagarnas initiativ. Vid 
de tillfällen när jag inte hade kameran framme och filmade var min roll en 
annan och då var jag i stället mån om att deltagarna skulle få en chans att 
bekanta sig med mig. Dessa tillfällen kunde exempelvis vara när jag anlände 
till förskolan eller mellan luncherna och eftermiddagens mer fria aktiviteter.  

För mig som verksam förskollärare upplevde jag distansen som viktig för 
att inte kliva in i min yrkesroll då själva dokumentationen skedde. Detta skiljer 
sig från exempelvis projekt där forskaren deltar i allt som deltagarna deltar i 
för att få en bild av hur det är att uppleva situationer ”inifrån” (Taylor m.fl., 
2015).  

Min förståelse av mig som själv som deltagande observatör har att göra 
med att jag menar att jag inte kunde närvara i förskolepraktiken utan att sam-
tidigt påverka den. Ambitionen var dock att min påverkan inte skulle leda till 
att deltagarna kände sig obekväma av min närvaro. Därmed blev det också 
viktigt att delta i samtal och interagera med de deltagare som sökte kontakt 
med mig.  

Trots att jag valde att ha en observerande och distanserad roll när jag 
filmade var förskolemiljön en bekant miljö och de förkunskaper jag hade 
kunde hjälpa mig att i varje ”vald situation” välja lämpliga tillfällen och 
händelser att observera där påverkan kunde minimeras och där ett datamaterial 
kunde skapas med möjlighet att fånga det som sker i stunden. Att göra 
observationerna och dokumentationerna själv gav också en ytterligare 
dimension till det dokumenterade materialet. När jag själv upplevt de 
situationer som dokumenterats hade jag möjligheten att förstå de utvalda och 
filmade situationerna i ett vidare sammanhang (Markström, 2005).  

Genom att studera förskolans verksamhet genom en kameralins gavs alltså 
en förutsättning, för mig som forskare och (då) verksam förskollärare, att hålla 
en viss distans till fältet. Detta kan vara viktigt eftersom en forskare som är 
förtrogen med sitt fält kan tyckas ”veta” svaren i förväg, vara ointresserad av 
det redan bekanta eller för nära det som studeras för att kunna intressera sig 
för eller våga undersöka närmare vad som händer (Ely m.fl., 1993). Genom 
att göra datainsamlingen på en förskola som var obekant för mig och genom 
att välja att till största delen observera via kameran kunde jag få en viss distans 
till verksamheten. 

Transkription av video-observationer 
Transkriptioner gjordes av utvalda inspelningar. De inspelningar som 
transkriberades innehöll situationer som jag i de olika delstudierna valde ut 
för djupare analyser. I delstudie 1 var det 16 situationer som transkriberades 
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och i delstudie 2 transkriberades 24 situationer.25 Det videoinspelade 
materialet och de nedskrivna transkriptionerna har båda varit betydelsefulla i 
mitt analysarbete. Genom att upprepade gånger titta på videoinspelningarna 
har jag kunnat justera transkriptionerna så de blir än mer överensstämmande 
med inspelningarna. Genom att läsa transkriptionerna har jag också kunnat få 
en tydligare bild av vad som sker i inspelningarna. Analysen har alltså varit 
en iterativ process och avhandlingens empiriska material ska därmed ses som 
en kombination av inspelningarna och transkriptionerna.  

Detta förfaringssätt gör transkriptionsprocessen till en betydelsefull del i 
mitt arbete med den videodokumenterade empirin. Rörlig bild ska också bli 
till text för att resultatet ska kunna presenteras. Genom transkriptionerna för-
medlas, förankras och förklaras analysen och det krävs att transkriptionerna 
görs medvetet för att ge rättvisa åt empirin (Heikkilä, 2017).  

Transkriptionerna i avhandlingen skrivs i en modell där de olika 
deltagarnas verbala ageranden beskrivs i en spalt, deras icke-verbala 
ageranden beskrivs i en andra spalt och där fysiska ageranden i vissa fall också 
synliggörs med hjälp av bilder (se exempelvis Transkription 1). Denna typ av 
spalttranskription har även använts i annan forskning för att beskriva 
videoobservationer i text (Kultti, 2012). De talade orden har jag, för 
läsbarhetens skull, genomgående transkriberat till skriftspråk. De enda 
undantagen är när det är svårt att avgöra vad deltagarna säger. Exempelvis 
pekar ett barn vid ett tillfälle på displayen på en telefon och säger: ”Dä”. Det 
gick vid detta tillfälle inte avgöra om barnet menade där, det eller den varpå 
det sagda transkriberades ljudenligt. Ljud som hmm transkriberas också 
ljudenligt och meningsbyggnad och grammatik har följt deltagarnas tal.  Jag 
har också gjort avvägningen att använda ordet dom i transkriptioner i stället 
för de för att öka känslan av tal i en text där tal gjorts om till skrift.  

I resultatet använder jag redigerade bilder från filmerna då de bidrar med 
en kroppslig dimension av interaktionen som svårligen låter sig beskrivas fullt 
ut med enbart ord.  

Några symboler används i transkriptionerna för att förtydliga vissa aspekter 
av interaktionen för läsaren. Antalet symboler har avgränsats till de aspekter 
av interaktion som tolkats som betydelsefulla för läsarens förståelse av 
transkriptionerna (Linell, 2009). Tabell 3 visar vilka. Alla namn är fiktiva och 
i den löpande texten används ”pedagogen” främst som benämning för alla 
pedagoger för att skilja deras ageranden från barnens, även om pedagogerna 
också namnges.  

Tabell 3. Transkriptionsnyckel 
Ohörbart tal (ohörbart) 

Betoning Betoning 

                               
25 Se rubriken Analysprocess i delstudie 1 och 2 för en beskrivning av urval och analysförfa-
rande. För delstudie 2 fanns redan ett antal situationer transkriberade. 
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Kortare tystnad (.) 

Längre tystnad i antal sekunder (3s) 

Samtidighet [   ] 

Tydligt starkt tal STARKT TAL 

Frågande ton ? efter det sagda 

Deltagarantalet förändras → vid radnumret 

Vid teckenanvändning visas bild på hur ordet tecknas26 

 

I vissa lägen ansåg jag andra former av transkriptioner vara mer användbara 
än ovan beskrivna spalttranskriptioner, exempelvis när längre situationer som 
är av vikt för händelseförloppet men som inte näranalyseras, ska beskrivas. 
Då har en form av berättarröst fått ta plats för att inte betunga texten med långa 
”rad-för-rad-transkriptioner” som är mer omfattande i sin form. Vid ett tillfälle 
används även en annan form av tabelltranskription för att extra tydligt visa 
samtida ageranden under en kort tidsrymd. Varje deltagare har i denna 
transkriptionsform en egen kolumn ↓ och det som sker i samtidighet skrivs på 
samma rad ↔. 

Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden har gjorts under hela forskningsprocessen vilket också 
är eftersträvansvärt (David & Sutton, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). Vilka 
etiska betraktande som gjorts i olika skeden har beskrivits kontinuerligt i 
avhandlingstexten i samband med att olika delar av arbetsprocessen 
beskrivits. Exempelvis för jag ett resonemang om tolkning av filosofiska 
texter i teorikapitlet, vilket ska ses som ett etiskt övervägande kring mina 
anspråk på att säga något om andras texter. I avhandlingens diskussionskapitel 
läggs också vinn om att utförligt diskutera olika aspekter av 
forskningsprocessen och på så sätt göra dem transparenta. Sådana reflektioner 
kring den egna forskningsprocessen menar jag har stor etisk relevans. Nedan 
kommer specifikt fokus läggas på de etiska överväganden som jag gjort i 
                               
26 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) används på vissa för-
skolor som ett stöd för språkutveckling.  TAKK används tillsammans med det talade språket 
för att, i första hand, stimulera språkutveckling hos barn. De bilder som valts ut kommer från 
specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida och baseras på det svenska teckenspråket. 
"Ritade tecken," Specialpedagogiska skolmyndigheten, http://www.ritadetecken.se/ Alla 
tecken i TSS och TAKK är dock inte överensstämmande med det svenska teckenspråket. 
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samband med insamling av empiri. Ett kort avsnitt finns också som berör 
några aspekter som blivit aktuella att överväga med anledning av att 
avhandlingen kommit till under en tid av förändrade etiska rekommendationer 
och dataskyddslagar. 
 
Vuxnas samtycke till att delta, eller låta sina barn delta i 
forskning 
Jag har följt Vetenskapsrådets (2011, 2017) rekommendationer vad gäller 
etiska överväganden. Inhämtande av godkännande och skriftiga samtycken27 
från barn, pedagoger och vårdnadshavare har skett. Pedagogerna och 
vårdnadshavarna fick information om syftet med forskningsprojektet, att 
deltagande var frivilligt, att deltagandet när som helst kunde avbrytas, att det 
inte skulle nämnas namn på deltagare, förskolans namn eller namn på 
kommunen, samt att materialet endast skulle användas i 
forskningssammanhang. Alla pedagoger på förskolan samtyckte till att delta i 
forskningsprojektet och alla barn utom tre fick tillstånd att delta av sina 
vårdnadshavare. Totalt gavs skriftliga samtycken från 10 pedagoger och från 
vårdnadshavare till 53 barn. 

Då min väg till deltagarna gick genom pedagogernas chef kan det vara av 
vikt att reflektera över om det kunde vara så att pedagogernas egen valfrihet 
att delta i forskningen påverkades av deras rektor tillät mig kontakta dem. På 
samma sätt kan maktrelationen mellan pedagoger och vårdnadshavare lyftas 
upp och risken fanns att vårdnadshavarna kände sig uppmanade eller tvingade 
att samtycka till barnens deltagande, eftersom det var pedagogerna som delade 
ut och samlade in deras samtycken. Den uppfattning jag har av de deltagande 
pedagogerna, barnen och deras vårdnadshavare var att de alla tyckte att det 
var spännande och intressant när jag var på plats på förskolan och jag upplevde 
inget motstånd utan snarare att det fanns ett engagemang i att delta.  

I samtyckesformulären28 står att samtal mellan barn och pedagoger önskas 
studeras och att materialet enbart ska användas i forskningssyfte. Dessa 
kriterier gäller för både delstudie 1 och delstudie 2 och jag ansåg därför inte 
att något samtyckeshinder förekom för att använda det för licentiatuppsatsen 
insamlade materialet också i doktorsavhandlingen. 

Barns godkännande att delta i forskning 
Att förhålla sig till barn som deltagare är en viktig etisk fråga då de inte lämnar 
skriftliga samtycken utan deras godkännande sker genom att de själva säger 
eller visar att de vill eller inte vill delta i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011, 

                               
27 Se Bilaga 1 & 2 
28 Se Bilaga 1 & 2 
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2017) 29. De barn som deltog i forskningsprojektet tillfrågades verbalt av 
pedagogerna och av mig vid flertalet tillfällen om det gick bra att de blev 
filmade. Eftersom videokameran stängdes av och på relativt ofta i de mer fria 
situationerna, bland annat när det kom och gick barn som inte hade tillåtelse 
att delta, ansågs det mer störande att fråga alla barn varje gång kameran slogs 
på. I stället blev det viktigt för mig att läsa av barnen i de olika situationerna 
och här kom min erfarenhet som verksam förskollärare till stor nytta. Även 
om barnen inte var kända för mig har jag erfarenhet av att möta, tolka och 
försöka förstå många olika barn i åldern 1-6. Min erfarenhet kunde hjälpa mig 
att tolka när barnen tycktes vara positivt intresserade och nyfikna på kameran 
och när de tycktes vara besvärade av den.  

Ett exempel på ett sådant tillfälle var när några barn lekte tillsammans med 
en pedagog och varje gång kameran riktades mot dem reste sig ett barn upp, 
ropade att det filmades och sprang sedan därifrån, bort från kameran och där-
med ”ur bild”. Hon uttryckte aldrig att hon inte ville bli filmad eller att kame-
ran skulle stängas av men hon gav inte heller, vad som kan förstås som ett 
kroppsligt uttryckt samtycke.  

I lagen om etikprövning ("Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor," 2003) står att ”forskningen får inte utföras om 
forskningspersonen i någon form ger uttryck för att inte vilja delta eller om 
någon av dem som samråd har skett med motsätter sig utförandet” (§22). Där 
står också att barn i så stor utsträckning de kan ska få avgöra om de önskar 
delta i forskningen eller ej (§18). Barnet i den ovan beskrivna situationen blev 
uppenbart påverkad av filmandet och valde att upprepade gånger ”springa ur 
bild”. Kroppsspråket kan tolkas på olika sätt och det skulle kunna betraktas 
som en lek med kameran men flickans agerande kan också tolkas som att hon 
visar med sin kropp att hon inte önskar delta. Jag tolkade situationen som att 
hon blev störd i sin lek av filmandet. Kameran stängdes därför av och jag valde 
att filma andra situationer i stället.  

Vid ett annat tillfälle lekte ett barn tittut med kameran, pekade på den, ville 
stå framför den, och lutade sitt huvud fram och tillbaka framför linsen. Denna 
situation tolkade jag i stället som att barnet var intresserat och nyfiket och jag 
fortsatte att filma.  

Jag har här visat hur jag hanterat barns deltagande vid videoinspelningarna 
vilket är extra betydelsefullt när forskningen innefattar deltagare som inte all-
tid själva kan inse vad ett deltagande innebär (Hillén, Johansson, & Karlsson, 
2013; Quennerstedt, Harcourt, & Sargeant, 2014). 

                               
29 I rekommendationerna från 2017 har barnperspektivet lyfts fram varför detta i doktorsav-
handlingen ges extra utrymme. 
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Observation och objektifiering 
När observation, i synnerhet med videodokumentation, används som metod 
för att samla empiri för forskning är det viktigt att reflektera runt objektifiering 
och hur de som filmas kan uppleva sig själva som objekt. Månsson (2000) 
problematiserar observationer med kamera och lyfter fram att den som står 
bakom kameran tydligt markerar iakttagande och att det därmed finns någon 
som blir iakttagen. Detta kan i sin tur leda till en objektifiering av undersök-
ningspersonerna. I flera studier berättar forskare att barnen efter ett tag tycks 
vara omedvetna om kameran och filmaren (Emilson, 2008; Tellgren, 2004). 
Andra forskare menar att kameran alltid påverkar dem som finns i rummet 
(Lind, 2010). Även forskaren blir observerad trots att målet ibland är att vara 
en fluga på väggen. Framförallt i forskning med barn blir detta tydligt menar 
Eriksen Ödegaard (2007): 

Jeg opplevde en rekke hendelser som gjorde at jeg ble klar over det umulige 
med å vare ”en flue på veggen” i studier av barn. Mange barn kan vare opptatt 
av fluer (s. 80). 

 
Av det skälet argumenterar Eriksen Ödegaard för att ordet fluga borde bytas 
ut mot elefant, för att förtydliga hur stor påverkan forskaren har på fältet även 
när denne har en tydlig roll som observatör.  

Under min empiriinsamling tycktes de flesta deltagare vara medvetna om 
min och kamerans närvaro, exempelvis har barn ibland kommit mycket nära 
kameran eller vinkat in i den eller pratat med mig när jag filmat. Överlag 
tolkades dock inte deltagarna som nämnvärt störda av observationerna utom 
vid ett fåtal tillfällen, bland annat vid tillfället då en flicka ”sprang ur bild”.  

Överväganden gällande etikprövning och behandling av 
personuppgifter 
Föreliggande doktorsavhandling har skrivits under två tidsperioder, den första 
perioden var mellan 2012 och 2014 när licentiatuppsatsen skrevs och den 
andra mellan 2016 och 2019. Mellan dessa perioder har de etiska 
rekommendationerna från Vetenskapsrådet (2011, 2017) skrivits om och 
dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) har trätt i 
kraft (2016/679). Vid perioden för insamling utgick jag från 
etikprövningslagens (2003:460) reglering och 2011 års rekommendationer om 
god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).  

Ingen etikprövning gjordes inför insamlingen av det empiriska materialet 
vilket inte heller krävs enligt etikprövningslagen (2003:460) eftersom 
forskningen varken hanterar känsliga personuppgifter eller antogs innebära 
någon fysisk eller psykisk risk för deltagarna. Under 2019 har ett förslag på 
en reviderad etikprövningslag tagits fram och i detta förslag skrivs även 
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observationsstudier fram som en form av forskning som ska etikprövas30. 
Detta förslag är i skrivande stund inte antaget.  

Vad gäller Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer för god 
forskningssed har de förändringar som skrivits in i 2017 års version inte varit 
av avgörande betydelse för de etiska överväganden jag gjort i arbetet med 
avhandlingen. De direktiv som berör observation och videodokumentation har 
inte förändrats på ett sätt som påverkat mina tidigare överväganden i frågan 
om etikprövning. Ett förtydligande har dock gjorts gällande inspelningar av 
ljud och bild. Inspelningar i denna form innehåller personuppgifter, vilkets 
klargörs i 2017 års rekommendationer.  

Enligt den dataskyddsförordning (2016/679) som trädde i kraft i maj 2018 
får hantering av personuppgifter enbart ske när det finns rättslig grund för 
detta. I forskningens fall handlar den rättsliga grunden oftast om att deltagarna 
behöver ge sitt samtycke till att forskaren behandlar deltagarnas 
personuppgifter. I min forskning saknas särskilt samtycke till själva 
hanteringen av personuppgifterna, vilket förklaras av att gällande lagstiftning 
vid insamling av materialet inte krävde det. Hade jag genomfört insamlingen 
av materialet nu hade mina samtycken sett annorlunda ut och innefattat 
explicita frågor om deltagarnas samtyckte till hantering av deras 
personuppgifter. I de samtycken som finns har deltagarna eller deras 
vårdnadshavare, enligt tidigare gällande lagstiftning godkänt både 
inspelningarna och användningen av desamma, under förutsättning att 
materialet enbart används i forskningssyfte.  

Personuppgifter av känslig karaktär omfattas enligt dataskydds-
förordningen av ett starkare skydd. Om forskningen hanterar sådana uppgifter 
ska den också etikprövas. Detta gäller enligt etikprövningslagen (2003:460) 
nu och gällde även vid tidpunkten för insamling av materialet. Känsliga 
personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv 
eller sexuella läggning, samt genetiska och biometriska uppgifter. Mitt 
empiriska material innehåller inga sådana uppgifter, och min bedömning var 
inför insamlandet av materialet att inga sådana uppgifter skulle komma att 
inrymmas i materialet. Hade några sådana uppgifter dokumenterats i mina 
videoinspelningar, hade jag omedelbart raderat aktuell inspelning. 

Jag har förvarat mina inspelningar på låsta datorer och fingerat deltagarnas 
namn i transkriberingen. Även de skriftliga samtyckena har förvarats inlåsta 
och inga register eller listor över deltagare eller uppgifter om dessa har upp-
rättats av mig. Det empiriska materialet kommer efter studiens avslutande att 
arkiveras enligt rutiner vid Högskolan Dalarna. 

                               
30 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/03/prop.-20181958/  
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Sammanfattning - empiriinsamling 
När man som forskare intresserar sig för mänskliga ageranden finns olika sätt 
att gå tillväga för att samla empiri. I detta kapitel har jag argumenterat för och 
beskrivit mitt val av deltagande observation. För att kunna fånga både verbala 
och kroppsliga ageranden krävdes såväl ljudupptagningar som visuell doku-
mentation av praktiken. Valet föll därför på observation med videoinspelning 
som dokumentationsform.  

Empirin samlades in på en förskola med tre avdelningar. 10 pedagoger och 
56 barn och deras vårdnadshavare tillfrågades om deltagande. Samtycke gavs 
från samtliga pedagoger och vårdnadshavare till 53 av barnen. 43 video-
inspelningar gjordes av tre olika situationer (måltid, delvis pedagogstyrd 
aktivitet utomhus, fri aktivitet inomhus). Som forskare i min egen praktik blev 
det viktigt för mig att skapa någon form av distans för att kunna observera 
utan att själv bli för involverad i det som skedde. Kameran blev här till hjälp 
för att kunna göra observationer utan att gå in i pedagogrollen.  

Även om barnen hade tillåtelse av sina vårdnadshavare att delta var deras 
eget godkännande av lika stor vikt och ibland uppstod situationer när jag valde 
att inte filma det som skedde. Ibland handlade det om känsliga situationer när 
barn var ledsna och ibland situationer där barnen tycktes bli störda av mig och 
kameran eller där barnen helt enkelt sa att de inte ville vara med. Dessa till-
fällen filmades inte. Forskningsetiska ställningstaganden är viktiga att beakta 
genom hela forskningsprocessen men i insamlingsfasen då deltagarna ska ges 
möjlighet att förstå vad deltagandet innebär och ta ställning till att delta eller 
ej är de etiska övervägandena av särskilt stor betydelse.  
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Delstudie 1 

 
I förskolans vardagliga verksamhet vistas åtskilligt fler barn än pedagoger.  
Med utgångspunkt i den komplexitet som uppstår när många barn befinner sig 
på samma plats kommer i denna första delstudie blicken att riktas mot dialoger 
mellan barn och pedagoger. Mer specifikt fokuseras vad som sker med 
dialoger, som en kvalitativ form av möten, när det ansluter fler barn till den 
situation där dialogen pågår. Avhandlingens syfte är att utveckla en fördjupad 
kunskap om och en empiriskt baserad förståelse av möten mellan barn och 
pedagoger i en förskolepraktik. I delstudie 1 betraktas de, i syftet avsedda 
mötena, alltså som dialoger. Följande forskningsfrågor besvaras i delstudie 1: 

 
• Hur kan olika typer av initiativ till ökat deltagarantal i en pågående dialog 

förstås ur ett turtagningsperspektiv? 
• På vilket sätt kan anslutande barns innehållsfokus relateras till innehållet 

i den pågående dialogen? 
• Hur påverkas dialoger mellan barn och pedagoger då fler barn ansluter 

och hur agerar pedagogerna i dessa situationer? 
• Vad framträder som särskilt betydelsefullt för hur dialogen påverkas av 

att flera barn ansluter till den? 
 
I föreliggande kapitel kommer en sammanfattande redogörelse av den licenti-
atuppsats (Fredriksson Sjöberg, 2014)31 som i doktorsavhandlingen benämns 
som delstudie 1 att ges. Denna redogörelse innehåller en presentation av ana-
lytiskt betydelsefulla begrepp och av analysprocessen för delstudie 1. Därefter 
presenteras delstudiens resultat. Kapitlet avslutas med slutsatser från resultatet 
som fungerar som en språngbräda till delstudie 2. 

Betydelsefulla teoretiska resonemang och begrepp 
I detta avsnitt kommer begrepp som är specifika för delstudie 1 att presenteras. 
Avsnittet kommer att beröra dels den för delstudie 1 specifika dialogdefinit-
ionen, dels en teoretisk beskrivning av tal (som språkligt uttryck). 

                               
31 Hela detta kapitel är en nyskriven sammanfattning av licentiatuppsatsen, för mer omfattande 
och fördjupade beskrivningar av analys och resultat hänvisas till Fredriksson Sjöberg (2014). 
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Dialogbegreppet 
Dialoger ska i delstudien ses som en interaktionsform som innehåller 
dimensioner av både relation och kunskapande. Ordet dialog kommer från 
grekiskan dialogos och består av de två orden dia och logos. Dia betyder 
genom, mellan eller över och bör inte förväxlas med duo som i stället betyder 
två. Logos betyder ord eller tal (Dysthe, 2003a).  

Ett sätt att förstå dialog kan utgå från Bubers (1993a) framskrivning av äkta 
dialog. Dialog blir då förstått som en specifik företeelse och beskrivs som en 
upplevelse av att hela mitt Jag säger Du till den andre. Den äkta dialogen ses 
då som ett av de två sätt Buber menar att man som människa kan vara i 
världen. Dialog i denna bemärkelse kan ses som normativ (Dysthe, 2003a; 
Linell, 2009). Dialog ses då som interaktion av hög kvalitet och definieras av 
symmetri och jämlikhet med lika möjligheter för båda eller alla parter att 
uttrycka sig utan påtryckningar från andra (Linell, 2009). Förutom en 
normativ definition av dialog finns också mer neutrala och konkreta tolkningar 
(Dysthe, 2003b; Linell, 2009) men det är den normativa definitionen som 
brukas i föreliggande avhandling. Dialog förstås därmed som ”benelovent 
communication among equals” (Linell, 2009, s. 5). Detta skulle kunna 
översättas till ett välvilligt samtal mellan jämlikar.  

När det gäller dialog i pedagogiska sammanhang kan man konstatera att 
Sokrates redan under antiken menade att i dialogen är både läraren och eleven 
aktiva i interaktionen (Burbules & Bruce, 2001). Idén om att aktivitet, 
jämlikhet och ömsesidigt deltagande är att betrakta som dialogiskt och 
eftersträvansvärt återfinns även i modernare texter. Nystrand (1997) menar 
exempelvis att pedagoger i den dialogiska formen av interaktion ”take their 
students seriously, finding-sometimes creating-ways to let their students know 
that what they think counts” (s. 108) och därmed skapar både en interaktion 
där alla deltagare är betydelsefulla och där skolresultaten gynnas.  

Dialog som begrepp utgår i delstudie 1 från en normativ idé om dialogen 
som gynnsam för relationer. Dialogen främjar jämlikhet och delaktighet likväl 
som goda utbildningsresultat. Dialog ses här som en meningsskapande god 
interaktion där mening skapas genom språk, ord, symboler och begrepp 
(Linell, 2009). 

Utgångspunkten för dialogdefinitionen i delstudie 1 vilar på Martin Bubers 
syn på dialog som den pedagogiska relationens utgångspunkt och på äkta 
dialog som ett Jag-Du-möte (Aspelin, 2005; Buber, 1990a, 1990b). Burbules 
och Bruce (2001) menar att det kan vara problematiskt att skriva fram vad en 
dialog ”är” eftersom detta beror på situation, kontext och deltagare men de 
menar också att det i vissa sammanhang, framförallt för vissa analyser, kan 
vara behövligt med en mer fast definition av dialogbegreppet. För att i denna 
delstudie möjliggöra analyser av interaktion som skulle kunna vara dialogisk 
krävs en definition av begreppet dialog som är mer artikulerande än den 
upplevelsedimension som Buber (Buber, 1990a, 1990b, 1993a, 1993b) 
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beskriver. Samtidigt är min önskan att hålla kvar vid de kännetecknen som 
Buber beskriver som tecken på dialog. Jag har därför vänt mig till forskning 
om kvalitativ interaktion mellan barn och pedagog och sökt beröringspunkter 
mellan Bubers dialogbegrepp och denna forskning. Dessa beröringspunkter 
har hjälpt mig att finna en definition av dialog som gör det möjligt att 
analysera det empiriska videomaterialet.  

I delstudie 1 definieras dialog som interaktion som kännetecknas av 
närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande. Dessa begrepp är hämtade 
från både Bubers (1990a, 1990b, 1993a) dialogfilosofi och dialogdefinition 
och från forskning om kvalitativ interaktion i pedagogiska sammanhang, 
främst i förskolan (t. ex. Aspelin & Persson, 2011; Bae, 2012; E. Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2001; Siraj-Blatchford & Manni, 2008). Närvaro 
kännetecknas av att deltagarna är fysiskt nära varandra och har sin 
uppmärksamhet riktad mot varandra (Bae, 2012; Buber, 1993a; E. Johansson 
& Pramling Samuelsson, 2006; Siraj-Blatchford & Manni, 2008). Lyssnande 
innebär här att pedagogen och barnet lyssnar på varandra och att de visar att 
de lyssnar genom att knyta an till vad den andre sagt eller gjort (Bae, 2012; 
Buber, 1993b; Dahlberg, Moss, & Pence, 2002; E. Johansson, 2003; Jons, 
2008; Jonsson, 2013; Wells & Arauz, 2006). Ömsesidighet beskrivs som att 
båda eller alla deltagare bidrar till interaktionen (Buber, 1990a, 1990b; E. 
Johansson, 2003; Wells & Arauz, 2006) och utvidgande innebär i denna 
delstudie att interaktionen på något sätt utvidgas av deltagarnas bidrag. Detta 
kan ske genom att något nytt tillförs eller genom att samtalet förflyttar sig bort 
från ”här och nu” (Aspelin, 2005; Bae, 2012; Buber, 1993b; E. Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2006; Siraj-Blatchford & Manni, 2008). Den 
interaktion som uppvisar de fyra kännetecknen närvaro, lyssnande, 
ömsesidighet och utvidgande definieras som dialogisk.  

Tal som teoretiskt begrepp 
I dialogen har språket en stor betydelse men i dialogfilosofin erbjuds inte verk-
tyg för att kunna analysera språk och språkliga handlingar, vilket krävs för 
analyserna i delstudie 1. Därför utgår jag i delstudie 1 delvis från interaktions-
teoretiska antaganden, som kan vara fruktbara i analysen av materialet (L.-E. 
Berg, 2007; Goodwin, 2000; Melander & Sahlström, 2010; Sacks, Schegloff, 
& Jefferson, 1974). För att visa hur interaktionsteori kan förstås som kompa-
tibel med Bubers dialogfilosofi kommer vissa grundläggande likheter och 
skillnader mellan Bubers dialogfilosofi och interaktionsteoretiska antaganden 
att lyftas fram.  

Båda de teoretiska perspektiven tar sitt avstamp i vad som benämns som 
den språkliga vändningen där språket ses som förekommande tanken. 
Antagandet att människan lever genom språket ses här som primärt (Goodwin, 
2000; Jons, 2008).  
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Inom ett teoretiskt perspektiv på interaktion ses grunden för människans 
intelligens och för hennes förhållningssätt mot omvärlden och mot sig själv 
som social vilket följande citat exemplifierar ”[u]tan socialt umgänge finns 
ingen människa” (L.-E. Berg, 2007, s. 164). Det mänskliga ses då som 
sprunget ur social interaktion med andra men också som det sociala i sig. Det 
mänskliga är vår sociala interaktion med andra samtidigt som det mänskliga 
skapas i social interaktion eller i socialt umgänge med andra människor. ”Allt 
verkligt liv är möte” skriver Buber (Buber, 1990b, s. 18) och jag tolkar detta 
som att människan blir till i mellanmänskliga möten. I detta ligger alltså en 
likhet mellan de båda perspektiven men det finns också en skillnad. Möten 
med andra människor ses inom båda perspektiven som det som gör oss till 
människor. Skillnaden ligger i att Buber (1990a) pekar ut vissa möten, eller 
en viss dimension av möten som mer betydelsefulla för människans 
förverkligande medan interaktionsteoretiska utgångspunkter förhåller sig mer 
generellt till det sociala som mänsklig samvaro (L.-E. Berg, 2007).  

Enligt L-E Bergs (2007) behöver det lilla spädbarnet tillgång till situationer 
”där det finns stimuli som påverkar sändare och mottagare på samma sätt” (s. 
158). När det lilla barnets joller och skratt besvaras av barnets vårdare genom 
exempelvis härmande eller andra svarshandlingar blir skrattet till ett objekt, 
till en symbol som har getts en mening. Detta interaktionsteoretiska förlopp 
visar på ett förlopp som skulle kunna liknas med Bubers (1990b) idé om Duet 
som övergår till Det. Jag-Du-relationen ses som omedelbar och närvarande 
men det kunskapande som sker i denna relation övergår förr eller senare till 
ett Det; till en erfarenhet, till ett objekt som vi kan använda oss av. 

Bubers dialogfilosofi erbjuder en möjlighet att tänka om en viss form av 
interaktion som mer betydelsefull för exempelvis lärande eller för möjligheter 
att skapa pedagogiska relationer (Aspelin, 2005; Aspelin & Persson, 2011; 
Buber, 1990a, 1993b). Det är inte helt oproblematiskt att blanda begrepp från 
olika vetenskapsfält och olika teorier (Deldén, 2014) men här kan Bubers 
dialogfilosofi och interaktionsteoretiska perspektiv i kombination erbjuda en 
möjlighet att analysera en specifik kvalitativ form av interaktion, dialog, på 
mikronivå. 

I fortsättningen i delstudie 1 är tal och språk som redskap för 
kommunikation och som socialt konstituerade, det vill säga att tal och språk 
skapas i möten mellan människor, som avses när begreppen tal och språk 
används (Eriksen, 2000).  Språk och tal kommer att ses som det redskap 
genom vilket vi inter-agerar med vår omvärld och det sker både i verbala 
ageranden och i icke-verbala kroppsliga ageranden. Här bör tilläggas att 
verbala och icke-verbala, kroppsliga ageranden som gester, hållning och 
kroppsorientering ses som resurser som förstärker varandra i interaktion 
(Goodwin, 2000). 

Antagandet att tal är organiserat av turtagning är fundamentalt enligt 
Sacks, Schegloff och Jefferson (1974). Vi turas helt enkelt om att tala. Sacks, 
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Schegloff och Jefferson (1974) har också påvisat ett antal andra aspekter som 
de menar förekommer i tal i interaktion av vilka ett urval visas nedan: 

Tabell 4. Aspekter av tal  

 Byten av talare återkommer eller inträffar 

 Vems tur det är att tala är inte förutbestämt 

 Förekomster av samtidigt tal är vanligt men handlar då om kortfattade överlappningar 

 Till största delen talar en deltagare i taget 

 Vad som sägs är inte förutbestämt 

 Tekniker för att fördela talturer förekommer 

 Reparationer förekommer för att hantera turtagningsfel som kan uppstå 

Källa: Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974, s. 700-701  
 
Tal kan ses som uppbyggt i sekvenser där varje talares sammanhängande taltid 
kallas för en taltur. När tonen och ljudkvaliten antyder att talturen är slut, när 
talet är möjligt att betrakta som grammatiskt slutfört och när talaren har 
producerat något för stunden meningsfullt befinner sig talturen vid en 
turövergångsplats. Här blir det möjligt för en ny talare att ta vid eller för den 
gamla att fortsätta (Melander & Sahlström, 2010).  

Tal sker, enligt Sacks, Schegloff och Jefferson (1974), till övervägande del 
enligt en turtagningsprincip där en deltagare talar åt gången och där byte av 
talare sker vid turövergångsplatser. Detta menar även Norrby (2004) men hon 
menar också att yngre barn ofta inte har lärt sig turtagningsregler för hur ordet 
kan fördelas. 

Ibland sker samtidigt tal under en pågående taltur. I vuxnas samtal är detta 
ovanligt och Norrby (2004) menar att det finns en risk att den som ofta bryter 
in i en taltur genom ett samtidigt tal kan upplevas burdus och osmidig. Ett 
samtidigt tilltal kan alltså ses som att avvika från de turtagningsregler som 
vanligtvis återfinns mellan erfarna talare. 

Analysprocess 
Analysarbetet påbörjades redan vid insamlingen av empiri under min vistelse 
på den aktuella förskolan. Jag observerade och videodokumenterade och valde 
i samband med detta att rikta min kamera mot olika företeelser och olika 
händelser. I direkt anslutning till observationerna studerade jag mitt material 
och kunde på så sätt justera hur jag riktade min kamera och vad jag fokuserade 
att dokumentera. I forskning inriktad på samspelsprocesser är denna 
arbetsform vanlig (Bryman & Nilsson, 2011). Det fanns en växelverkan 
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mellan vad jag som forskare såg i inspelningarna och hur jag sedan fortsatte 
att samla in material.  

Då fokus för denna delstudie är situationer där en pedagog och minst två 
barn deltar inleddes analysprocessen av det insamlade materialet med att 
urskilja dessa situationer. Av de totalt 43 videoinspelningarna deltog flera 
barn och en pedagog i 32 inspelningar. Nästa steg var att urskilja dialoger, 
enligt den definition som skrivits fram tidigare. För att betraktas som 
dialogiska skulle interaktionssituationerna kännetecknas av närvaro, 
lyssnande, ömsesidighet och utvidgande. Här kan valet av situationer för 
analys beskrivas som teoristyrt, det fanns en given dialogdefinition som 
eftersöktes (David & Sutton, 2016). 

Av de 32 filmerna var det 18 stycken filmer som innehöll situationer med 
möten som kan tolkas som dialogiska varav det i två inte anslöt några barn 
utan det var fler deltagare från början. 16 filmer valdes därmed ut för vidare 
analyser. När urvalet var klart påbörjades ett mer riktat analysarbete för att 
besvara forskningsfrågorna.  

Jag har upprepade gånger studerat filmsekvenserna vilket är ett vanligt 
förfarande vid analyser av videodokumentationer (Heath m.fl., 2010) och 
analysprocessen har skett i fyra steg. Som ett första steg analyserades hur det 
gick till när antalet deltagare utökades och turtagning som begrepp användes 
för att kunna sortera vem som tog initiativ till att deltagarantalet utökades och 
hur det turtagningsmässigt gick till. I detta analysarbete synliggjordes att det 
kunde vara det anslutande barnet, pedagogen eller barnet i dialogen som tog 
initiativet till att deltagarantalet utökades. Videosekvenserna sorterades också 
utifrån om initiativet skedde som ett samtidigt tal eller om det skedde vid en 
turövergångsplats. Därefter fokuserade jag vilka innehåll som blev synliga 
och hur dessa förhöll sig till varandra. Här blev två olika förhållanden synliga, 
antingen kunde det anslutande barnet fokusera samma innehåll som i dialogen 
eller så kunde ett annat innehållsfokus bli synligt. 

Det andra analyssteget fokuserade hur dialogerna påverkades av att det 
anslöt ytterligare barn. I detta steg använde jag dialogdefinitionen för att 
specifikt studera om aspekterna närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 
utvidgande fortfarande kännetecknade mötet även när deltagarantalet utökats. 
Fyra olika kategorier av hur dialogen kan påverkas framträdde i min analys. 
Dialogen kunde upphöra, dialogen kunde avbrytas och återupptas utan en ny 
deltagare, dialogen kunde fortsätta utan en ny deltagare och dialogen kunde 
fortsätta med en ny deltagare.  

Det tredje analyssteget innefattade en analys av hur pedagogerna agerar i 
de dokumenterade sekvenserna. I detta steg analyserades specifikt hur 
pedagogerna agerar i de, i analyssteg två skapade, kategorierna av hur 
dialogen kunde påverkas.  

Avslutningsvis, i analyssteg fyra, gjordes en övergripande analys av det 
resultat som framkommit i de tidigare analysstegen och den påverkan som 
sker på dialogen kopplades samman med vem som tar initiativ, hur detta 
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initiativ går till ur ett turtagningsperspektiv, vilket innehåll som fokuseras och 
pedagogernas ageranden. Detta gjordes med stöd av den tabell som visas 
nedan som ett förtydligande hur det fjärde analyssteget genomförts: 
Tabell 5. Analysbeskrivning, analyssteg fyra 

Deltagarnas 
 ageranden och dia-
logens förändring 

Initiativtagare till ett ökat deltagarantal i inter- 
aktionssituationen och hur det initiala tilltalet sker 

Det anslutande 
barnets inne-
hållsfokus 

Det anslutande 
barnet Pedagogen 

Barnet i  
dialogen  

Sam-
tidigt 
tal 

Tur-
över-
gångs-
plats 

Sam-
tidigt 
tal 

Tur-
över-
gångs-
plats 

Sam-
tidigt 
tal 

Tur-
över-
gångs-
plats 

Annat 
än i den 
pågå-
ende 
dia- 
logen 

Samma 
som i 
den på-
gående 
dia- 
logen 

Dialogen upphör X   X  X X  
Dialogen avbryts 
och återupptas utan 
ny deltagare 

X 
 

 
 
    

X 
 

Dialogen fortsätter 
utan ny deltagare 

X*  
     

X 
 

Dialogen fortsätter 
med ny deltagare  

X 
   

X 
 

X 

*Icke-verbal handling 

Källa: Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 116 
 
Själva analysmetoden för hela delstudie 1 kan ses som deduktiv där givna te-
oretiska definitioner ramande in vad som analyserades. 

Resultat 
Förskolan är en komplex verksamhet där det förekommer mängder av 
interaktioner mellan barn, mellan pedagoger och mellan barn och pedagoger. 
Bland dessa finns interaktioner som kan kännetecknas som dialoger mellan 
barn och pedagoger (Buber, 1993a). I denna delstudie fokuseras specifikt de 
dialoger där det ansluter nya barn.  

Innan resultatpresentationen inleds vill jag påpeka att alla de interaktioner 
som lyfts fram i delstudie 1 inledningsvis är dialogiska. Pedagogerna och 
barnen är närvarande och har uppmärksamheten riktad mot varandra och 
ibland mot ett material av något slag, de lyssnar på varandra, båda deltagarna 
bidrar ömsesidigt till dialogen och till att den utvidgas på något sätt.  

Det kan också vara av vikt att förtydliga några bärande begrepp. Dialog 
används enbart när interaktionen kan definieras som dialogiskt enligt 
delstudiens dialogdefinition, samtal används för att beskriva all verbal och 
icke-verbal interaktion mellan människor som inte kan ses som dialogisk och 
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med interaktionssituation menas den situation där interaktion pågår. 
Anledningen till att interaktionssituation används som komplement är att det 
förekommer att det barn som ansluter till interaktionssituationen inte blir en 
del av dialogen varpå det vore felaktigt att påstå att barnet ansluter till 
dialogen. Barnet ansluter då till interaktionssituationen.  

Resultatredovisningen är uppdelad i tre olika delar. Den första delen 
behandlar hur det går till när deltagarantalet förändras. I denna del besvarar 
jag de första två forskningsfrågorna som berör hur olika typer av initiativ kan 
förstås ur ett turtagningsperspektiv och på vilket sätt innehållet kan relateras 
till innehållet i den pågående dialogen. I den andra delen fokuseras hur 
dialogen påverkas när det ansluter fler deltagare. I denna del beskrivs också 
pedagogernas agerande och den tredje forskningsfrågan om dialogens 
påverkan och pedagogernas agerande besvaras. I den tredje delen vävs 
resultaten från de två första delarna samman och vad som framträder som 
särskilt betydelsefullt för hur dialogen påverkas när det ansluter fler barn lyfts. 
Resultatet är en sammanfattning av resultatet i licentiatuppsatsen (Fredriksson 
Sjöberg, 2014) och beskrivs med stöd av ett mindre antal exempel från 
empirin.32 

Ett förändrat deltagarantal 
Denna resultatdel beskriver hur olika typer av initiativ till ett förändrat 
deltagarantal kan förstås ur ett turtagningsperspektiv och hur innehållet hos 
det anslutande barnet kan relateras till innehållet i den pågående dialogen.  

Här närmast beskrivs vem som tar initiativet till att deltagarantalet 
förändras. I min analys blev det synligt att det kunde vara det anslutande 
barnet, pedagogen eller barnet i dialogen som tog initiativet. Följande 
transkriberade sekvens visar ett exempel på när det är det anslutande barnet 
som tar initiativet till att deltagarantalet förändras. En pedagog, Polly, och Ida, 
tre år, deltar i en dialog om en cykelpump och Maja, fem år, ansluter till 
interaktionssituationen.  
  

                               
32 För en fullständig resultatredovisning hänvisas till Fredriksson Sjöberg (2014). 
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Transkription 1. Ett anslutande barn tar initiativ.33 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

21 Ida Den här ska man ha i cykeln?  
22 Pedagogen Polly Vad händer då då? Tittar på Ida 

23 Ida 
[Den (ohörbart) cykeln (ohört-
bart) luft]  

24 Maja [Kan (.) du (.) hjälpa (.) mig 

 
Går fram mot Ida och pedagogen 
och räcker sedan fram ett kyl-
skåpsgaller till pedagogen. 

På rad 24 blir det synligt att Maja tar initiativet och går fram till pedagogen 
och Ida och tilltalar pedagogen. Maja handlar också icke-verbalt genom att 
räcka fram kylskåpsgallret till pedagogen. Genom Majas ageranden utökas 
deltagarantalet i ovanstående situation. Förutom att det är det anslutande 
barnet som tar initiativet till att ansluta till situationen visar analysen också att 
det kan vara barnet i dialogen eller pedagogen som tar initiativet och bjuder 
in ytterligare ett barn. 

Min analys visade också att när det var det anslutande barnet som tog 
initiativet kunde detta ske genom ett samtidigt tilltal eller vid en 
turövergångsplats. Det anslutande barnet kunde tilltala pedagogen samtidigt 
som denne eller barnet i dialogen talade eller så kunde det anslutande barnet 
tala när de båda deltagarna i dialogen var tysta. 34 När det var pedagogen som 
tog initiativet skedde detta när det var pedagogens tur att tala eller när 
pedagogen utsett barnet i dialogen som talare. När barnet i dialogen tog 
initiativ till att bjuda in fler barn var det när det var barnets taltur.  

I nedanstående transkriberade sekvens ges exempel på hur samtidigt tal 
sker är när två barn (Ylva och Ebba) efter varandra ansluter till den situation 
där det pågår en dialog mellan pedagogen Petra och Nelly. Pedagogen och 
Nelly, fyra år, är i dialog med varandra och dialogens innehåll handlar om 
stolpar till staket kring hästhagar när Ylva, fem år, kommer fram till dem och 
något senare även Ebba, tre år. 
  

                               
33 Film nummer 7. 
34 Tysta ska här förstås som frånvaro av kommunikativa uttryck, verbala och icke-verbala. 
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Transkription 2. Initiativ genom samtidigt tal35 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

11 Pedagogen Petra 

Har du sett i någon riktig häst-
hage någon gång? Där finns det 
ju också pinnar [fast det är en 
annan sorts pinnar.]  

12 Ylva 
[Min strumpa har gått]                      
[min strumpa har gått upp] 

 
Ylva går fram till pedagogen och 
Nova som sitter på huk och hål-
ler fram sin fot. 

13 Nelly 
[I min häst, häst,]                                
[hästhage(ohörbart)]  

14 Pedagogen Petra [Har din strumpa gått av?] Vrider på huvudet mot Ylva 

15 Ebba  
Kommer fram till gruppen, håller 
en käpphäst i sin hand 

16 Pedagogen Petra Vänta lite 
Vrider huvudet mot Nelly och 
lyfter på sin arm 

17 Ylva  
Börjar gå från pedagogen och 
Nelly mot kameran 

18 Nelly [Må, må, ]många pinnar Pekar på förskolans häststaket 

19 Pedagogen Petra 
[Jag ska hjälpa dig Ylva, vänta 
lite Tittar på Nelly 

20 Nelly 
(ohörbart) väldigt många pinnar 
och så 

Växlar mellan att rikta huvudet 
mot pedagogen och mot häststa-
ketet 

21 Ebba  

 
[Håller fram sin käpphäst mellan 
Nelly och pedagogen.] 

22 Nelly [(ohörbart)]  

23 Pedagogen Petra Sätt tillbaka den där 
Lyfter upp och fram sin vänstra 
hand 

                               
35 Film nummer 34 
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I denna sekvens kan vi se hur Ylva (se rad 12) kommer fram och tilltalar 
pedagogen Petra både verbalt och icke-verbalt samtidigt som pedagogen säger 
till Nelly att det finns ”en annan sorts pinnar” (se rad 11). Ylva, som 
anslutande deltagare, söker pedagogens uppmärksamhet. Det samtidiga talet 
fortsätter när både Ylva, på rad 12, och Nelly på rad 13 pratar samtidigt. På 
rad 21 ansluter även Ebba till interaktionssituationen och handlar icke-verbalt 
genom att sätta fram den käpphäst hon har i handen mellan pedagogen och 
Nelly. Ebbas agerande sker samtidigt som Nelly talar (se rad 22) och förstås 
av mig som ett initiativ som sker som samtidigt tal. Vid andra tillfällen skedde 
initiativet genom tilltal när det var en ”lucka” i turordningen.  

Min analys visar också att det förändrade deltagarantalet kan relateras till 
innehåll. Det blev synligt att det anslutande barnet antingen kunde fokusera 
ett annat innehåll än det som fokuserades i dialogen eller att det anslutande 
barnet kunde fokusera samma innehåll som dialogens deltagare. Nedan följer 
två kortare exempel på detta, den ena exemplet visar när innehållet skiljer sig 
från dialogens och det andra visar ett gemensamt innehållsfokus. Det första 
exemplet kommer från ett senare tillfälle i Idas och pedagogen Pollys dialog 
om en cykelpump.  

Transkription 3. Gemensamt innehåll.36 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

30 Pedagogen Polly Nu då, pyysch 

Gör pysljud med munnen och 
håller i munstycket på slangen 
till cykelpumpen 

31 Fia  Går fram till Ida och pedagogen 

32 Pedagogen Polly 
Man ska egentligen ha den så 
där. NU får du pumpa. 

Gör något med munstycket på 
slangen 

33 Ida  Pumpar med handtaget 
34 Pedagogen Polly Psch, psch Gör pysljud med munnen 

35 Ida  
Tittar upp mot pedagogen och 
ler 

36 Pedagogen Polly  Tittar upp mot Ida och ler 
 (6s)  Ida pumpar med handtaget 

37 Fia Det kommer inget riktigt  

Fia går fram till Ida och pedagogen Polly, hon står och tittar på vad de gör och 
säger sedan ”det kommer inget riktigt”. Jag tolkar Fias kommentar som att 
hon menar att det inte kommer riktig luft ur cykelpumpen. Barnet i dialogen 
pumpar med cykelpumpen, pedagogen gör pysljud med munnen och det nya 
barnet, Fia, visar att hennes fokus är samma som det fokus pedagogen och Ida 
har i sin dialog. Det anslutande barnet riktar sin uppmärksamhet och sitt tilltal 
mot det gemensamma innehåll som pedagogen och Ida fokuserar. 

                               
36 Film nummer 7. 
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Som kontrast till detta finns, i materialet, situationer där ett innehåll behandlas 
i dialogen och där det anslutande barnet fokuserar ett annat innehåll. En 
pedagog sitter vid ett matbord och bredvid henne på hörnet av bordet sitter 
Amanda, tre år, och pusslar. Pedagogen Paula och Amanda deltar i en dialog 
där fokus ligger på ett pussel Amanda håller på att lägga när My, tre år, 
ansluter till interaktionssituationen.  

Transkription 4. Olika innehåll.37 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

7 Amanda  Lägger sista pusselbiten i pusslet 

8 Pedagogen Paula 
Bra jobbat. Ska vi ta ett annat? 
Vill du ha ett annat? 

Tar Amandas pussel och börjar 
resa sig från bordet 

9 Amanda [Spöket Laban]  

10 My [Jag] Jag hittade en till 

 
Går fram till bordet och håller 
upp en matleksak mot pedago-
gen 

11 Pedagogen Paula 

Åh vad gott, det ska jag smaska 
på. Jag ska ta fram spöket Laban 
till Amanda bara 

Reser sig och hämtar ett pussel i 
hyllan bakom sig. 

I detta utdrag framträder hur Amanda och pedagogen Paula fokuserar ett 
innehåll, pusslandet, medan My, när hon ansluter har en annan agenda, 
nämligen mat.  

Ovan har aspekter av vad som sker vid ett förändrat deltagarantal i 
situationer där det pågår en dialog mellan en pedagog och ett barn beskrivits. 
I följande del beskriver jag hur dialogen kan påverkas när deltagarantalet 
förändras och hur pedagogerna agerar i dessa situationer. 

Påverkan på dialogen och pedagogernas agerande 
Min analys i delstudie 1 resulterade i fyra kategorier av hur dialogen påverkas 
när ett barn ansluter till den interaktionssituation där det pågår en dialog. 
Dialogen kunde upphöra, någon eller några av de fyra kännetecknen som 
definierar dialog var inte längre möjliga att se i materialet. Dialogen kunde 
avbrytas kortvarigt och återupptas utan att det anslutande barnet blivit en 
deltagare i dialogen. Den tredje kategorin av hur dialogen påverkas då ett barn 
ansluter kan förstås som fortsatt utan en ny deltagare. Det barn som ansluter 
påverkar inte dialogen på ett, för mig, synligt eller hörbart sätt. En fjärde 

                               
37 Film nummer 16. 
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kategori av hur dialogen kunde påverkas visar att dialogen kunde fortsätta med 
ytterligare ett barn som deltagare i dialogen. Även om delstudien inte har en 
kvantitativ ansats presenteras nedan en tabell för att ge en överblick av 
fördelningen mellan de olika kategorierna. 

Tabell 6. Filmsekvenser per kategori  

Källa: Fredriksson Sjöberg, 2014, s.97 

Tabellen visar att dialoger, i det insamlade materialet, avbryts ungefär lika 
ofta som de fortsätter med en ny deltagare och att det är mindre vanligt att 
dialogen återupptas efter ett avbrott eller bara fortsätter utan en ny deltagare. 
Nedan kommer de fyra olika kategorierna att exemplifieras och pedagogernas 
agerande i de olika situationerna kommer att beskrivas. 

I den första kategorin upphör dialogen då kännetecknen för dialog inte 
längre blir synliga i interaktionen. Pedagogens agerande kan här beskrivas 
som parallellt då denne talar med flera barn om flera olika innehåll samtidigt. 
I exemplet på en dialog som upphör, återvänder jag till den situation när 
pedagogen Petra och Nelly deltar i en dialog som fokuserar staketstolpar i 
hästhagar och Ylva kommer fram till dem och önskar hjälp med en strumpa 
som åkt ner i hennes sko. 

Transkription 5. Dialog som upphör 39 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

18 Nelly [Må, må, ]många pinnar Pekar på förskolans häststaket 

19 Pedagogen Petra 
[Jag ska hjälpa dig Ylva, vänta 
lite Tittar på Nelly 

20 Nelly 

 
(ohörbart) väldigt många pinnar oc
 

Växlar mellan att rikta huvudet 
mot pedagogen och mot häststa-
ketet 

                               
38 Två av de i metodkapitlet nämnda 18 filmsekvenserna innehåller inget moment där det anslöt 
barn. Dessa sekvenser innehåller dialoger där deltagarna är fler än två redan då filminspelningen 
inleds. 
39 Film nummer 34. 

Kategorier av hur dialogen påverkas  Antal filmsekvenser 

Dialogen upphör 7 
Dialogen avbryts och återupptas utan ny deltagare 2 
Dialogen fortsätter utan ny deltagare 1 
Dialogen fortsätter med ny deltagare 6 
Totalt antal filmsekvenser med dialoger där det ansluter fler barn 1638 
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21 Ebba   

 
[Håller fram sin käpphäst mellan 
Nelly och pedagogen.] 

22 Nelly [(ohörbart)]   

23 Pedagogen Petra Sätt tillbaka den där 
Lyfter upp och fram sin vänstra 
hand  

24 Ebba   
Tar bort käpphästen och går mot 
kameran 

25 Ylva   
Kommer tillbaka och ställer sig 
bredvid pedagogen 

26 Pedagogen Petra 

Vad sa du? Det fanns många pin-
nar, på den riktiga, på den rik-
tiga hagen 

Stödjer sig på sin vänstra arm 
mor marken och tittar på Nelly, 
nickar  

27 Nelly 
(ohörbart 10 s. tal) små, små, 
små, små, små korgar också   

28 Pedagogen Petra 
Hade dom satt ut korgar också 
med vatten och med mat   

29 Nelly Ja    

30 Pedagogen Petra 
Vilken tur då har dom, kan dom 
äta och dricka, kom då Ylva 

Vrider hela kroppen mot Ylva 
som står bredvid och tar av sig 
sina vantar 

31 Ylva   
Sträcker fram sin fot mot peda-
gogen. 

32 Pedagogen Petra   

Tar av Ylva kängan, rätar till 
strumpan och[ sätter på kängan 
igen.] 

33 Nelly [(ohörbart 6s)] 
Lyfter upp och fram sin vänstra 
hand  

Exemplet kommer nu analyseras med utgångspunkt i närvaro, lyssnande, 
ömsesidighet och utvidgande, aspekter som sammantaget definierar dialog. 
Pedagogens närvaro kan i ovanstående utdrag tolkas som mestadels riktad mot 
Nelly. Pedagogen Petra i ovanstående sekvens sitter nära Nelly och hon har 
blicken och kroppen till största delen riktad mot Nelly. Vid några tillfällen 
riktar pedagogen sin fysiska uppmärksamhet mot Ylva och Ebba (se rad 14 & 
16). Vid båda dessa tillfällen har pedagogen sin blick på Nelly. I slutet av 
utdraget sker dock följande: 

30 Pedagogen Petra 
Vilken tur då har dom, kan dom 
äta och dricka, kom då Ylva 

Vrider hela kroppen mot Ylva 
som står bredvid och tar av sig 
sina vantar 



 79

Pedagogen Petras uttalande om att hästarna har tur för då kan de äta och dricka 
i ovanstående rad efterföljs av att pedagogen tilltalar Ylva och visar både ver-
balt med ”kom då Ylva”, och icke-verbalt genom att vrida kroppen från Nelly 
mot Ylva, att hon talar med Ylva. Pedagogens närvaro är nu tydligt riktad mot 
Ylva och därmed riktad bort från Nelly. 

När det gäller lyssnande kan pedagogen, i denna sekvens, förstås som att 
hon både lyssnat på Nelly och att hon inte riktigt hör vad hon säger. På filmen 
har Nelly sitt ansikte mot pedagogen och ryggen mot kameran och vid flera 
tillfällen är hennes tal inte tillräckligt tydligt för att kunna transkriberas. Det 
kan vara så att pedagogen helt enkelt inte hör vad Nelly säger för att hennes 
tal inte är tillräckligt tydligt, det kan också bero på att pedagogen vid två till-
fällen talat till de andra två barnen samtidigt som Nelly talar eller att de andra 
barnen talar till pedagogen samtidigt som Nelly talar. Pedagogen visar också, 
i en samtidighet, att hon hört vad Nelly sagt eftersom hon upprepar ”många 
pinnar”. På rad 28 tyder också pedagogens fråga på att hon hört vad Nelly sagt 
och hon stämmer av att hon uppfattat rätt. I sekvensen blir det synligt att pe-
dagogen visar både att hon lyssnar med uppmärksamhet på Nelly och att hon 
talar både icke-verbalt och verbalt med de andra barnen samtidigt som Nelly 
talar till pedagogen vilket syns bland annat på rad 19 och 23.  

I inledningen av den transkriberade sekvensen frågar pedagogen Nelly om 
hon sett en riktig hästhage någon gång (se rad 11), vilket jag tolkar som att 
pedagogen är intresserad av att Nelly bidrar. Interaktionen kan här ses som 
ömsesidig då både barn och pedagog ges möjlighet att bidra. 

Pedagogens fråga tyder också på att hon utvidgar dialogen genom att be 
barnet fundera över något som har hänt henne någon annan gång, på en annan 
plats, det vill säga om Nelly har sett hästhagar någon gång tidigare och på 
någon annan plats. Pedagogen abstraherar talet i interaktionen bort från här 
och nu. De bidrag pedagogen gör längre fram i situationen, när de andra 
barnen anslutit till interaktionssituationen, kännetecknas inte av ett utvidgande 
utan är exempelvis upprepningar (se rad 26).  

Pedagogen agerande kan beskrivas som parallellt kommunicerande. Hon 
talar med flera barn både verbalt och icke-verbalt om olika innehåll i en och 
samma sekvens vilket också innebär att hon har uppmärksamheten riktad mot 
flera olika personer och flera olika innehåll.  

Pedagogens närvaro och fysiska uppmärksamhet i dialogen med Nelly 
försvinner i slutet av den presenterade sekvensen. Pedagogen tycks 
fortfarande lyssna men dock inte hela tiden. Ömsesidigheten finns inte längre 
kvar och pedagogens bidrag ändras från utvidgande till icke-utvidgande i 
slutet att denna sekvens. Jag tolkar därför detta som att dialogen mellan Nelly 
och pedagogen avbryts och upphör. 

Dialogen kan också avbrytas och fortsätta utan ny deltagare. I denna 
kategori upphör de dialogiska kännetecknen kort och därefter återupptas den 
dialogiska interaktionen då närvaron, lyssnandet, ömsesidigheten och 
utvidgandet åter blir synliga. Nedan kommer en sekvens ur en av dessa 
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situationer att beskrivas. I detta exempel deltar en pedagog, Polly, och barnen 
Ida och Maja. 

Transkription 6. Dialog som avbryts och återupptas.40 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

24 Maja 

 

[Kan (.) du (.) hjälpa (.) mig?] 
 

 
Går fram mot Ida och pedagogen 
och tilltalar pedagogen samti-
digt. Maja räcker sedan fram ett 
kylskåpsgaller till pedagogen. 

25 Pedagogen Polly Det kommer luft 

Tar emot gallret och lägger ner 
det på marken bredvid sig me-
dan hon fortsätter titta på Ida 

26 Pedagogen Polly 

 

Du får vänta lite nu 
 

 
Tittar upp på Maja och håller 
upp en hand mot henne 

27 Pedagogen Polly 
Det kommer luft i däcket, så man 
kan cykla Tittar på Ida 

28 Ida Mmm 
Försöker få i foten i pumpens 
fotstöd 

29 Pedagogen Polly Får du den där?   

30 Ida Bara lite så här 
Försöker få i foten i fotstödet 
igen 

31 Maja   

Står bredvid och tittar på Ida och 
pedagogen i 10 s, sätter sedan 
händerna i sidorna, tar ett djupt 
andetag och går bort från peda-
gogen och Ida 

Inledningsvis är pedagogen Pias uppmärksamhet riktad mot Ida, hon sitter in-
vid henne och tittar på henne. När Maja kommer fram till pedagogen och Ida, 

                               
40 Film nummer 7. 
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skiftar pedagogens fysiska uppmärksamhet från att vara riktad mot Ida till att 
vara riktad mot Maja (se rad 26). 

26 Pedagogen Polly 

 
 
 
 
Du får vänta lite nu 

 
Tittar upp på Maja och håller 
upp en hand mot henne 

Pedagogen tittar på Maja och håller även upp en hand mot henne. Pedagogen 
säger också till Maja att hon ”får vänta lite”. På nästa rad (27) flyttar 
pedagogen tillbaka den fysiska uppmärksamheten till Ida genom att titta på 
henne igen. Pedagogens närvaro i dialogen gick från Ida till Maja och tillbaka 
till Ida igen. Detta visar på ett avbrott i pedagogens närvaro. 

När Maja ansluter till interaktionssituationen upprepar pedagogen det Ida 
säger på rad 25. Hon visar att hon lyssnat på Ida genom denna upprepning och 
tilltalar sedan Maja för att därefter återkomma till Ida och upprepa sitt eget 
inlägg. 

Det ömsesidiga och utvidgandet av interaktionen mellan Ida och 
pedagogen tycks bli påverkat av att Maja ansluter. Först ställer pedagogen en 
öppen fråga till Ida, vilket kan ses som ett sätt att utvidga dialogen, när 
pedagogen fokuserar Maja blir pedagogens bidrag en upprepning, vilket kan 
ses som mindre utvidgande än exempelvis en öppen fråga eller en längre 
kommentar som innehåller något, för interaktionssituationen, nytt.  

I ovanstående exempel agerar pedagogen genom att be det anslutande 
barnet att vänta lite och fokuserar därefter barnet i dialogen igen. Ett annat sätt 
på vilket pedagogen agerar när dialogen avbryts och återupptas visas i den 
transkriberas sekvensen nedan. En pedagog, Penny, och barnen Cajsa, Emma 
och Jenny uppehåller sig runt ett bord. Pedagogen och Cajsa har tillsammans 
börjat undersöka förskolans telefon och kan förstås som vara dialog med 
varandra när följande sker: 
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Transkription 7. Dialog som avbryts och återupptas 241 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

14 Cajsa Kom 
Sätter telefonen mot örat, tittar 
på pedagogen 

15 Pedagogen Penny Kom Tittar på Cajsa 

16 Cajsa 
 
Bää bää 

 
Tittar mot Jenny som är utanför 
bild, pekar med sin hand mot 
Jenny 

17 Pedagogen Penny   
Vrider på sitt huvud och tittar 
mot Jenny 

18 Jenny Titta   
19 Pedagogen Penny Ja vad var det? Tittar på Cajsa  
20 Jenny Titta titta   
21 Pedagogen Penny Var det ett får? Tittar på Cajsa 

22 Emma Titta 
Håller fram sin tröja med figurer 
på mot pedagogen 

23 Pedagogen Penny Vad är det där, Mumin Lutar sig fram mot Emma och ler 

24 Emma (Skrattar) Tittar upp mot pedagogen 

25 Cajsa Bääs (skrattar) Slår med handen på sitt huvud 

26 Pedagogen Penny 
Har hon fåret på huvudet (.) 
Cajsa? 

Tar med handen på sitt eget hu-
vud samtidigt som hon tittar på 
Cajsa 

27 Cajsa   Sätter telefonen mot örat 

28 Pedagogen Penny Har Jenny ett får på huvudet?   

29 Cajsa   

Försöker hålla telefonen stilla 
mot sitt öra men den åker runt 
lite 

30 Pedagogen Penny Som mössa   

31 Jenny Inte som mössa Tappar fåret på golvet 

32 Pedagogen Penny 
Inte som mössa? Vad är det för 
någonting då? Tittar mot Jenny  

33 Jenny Inte som mössa   

34 Cajsa   

Vrider sig på stolen så hon sitter 
vänd mot Jenny som är bakom 
henne 

35 Pedagogen Penny Nej   

36 Jenny Inte som någonting Lägger fåret på sitt huvud igen 

37 Pedagogen Penny 
Inte som någonting, den bara 
ligger där 

Tittar på Cajsa och reser sig se-
dan och går mot Cajsa 

38 Jenny 
Jag tycker det här ska vara en 
hylla 

Lyfter fåret och lägger det på sitt 
huvud igen 

                               
41 Film nummer 32. 
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39 Pedagogen Penny En hylla? 
Drar fram en stol och sätter sig 
bredvid Cajsa 

40 Jenny På mitt huvud Går ut ur bild 

41 Cajsa   Ger telefonen till pedagogen 

42 Pedagogen Penny 
Ska du sätta dig riktigt, ska jag 
tala? 

Tar emot telefonen och sätter 
den mot sitt högra öra 

43 Pedagogen Penny 
Vem är det då?(.)Hallå (.).är det 
någon där(.)Cajsas mamma   

44 Cajsa   
Sträcker fram handen mot tele-
fonen.  

Cajsa uppmärksammar Jenny som kommer gående utanför bild med ett 
gosedjur i form av ett får som hon har på sitt huvud. Pedagogens närvaro är 
till största delen riktad mot Cajsa, hon tittar på Cajsa och talar till Cajsa men 
flyttar sedan sin uppmärksamhet mot det Cajsa uppmärksammar (se rad 17), 
nämligen Jenny. Pedagogens uppmärksamhet flyttas också ett tag till Emma 
som visar något på sin tröja (se rad 23) och sedan tillbaka till Cajsa (se rad 26) 
och därefter till Jenny igen (se rad 32) och sedan åter till Cajsa (se rad 42). 
Därefter fortsätter pedagogen att rikta sin uppmärksamhet mot Cajsa. 

Under hela sekvensen tycks pedagogen lyssna på Cajsa och hörsamma vad 
hon säger och gör. När Cajsa (se rad 26) inte svarar på pedagogens fråga 
upprepar hon den och tilltalar samtidigt barnet med namn. Jag tolkar detta som 
att pedagogen uppfattar att Cajsa inte svarat och därför frågar igen. När Cajsa 
inte svarar på nästa fråga (se rad 28) övergår pedagogen till ett samtal med 
Jenny som gjort ett inlägg. Pedagogen samtalar sedan med Jenny i några turer 
men tycks lyssna, i bemärkelsen uppfatta, att Cajsa vrider på sig på stolen. 
Pedagogen agerar genom att flytta närmare Cajsa vilket blir synligt på rad 39. 

Pedagogen bidrar till interaktionen under hela sekvensen, hon försöker 
också få Cajsa att svara på hennes fråga om Jenny har ett får på huvudet. I en 
del av denna sekvens bidrar inte längre Cajsa ömsesidigt till interaktionen där 
fåret fokuseras.  

25 Cajsa Bääs (skrattar) Slår med handen på sitt huvud 

26 Pedagogen 
Har hon fåret på huvudet (.) 
Cajsa? 

Tar med handen på sitt eget hu-
vud samtidigt som hon tittar på 
Cajsa 

27 Cajsa   Sätter telefonen mot örat 

28 Pedagogen Har Jenny ett får på huvudet?   

29 Cajsa   

Försöker hålla telefonen stilla 
mot sitt öra men den åker runt 
lite 

30 Pedagogen Som mössa   

I sekvensen ser vi att Cajsa bidrar med ett inlägg som tyder på att hon upp-
märksammat att Jenny har fåret på sitt huvud. När pedagogen frågar Cajsa om 
Jenny har ett får på huvudet svarar inte Cajsa. Cajsas agerande kan i stället 
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förstås som att hon nu fokuserar telefonen och att hon inte längre bidrar till 
den del av interaktionen som handlar om fåret på huvudet.  

Pedagogens utvidgande av interaktionen med Cajsa blir synligt vid flera 
tilltal som pedagogen gör till Cajsa. Cajsa använder här ett verbalt språk som 
består av korta ord och pedagogen utvidgar interaktionen genom att sätta flera 
ord på det hon tolkar att Cajsa uttrycker. Pedagogen frågar vad det är som 
Jenny har på sitt huvud (se rad 26), hon frågar om Jenny har ett får på sitt 
huvud (se rad 28) och hon föreslår att det är som en mössa (se rad 30). I 
utdragets sista rader sätter också pedagogen ord på det hon tolkar att Cajsa 
menar (se rad 42). 

Pedagogens närvaro skiftar från att vara riktad mot Cajsa till Emma, till 
Cajsa, till Jenny och tillbaka till Cajsa. Ömsesidigheten i interaktionen avbryts 
i mitten av sekvensen när Cajsa inte längre bidrar till interaktionen och åter-
upptas sedan när pedagogen flyttat närmare Cajsa och de fokuserar telefonen 
igen. Dialogen kan här ses som avbruten men återupptagen. 

Pedagogens agerande visar på flera parallella samtal. Pedagogen talar med 
Cajsa, med Emma och med Jenny men här framträder samtidigt hur 
pedagogen försöker fortsätta sin dialog med Cajsa och att det är interaktionen 
med henne som sätts i fokus men Cajsa å sin sida tycks inte längre intressera 
sig för pedagogens frågor och dialogen kan därmed inte ses som ömsesidig. I 
jämförelse med den transkriberade sekvensen där pedagogen tydligt ber det 
anslutande barnet att vänta kan pedagogen här ses som ombytlig i sin 
interaktion där hon visar ett innehållsligt intresse för alla barnen. I de båda 
utdragen framträder dock att det är det barnet som ursprungligen var i dialog 
som också fokuseras framgent och dialogen kan då fortsätta efter avbrottet. 

Vid ett annat tillfälle tycktes dialogen fortsätta utan några avbrott trots att 
pedagogen fokuserar ett annat barn än det barn hon har en dialog med. I denna 
sekvens agerade både det anslutande barnet och pedagogen enbart genom 
icke-verbala ageranden.  Vid ett bord sitter en pedagog, Pia, och barnen Alva 
och Cajsa. Cajsa sitter i pedagogens knä och Alva sitter mitt emot dem. 
Pedagogen och Alva är i en dialog där de talar om ålder och att Alva nyss fyllt 
år varpå följande sker: 

Transkription 8. Dialogen fortsätter42  

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

37 Alva som PAPPA OCH MAMMA  Håller isär sina armar 
38 Pedagogen Pia Är du så stor som dom? Tittar på Alva 

39 Alva   
Lägger på pussellocket på kar-
tongen på sin högra sida 

40 Alva Då får jag köra bil 
Vänder hastigt huvudet mot pe-
dagogen 

41 Pedagogen Pia 
Får man köra bil när man är fyra 
år? 

Tittar på Alva med höjda ögon-
bryn. 

                               
42 Film nummer 24. 
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42 Alva   Nickar 

43 Pedagogen Pia Jaha 
Lyfter upp Cajsa lite och sätter 
henne tillrätta i sitt knä 

44 Alva Som mamma och pappa, köra bil  

45 Cajsa  

 
Tar spjärn mot bordet med sina 
händer och trycker iväg kroppen 
från bordet 

45 Pedagogen Pia När man är fyra år? 
Tittar på Alva och parerar Cajsas 
rörelser. 

46 Alva   Nickar 

47 Cajsa   

Vrider kroppen i pedagogens knä 
och flyttar på sina ben för att 
kunna komma ner på golvet 

48 Pedagogen Pia 
Vad jag vet får man köra bil när 
man är 16 år 

Följer Cajsas rörelser och släpper 
ner henne på golvet, tittar på 
Alva samtidigt. 

49 Cajsa  
Går bort från bordet då hon 
kommit ner på golvet 

50 Alva Äh Tittar på pedagogen 

51 Pedagogen Pia 

och då får man börja träna och 
köra bil och sen kan man få köra 
upp för sitt körkort när man är 
18, då är man ganska stor 

Vrider kroppen mot Alva och lu-
tar sig framåt mot henne 

52 Alva 
Vet du, mormor får köra bil men 
hon får inte Tittar på pedagogen 

53 Pedagogen Pia Nej, mormor har ju inget körkort   

54 Alva Nej   

55 Pedagogen Pia Nej Skakar på huvudet 

56 Alva 
Och man kan inte köpa något 
heller Skakar på sitt huvud 

Pedagogen Pia och Alva är båda närvarande i dialogen, de har sin 
uppmärksamhet riktad mot varandra och tittar på varandra. Dialogen 
kännetecknas också av att Alva och pedagogen lyssnar på varandra vilket 
deras respektive turer visar då de knyter an till det den andre sagt innan. Både 
Alva och pedagogen bidrar ömsesidigt till dialogen och till att dialogen 
utvidgas. Pedagogen ifrågasätter Alvas påstående om att man får köra bil när 
man är fyra år (se rad 45) och förklarar sedan de regler som finns gällande att 
ta körkort (se rad 48, 50). Alva gör sedan ett inlägg (se rad 51) som handlar 
om att man kan vara stor men ändå inte få köra bil. Pedagogen vet att mormor 
inte har något körkort och säger det på raden därefter. Alva bidrar sedan 
genom att säga att man inte heller kan köpa ett körkort (se rad 56).  
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Dialogen mellan Alva och pedagogen tycks inte påverkas av att Cajsa med sin 
kropp kan förstås som tilltalande pedagogen och att pedagogen svarar med att 
sätta ner henne på golvet utan dialogen fortsätter att vara just en dialog mellan 
Alva och pedagogen. Pedagogen agerar på Cajsas icke-verbala tilltal genom 
att icke-verbalt svara an. Samtidigt som hon gör detta fortsätter hon att tala till 
Alva och ha blicken riktad mot henne. Alva har under hela sekvensen sin upp-
märksamhet riktad mot pedagogen. 

I den fjärde och sista kategorin fortsätter dialogen med det anslutande 
barnet som en ytterligare deltagare. Det anslutande barnet bidrar med verbala 
och/eller icke-verbala ageranden som pedagogen och barnet som 
inledningsvis deltog i dialogen lyssnar och knyter an till. I sekvensen med 
cykelpumpen och kylskåpsgallret har jag beskrivit en dialog som avbryts och 
återupptas. Lite längre fram i den sekvensen ansluter ett annat barn till samma 
interaktionssituation men här blir istället det anslutande barnet en deltagare i 
dialogen.  

Transkription 9. Dialogen fortsätter med ny deltagare 43 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

30 Pedagogen Polly Nu då, pyysch 

Gör pysljud med munnen och 
håller i munstycket på slangen 
till cykelpumpen 

31 Fia   Går fram till Ida och pedagogen  

32 Pedagogen Polly 
Man ska egentligen ha den så 
där. NU får du pumpa. 

Gör något med munstycket på 
slangen 

33 Ida   Pumpar med handtaget 

34 Pedagogen Polly Psch 
Gör pysljud med munnen, tittar 
på pumpen 

35 Ida   Tittar mot pedagogen och ler 
36 Pedagogen Polly   Tittar upp mot Ida och ler 

 (6s)   Ida pumpar med handtaget 

37 Fia Det kommer inget riktigt   

38 Pedagogen Polly Men på låtsas kommer det ju Tittar upp på Fia 

39 Fia   
Tittar på Ida när hon pumpar i 2 
s och går sedan därifrån 

40 Ida 

Men dom andra sådana här, 
dom, dom som är våra, dom 
kommer det riktig luft 

Pumpar med handtaget och har 
foten i fotstödet. Tittar upp på 
pedagogen. 

41 Pedagogen Polly 
Jag tror den här är väldigt gam-
mal   

I ovanstående sekvens pågår en dialog mellan pedagogen Polly och Ida, de är 
närvarande, tittar på varandra och ler mot varandra (se rad 35, 36). Fia ansluter 
till situationen och står först bredvid och tittar på pedagogen och Ida och, 
enligt min tolkning, uppfattar Fia att det är pedagogen som ”pyser ut luften” 
när Ida pumpar och kommenterar detta på rad 37. På rad 38, lyfter pedagogen 
blicken och svarar på Fias tilltal. I denna sekvens kan vi också se att alla tycks 
                               
43 Film nummer 7. 
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lyssna på varandra och då i en vidare bemärkelse där även icke-verbala 
ageranden blir lyssnade till. Detta syns bland annat när Ida visar att hon lyssnar 
på pedagogen då denne gör pys-ljud med munnen, hon tittar upp på pedagogen 
och ler på rad 35. I nästa taltur visar pedagogen att hon lyssnat på Idas tilltal 
och ler tillbaka mot henne. Det blir också synligt att Fia lyssnar på både 
pedagogens pys-ljud och på Idas icke-verbala pumpande på cykelpumpen. 
Pedagogen visar att hon lyssnar på Fia och svarar att det kommer luft på låtsas. 
Dialogen kännetecknas av ömsesidighet där alla tre deltagare bidrar till 
dialogen. Fias uttalande utvidgar också dialogen och tillför ett nytt perspektiv. 
Ida har lyssnat till Fias inlägg och pedagogens svar på detta och gör sedan ett 
inlägg på rad 40 som knyter an till deras talturer när hon säger att på andra 
cykelpumpar kommer det riktig luft. Pedagogen utvidgar sedan dialogen 
ytterligare genom att förklara en eventuell bristande funktion hos förskolans 
cykelpump med att den är väldigt gammal.  

Pedagogens och barnens agerande i ovanstående visar på ett lyssnande på 
varandra och dialogen fortsätter med Fias inlägg som ett utvidgande. Fia själv 
går därifrån och blir ingen långvarig deltagare i dialogen men de dialogiska 
aspekterna av interaktionen när Fia var med blir synliga. Det finns närvaro, 
lyssnande, ömsesidighet och utvidgande mellan de tre deltagarna.  

Betydelsefulla aspekter för hur dialogen påverkas 
I den här avslutande resultatpresentationen kommer en sammantagen analys 
att ges. Här fokuseras de aspekter som i det insamlade materialet framträtt som 
betydelsefulla för hur dialogen påverkas när det ansluter fler barn till den 
situation där dialogen pågår. Ett exempel på en sådan aspekt är vilket innehåll 
som fokuseras av det anslutande barnet. När innehållet inte är detsamma som 
i dialogen upphör dialogen oftare än när det är samma innehåll som fokuseras. 
I nedanstående tabell visas hur innehållet är en betydelsefull aspekt, här 
presenteras även andra aspekter som tycks påverka dialogen. Materialet är 
begränsat men vissa samband mellan olika typer av initiativ, innehållsfokus 
och dialogens förändring går att urskilja. Vissa ageranden hos pedagogen 
förefaller också ha betydelse för hur dialogen påverkas. 
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Tabell 7. Aspekter som kan påverka dialogen  
Dialogen upphör Dialogen avbryts och 

återupptas utan ny 
deltagare 

Dialogen fortsätter utan 
ny deltagare 

Dialogen fortsätter 
med ny deltagare 

Det anslutande bar-
net tar initiativet ge-
nom att tilltala pe-
dagogen samtidigt 
som denne eller 
barnet i dialogen ta-
lar. 
 
Deltagarantalet utö-
kas genom att peda-
gogen gör ett tilltal 
vid en turövergångs-
plats. 
 
Olika innehållsfokus 
blir synliga. 
 
Pedagogen talar 
med flera barn sam-
tidigt. 
 
Pedagogen talar 
med olika barn om 
olika innehåll. 

Pedagogens agerande 
skiljer sig från de situ-
ationer där dialogen 
avbryts. Pedagogen 
ber det anslutande 
barnet att vänta med 
både verbala och icke-
verbala ageranden. 

Det anslutande barnets 
tilltal sker enbart genom 
ett icke-verbal age-
rande. Pedagogen sva-
rar på denna icke-ver-
bala agerande genom 
att själv agera med ett 
icke-verbal agerande. 

Deltagarantalet utökas 
genom att något barn 
gör ett tilltal vid en 
turövergångsplats. 
 
Ett gemensamt inne-
hållsfokus blir synligt. 
 
Pedagogen uppmärk-
sammar och svarar an 
på det anslutande bar-
nets tilltal. 
 
 

Källa: Fredriksson Sjöberg, 2014, s. 121 

Vem som tar initiativet, hur det initiala tilltalet sker och vilket innehåll som 
fokuseras tycks ha betydelse för hur dialogen påverkas. Det är svårt att avgöra 
om någon av ovan nämnda aspekter har större betydelse än någon annan. 
Pedagogens agerande tycks dock, enligt resultatet i denna delstudie, ha större 
betydelse än de andra aspekterna. Ett samtidigt tilltal från det anslutande 
barnet med ett annat innehållsfokus än det som finns i dialogen behöver inte 
leda till att dialogen upphör. I ett fall avbryts dialogen men efter att pedagogen 
ber det anslutande barnet att ”vänta lite” återupptas dialogen. Vid andra 
tillfällen när pedagogen tilltalas av det anslutande barnet samtidigt som någon 
av deltagarna talar börjar pedagogen att prata med flera barn om flera olika 
saker samtidigt. När detta sker upphör dialogen. Här visar därmed resultatet i 
delstudie 1att pedagogens agerande har betydelse för hur dialogen med 
barnet/barnen i förskolan kan påverkas.  
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Slutsatser 
Redogörelsen för delstudie 1 avrundas med att vissa slutsatser dras; slutsatser 
som kommer att koppla samman delstudie 1 med delstudie 2. Detta avsnitt kan 
därmed ses som en språngbräda mot nästa delstudie.  

Resultatet bör förstås utifrån den kontext inom vilken materialet är 
insamlat. Pedagogernas uppdrag innebär att de behöver hantera en mängd 
dimensioner av verksamheten samtidigt. De har inte enbart ansvar för att 
bygga relationer och föra dialoger med barnen, de har också ansvar för 
barnens säkerhet och för att förskolan ska vara en trygg miljö för alla barn 
som vistas där (Skolverket, 2018b). När det innehållsrika uppdraget ska 
utföras i förskolan finns det tillfällen då det blir svårt för pedagoger att föra 
dialoger som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och 
utvidgande.  

Den här delstudien synliggör också att det är svårt att föra dialoger med 
flera barn samtidigt om olika innehåll. Även om vissa ageranden förefaller 
leda till att dialogen kan fortsätta bör det påpekas att det ibland inte går att 
exempelvis be barnen att vänta lite. Den komplexa verksamheten i förskolan 
gör det då svårt att föra en dialog mellan barn och pedagog. Det finns dock 
möjligheter för pedagoger att föra dialoger med både ett och flera barn, och 
det finns möjligheter att agera så att dialogerna återupptas även om de avbryts 
när nya deltagare ansluter.  

Jag önskar som en konklusion av delstudie 1 knyta an resultatet till Martin 
Bubers filosofi och till hans dialogbegrepp. Enligt Buber (1990b) är det i de 
äkta mellanmänskliga mötena, i grundordet Jag-Du som relationer skapas. Om 
dialogerna i den här delstudien förstås som uttryck för Jag-Du-möten kan det 
vara av betydelse att försöka förstå D-mötet. Buber (1993b) skriver om upp-
levelsen att följa det som sker, om att ”man låter den verklighet man är en del 
av bli helt och hållet närvarande”(s. 57), han kallar det omfattning.  

En tvåpersonsrelation som mer eller mindre består av elementet omfattning 
kan vi kalla ett dialogiskt förhållande. 

 
Detta citat öppnar upp för en diskussion om det är möjligt att ha en äkta dialog 
mer flera deltagare samtidigt. Buber talar explicit om en tvåpersonsrelation 
och nämner, mig veterligen, inte dialoger med flera deltagare. Betyder detta 
att äkta dialoger enbart är möjliga när det är två deltagare? Är det så att det 
inte går att med hela sitt väsen säga Du till flera individer samtidigt? På dessa 
frågor kan jag inte ge ett svar men jag skulle ändå vilja påstå att det är svårt 
att säga Du till flera individer där olika innehåll samtidigt behandlas, vilket 
synliggörs i resultatet av delstudie 1 där dialogen upphör när pedagogerna 
talar med flera barn om olika innehåll samtidigt.  

Om det Buber (1993a) kallar äkta dialoger skapar en förtroendefull relation 
och det är i den som vi kan ges möjlighet att förverkligas som människor blir 
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det viktigt att värna dialogen mellan barn och pedagog i förskolan. Mötet 
mellan Jag och Du ses här öppna upp för en pedagogisk relation där något mer 
än enbart det observerbara innefattas. Kenneth J. Gergen påvisar en aspekt av 
relationella processer och är här översatt och citerad av Aspelin och Persson 
(2011, s. 62-63): 

Omöjligheten att riktigt begripa den relationella processens natur bjuder in till 
vördnad och ödmjukhet. I allt som vi håller kärt finns något essentiellt som inte 
kan ägas, genomskådas eller artikuleras. Genom relationell medvetenhet upp-
täcker vi en helig potential. 

I det relationella finns något som inte så lätt låter sig beskrivas, nämligen att 
säga Du med hela sitt väsen och att mötas som ett Du av den andre. Detta kan 
ses som den pedagogiska relationens ursprung och pedagogiska relationer kan 
ses som utbildningens grundstomme. I detta delar jag Bubers (1993b) samt 
Aspelin och Perssons (2011) uppfattning. Relationerna mellan barn och 
pedagog i förskolan är av betydelse för kvalitén på förskolans verksamhet. I 
de fall där den kvalitén är hög kan förskolan som institution bli en 
förutsättning för att barn ska lyckas både i skolan och i vuxenlivet men också 
för att förverkligas som människor, och här och nu mötas och ses som ett Du. 
I delstudie 2 fördjupas förståelsen av möten i förskolepraktiken, med hjälp av 
Bubers pedagogiska idé och hans framskrivning av förutsättningar för 
pedagogiska möten. 
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Delstudie 2 

I mellanmänskliga möten finns det dimensioner som, med Kenneth J. Gergens 
(citerad i Aspelin & Persson, 2011, s. 62-63) ord kan vara ”[omöjliga] att 
riktigt begripa” och som därmed ”bjuder in till vördnad och ödmjukhet”. 
Samtidigt är det av stor vikt att synliggöra och därmed öppna upp för 
möjligheterna till en relationell medvetenhet i en tid när innehållets ”potential 
att mätas” (Aspelin & Persson, 2011, s. 63) riskerar att styra vilket innehåll 
som prioriteras i förskolepraktiken.  

Ett flertal nyare forskningspublikationer visar (t. ex. Aspelin, 2018; 
Bergmark, 2019; Josefson, 2018; Ljungblad, 2019) ett intresse för relationella 
aspekter av pedagogisk praktik. Genom sådan forskning kan relationella och 
kunskapande dimensioner bli synliggjorda och därmed också möjliga att bli 
mer medveten om. I delstudie 1 var Bubers dialogfilosofi främst en 
utgångspunkt för hur dialoger kan definieras och analyserna gjordes både med 
hjälp av dialogbegreppet och med hjälp av interaktionsteoretiska begrepp. 
Dialog som begrepp hämtades från Buber men gavs också innebörd med stöd 
av annan forskning om kvalitativa möten.  

I delstudie 2 görs analyserna i samspel med Bubers filosofi och analys-
begreppen är direkt hämtade från dialogfilosofin. Detta innebär att delstudie 2 
ska ses som en teoretisk fördjupning av möjligheterna att använda Bubers 
dialogfilosofi för att analysera en konkret förskolepraktik. Med stöd i Bubers 
dialogfilosofi önskar jag därmed, med stor vördnad och ödmjukhet, belysa och 
pröva om det finns en möjlighet att öka kunskapen om det som vid en första 
anblick kan te sig omöjligt att artikulera. 

Avhandlingens syfte är att utveckla en fördjupad kunskap om och en 
empiriskt baserad förståelse av möten mellan barn och pedagoger i en 
förskolepraktik. I delstudie 2 är pedagogiska möten ett centralt begrepp som 
beskriver de möten som nämns i syftet. Pedagogiska möten som begrepp är 
hämtat ur Bubers dialogfilosofi och syftar på äkta möten mellan pedagoger 
och barn (Aspelin & Persson, 2011; Buber, 1993b; A. Cohen, 1983) Min 
önskan är att ge den pedagogiska praktiken en röst och pröva hur filosofiska 
tankegångar kan öppna upp för att förstå vad som kan ske i möten mellan barn 
och pedagoger i förskolans praktik. I delstudie 2 besvaras följande 
forskningsfrågor: 
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• Vad i pedagogers ageranden kan förstås som uttryck för, av Buber fram-
skrivna, förutsättningar för relations- och kunskapande möten, i delstudie 
2 benämnda som pedagogiska möten? 

• Vilka aspekter av förskolepraktiken framträder som betydelsefulla för 
möjligheterna till pedagogiska möten?   

• Hur kan relationella och kunskapande dimensioner framträda som 
sammanflätade i möten mellan barn och pedagoger i förskolan? 

Betydelsefulla teoretiska resonemang och begrepp 
För att, i delstudie 2, kunna göra analyser med blicken riktad mot förut-
sättningar för pedagogiska möten behövdes mer inträngande läsningar av 
Bubers filosofi, med fokus riktat på det unikt pedagogiska. I följande avsnitt 
redogörs för denna teoretiska fördjupning och de centrala analysbegreppen för 
delstudie 2 skrivs fram. 

Martin Bubers idé om pedagogiska möten 
När Martin Buber (1990a, 1990b, 1993b, 1997) skrev sina texter om fostran, 
bildning och pedagogik var skolan och utbildningsväsendet, precis som nu, i 
en process av förändring och två undervisningsformer var framträdande.44 
Detta synliggörs när Buber skriver om en ”gammal, normativ undervisning” 
(Buber, 1993b, s. 30) och en ”modern pedagogik” (s. 31). Här framförs kritik 
både mot den normativa undervisningen, även kallad ”auktoritetsskolan”, och 
mot den progressiva pedagogik som börjat växa fram. Om de två undervis-
ningsformerna skriver Buber (1993b, s. 31):  

Den moderna pedagogik som helt präglas av frihetstanken underskattar i sin 
teori den nämnde andra halvan av vad som bör ske under fostran och inlärning, 
precis som den gamla auktoritetsskolan underskattade betydelsen av den första 
halvan. 

I sin beskrivning av den moderna pedagogiken och den gamla auktoritets-
skolan synliggörs de två delar som Buber såg som integrerade i det 
pedagogiska uppdraget. Den första delen, den moderna frihetspedagogiken, 
kan ses som den del av det pedagogiska uppdraget som berör pedagogens vilja 
att möta barnet och se det som det är här och nu. Den andra delen, den 
auktoritära, ”gamla” undervisningsformen står för hur pedagogen i sitt 
uppdrag har att göra med utveckling, lärande och fostran, med vad barnet kan 
bli.  

                               
44 Denna del av Om uppfostran skrevs och framfördes 1919-1925. 
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Buber menade att ingen av de olika undervisningsformerna kan vara allena 
rådande och att båda har något att tillföra utbildningsväsendet och barnets 
bildning. En utbildningssyn uppdelad i två åtskilda delar syns, som beskrivits 
tidigare, även i dagens samhälle. I den utbildning Buber (1993b) förespråkar 
lyfts betydelsen av de båda delarna som en helhet. Både utbildningen i sig och 
pedagogens roll kännetecknas därmed av ett dubbelt uppdrag vilket sker i en 
samtidig helhet. Det dubbla och samtidigt integrerade uppdraget blir 
framträdande i vad som kan benämnas som pedagogiska möten. I ett 
pedagogiskt möte finns både relationella (mellanmänskliga) och kunskapande 
dimensioner. Det är dock det relationella som är primärt och samtidigt ses 
kunskapande som tätt sammankopplat med relation. Enligt Aspelins (2005, 
2010) tolkning menar Buber att kunskapande sker i personliga möten. 
Relation lyfts alltså fram som betydelsefullt i en pedagogisk kontext där också 
kunskapande är av stor betydelse för barnens möjligheter att växa som 
människor (Buber, 1993b). För att, i forskning och i en pedagogisk praktik, 
kunna synliggöra både den relationella och kunskapande dimensionen av 
möten mellan barn och pedagoger kan Bubers dialogfilosofi och hans idé om 
pedagogiska möten vara en fruktbar infallsvinkel. 

Mellanmänskliga möten är därmed att betrakta, enligt Buber (1993b) som 
grunden för den pedagogiska praktiken och kännetecknas av närvaro och 
ömsesidighet, av att Jag säger Du. Samtidigt menar A. Cohen (1983), i sin 
tolkning av Buber, att den relation som uppstår i pedagogiska möten vilar på 
ytterligare en grundpelare, nämligen den intention som finns i den 
pedagogiska professionen. De pedagogiska mötena skiljer sig därmed från 
andra (äkta) möten. Att närvaro är en dimension som krävs för alla äkta möten, 
inklusive pedagogiska möten, är de flesta uttolkare av Buber överens om 
(Aspelin, 2005; A. Cohen, 1983; Jons, 2008; Karlsen, 2003; Nordström-Lytz, 
2013).  

I tolkningar av Bubers text Om uppfostran (1993b) understryks det unika i 
den fostrande relationen (Aspelin, 2010; Nordström-Lytz, 2013). Frågan om 
ömsesidighet och jämlikhet i de pedagogiska mötena lyfts fram och med 
utgångspunkt i att pedagog och barn möts med olika intentioner skapas ett 
möte med en unik särprägel. I föreliggande avhandling görs tolkningen att 
pedagogiska möten är att betrakta som äkta möten utifrån dessa 
förutsättningar. Mötet är inte jämlikt, barn och pedagog befinner sig i samma 
situation men med olika förutsättningar och olika intentioner.  

Ett annat viktigt påpekande gällande Bubers framskrivning av relation lyfts 
av Aspelin (2010, s. 88):  

Det slags relationer [de äkta] som Buber talar om kan inte tas för givna, uppstår 
inte automatiskt, kan inte fångas av några modeller, kan inte operationaliseras 
med några principer eller frambringas med några handgrepp. De kan inte ges 



 94 

någon rättvis skildring med vetenskapliga begrepp eller andra slags represen-
tationer. De uppstår sällan och kanske allt mer sällan. De kan inte skapas, inte 
läras ut, inte behärskas, inte kontrolleras, inte hanteras eller bedömas. 

Relationer kan inte fångas i modeller eller ges rättvisa skildringar med 
vetenskapliga begrepp men här är det på sin plats att understryka att denna 
avhandling inte har någon intention att definiera äktheten på relationer. 
Intentionen är inte heller att beskriva relationen som sådan utan mötet i vilket 
relation kan uppstå. Önskan blir därför i stället att skriva fram de 
förutsättningar för äkta möten som Buber och uttolkare av hans filosofi menar 
finns. Nyss nämnda citat efterföljs nämligen av följande rad: ”Vi kan påverka 
dess [relationens och därmed det äkta mötets] villkor och verka för att 
omständigheterna blir så goda som möjligt”(Aspelin, 2010, s.88). Villkor och 
omständigheter tolkas i denna avhandling som förutsättningar för pedagogiska 
möten. 

I föreliggande delstudie är det förutsättningar för pedagogiska möten som 
står i fokus och i kommande avsnitt förtydligas och definieras det unikt 
pedagogiska i de pedagogiska mötenas särprägel. Här kommer exempelvis det 
Buber (Anderson & Cissna, 1997; Aspelin, 2005; Buber, 1993b) benämner 
som ensidig omfattning, acceptans och konfirmering att beskrivas som 
betydelsefulla förutsättningar för pedagogiska möten. 

Ensidig omfattning 
I pedagogiska möten, likväl som i andra äkta möten är omfattning att ses som 
en viktig del. Buber (1993b) beskriver omfattning i termer av att båda 
deltagarna i närvaro möter varandra och samtidigt förnimmer sig själv från 
den andras perspektiv.  

I ett pedagogiskt möte är dock omfattningen till sin karaktär ensidig, 
pedagogen omfattar barnet och kan förstå hur detta upplever en situation men 
barnet omfattar inte pedagogen på samma sätt (A. Cohen, 1983). Det 
pedagogiska uppdraget, att se och möta barnet både som det är här och nu och 
som det kan bli, gör att pedagogen och barnet går in i mötet med olika 
intentioner. Om barnet skulle omfatta pedagogen och förstå vad denne 
behöver, skulle mötet gå från att vara ett pedagogiskt möte till ett abstrakt eller 
vänskapligt möte (Buber, 1993b). Att barnet förstår vad pedagogen behöver 
ska förstås på ett annat plan än att barnet förstår vad pedagogen önskar att 
barnet gör, exempelvis att pedagogen vill att barnet svarar rätt på en fråga eller 
äter upp sin mat. När denna typ av interaktion sker kan pedagogen förstås och 
bemöta barnet som ett objekt (Buber, 1993b), vilket många gånger i barns och 
i alla människors liv är av stor nödvändighet av både praktiska och 
erfarenhetsmässiga skäl. Att verkligen förstå vad någon behöver är däremot 
att betrakta som något annat och är kopplat till att omfatta. Det ensidiga 
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omfattandet hänger alltså samman med det unikt pedagogiska uppdraget där 
pedagogen har en annan roll och ett annat ansvar än barnet.  

Buber beskriver en hypotetisk situation som exemplifierar hur han menar 
att det upplevda ensidiga omfattandet, att förstå barnet här och nu, kan ta sig 
uttryck i den pedagogiska praktiken. Buber berättar om en ung lärare som för 
första gången möter sin nya klass. Klassen beskrivs av Buber (1993b, s. 129) 
som ”rätt stökig” och framställs som mångfaldig, motsägelsefull och 
otillgänglig. Lärarens tankar ges av Buber uttryck för en önskan att verkligen 
möta dessa elever som de både är och kan bli. För att kunna göra detta behöver 
läraren lyssna på vad klassen har att säga honom. När läraren intar den 
ställningen händer följande i klassen: 

Då händer det att ett visst bestämt ansikte fångar hans blick. […] och i det läser 
han en fråga som går längre än den allmänna nyfikenheten. ”Vem är du egent-
ligen, vet du något som angår mig, har du något att ge mig, vad har du att ge 
mig?” – ungefär så kan man tolka den fråga som finns utryckt i hans ansikte. 
Och den unge läraren talar till detta ansikte (Buber, 1993b, s. 129-130). 

Det läraren säger är det han upplever behöver bli sagt, det han själv känner att 
barnet önskar att han säger. Konkret ställs en ”vanlig inledande fråga” (s. 130) 
där pedagogen vänder sig till pojken vars ansikte han mött och pojken svarar 
genom att berätta. Berätta på ett sätt han inte gjort tidigare och klassen tystnar 
och alla lyssnar. Genom att pedagogen lyssnade på det tilltal han fick av 
pojkens blick och omfattade honom kunde pedagogen svara med en fråga som 
för barnet blev relevant.  

Att just pedagogen lyssnar och svarar på tilltal hänger samman med det 
unika förhållandet mellan pedagog och barn där pedagogen, enligt Buber, kan 
uppleva hur barnet erfar en situation för att förstå men att det omvända ej är 
möjligt:  

[Pedagogen] upplever hur det känns för eleven att vara föremål för fostran och 
undervisning, men denne å sin sida kan inte uppleva hur det känns för den som 
fostrar och lär ut något. Pedagogen befinner sig i båda ändar av den givna 
situationen, eleven bara i den ena. I samma ögonblick som den senare förmår 
kasta sig över till motsatta änden och leva sig in i den förres roll sprängs det 
fostrande förhållandet eller förvandlas till vänskap (Buber, 1993b, s. 67-68). 

Pedagogens roll i relationen är alltså en annan än barnets, där pedagogen har 
ett uppdrag att se världen genom barnet men där barnet inte har samma upp-
drag att se världen genom pedagogen. Pedagogen har ett annat uppdrag, en 
annan intention än barnet i de pedagogiska mötena och har därmed också ett 
ansvar för situationen och relationen som inte barnet har.  

I den pedagogiska relation, som uppstår i pedagogiska möten, är 
omfattningen ensidig. Förutom ensidig omfattning skrivs också två andra 
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betydelsefulla förutsättningar fram för pedagogiska möten. Dessa är acceptans 
och konfirmering. 

Acceptans och konfirmering 
Utgångspunkten för Bubers (1993b) pedagogiska idé är att relationer är 
centrala i den pedagogiska praktiken även om kunskap som objekt också är 
viktig. Förutom dessa utgångspunkter beskriver Buber även pedagogens 
uppgift som både att möta barnet här och nu, att acceptera det, och att se barnet 
som det kan bli, att konfirmera det.  Aspelin (2010, s. 142) beskriver 
dubbelheten med stöd i begreppen acceptans och konfirmering på följande 
sätt: 

Den lärare som inte accepterar sin elev når inte kontakt med hennes väsen. 
Men den som endast accepterar tar parti för stagnationens krafter inom henne. 
Genom konfirmering bekräftar läraren eleven och sporrar samtidigt hennes 
framåtskridande.  

Begreppen acceptans och konfirmering definieras av Buber en dialog med 
Carl Rogers från 1957, vilken har transkriberats och publicerats av Anderson 
och Cissna (1997). Dessa begrepp kopplas i Aspelins (2010) tolkning till en 
pedagogisk praktik och belyser de båda sidorna av pedagogens förhållning till 
eleven/barnet. Acceptans handlar om att se och bekräfta barnet ”just sådan han 
är” (Aspelin, 2010, s. 142), medan konfirmation berör processen mellan att 
möta barnet där detta är just här och nu och sådant barnet är på väg att bli. 

Vad som därmed blir unikt för de pedagogiska mötena ligger i pedagogens 
samtidiga förhållande till barnets varande i det aktuella mötet och pedagogens 
förhållande till barnets potentiella existens. Pedagogen möter barnet genom 
att, dels acceptera barnet och bekräfta detta förutsättningslöst i det aktuella 
ögonblicket, dels se till barnet som sådan han eller hon kan bli (Buber, 1993b).  

Här tas stöd i Aspelins framskrivning av acceptans och konfirmering i en 
pedagogisk praktik. Aspelin (2005) beskriver processen av konfirmering (som 
också innefattar acceptans) som att:  

[L]äraren bejakar [eleven] å ena sidan sådan han är och å andra sidan sådan 
han är på väg att bli. Samtidigt som eleven får lärarens erkännande i stunden 
inser han att det ligger en väg framför honom som han förväntas gå och att det 
finns uppgifter han förväntas utföra. Den pedagogiska relationen kännetecknas 
inte av ren och skär acceptans. Läraren bejakar eleven samtidigt som hon låter 
honom förstå vad han kan utvecklas till (s.135-136). 

 
För att pedagogen ska ha en möjlighet att genomföra sitt pedagogiska uppdrag 
behöver pedagogen alltså bidra till mötet med konfirmering. Konfirmering 
innebär att pedagogen öppnar upp för, eller utvidgar, barnets erfarenhetsvärld. 
Pedagogen möter barnet som något det kan bli och bidrar med vad pedagogen 



 97

uppfattar behövs för att barnet ska växa vilket är den ena delen av det 
pedagogiska uppdraget enligt Buber (1993b). Den andra delen kan sägas 
föregå konfirmeringen och innefattar att barn och pedagog ömsesidigt 
accepterar varandra.  

Förutom de tre, för det pedagogiska mötet centrala begreppen ensidig 
omfattning, acceptans och konfirmering, hämtas begreppen närvaro och 
ömsesidighet från Bubers framskrivning av förutsättningar för den relationella 
dimensionen. Dessa begrepp är centrala för beskrivningen av 
mellanmänskliga möten. Som analysbegrepp i delstudie 2 kommer alltså 
begreppen närvaro, ömsesidighet, ensidig omfattning, acceptans och 
konfirmering att användas och betraktas som förutsättningar för pedagogiska 
möten. 

Analysprocess 
Bubers (1993b) beskrivningar av förutsättningar för pedagogiska möten är 
primärt skildringar av föreställda upplevelser. Andra människors upplevelser 
är svåra att identifiera genom observation, men min ambition är att synliggöra 
möjliga uttryck för de aktuella upplevda förutsättningarna för pedagogiska 
möten. Detta innebär att min analys har fått genomföras genom prövande och 
resonerande och inte genom att använda Bubers teoretiska begrepp som ett 
raster. Analysförfarandet kommer här närmast att beskrivas mer ingående.   

Inledningsvis studerade jag hela det insamlade materialet, totalt 43 
inspelningar, med ambitionen att se vilka situationer som kunde beröra uttryck 
för förutsättningar för pedagogiska möten. Dessutom gjordes upprepade 
genomgångar av det material (27 inspelningar av de totalt 4345) som inte 
närstuderats för licentiatuppsatsen, för att få större inblick i situationer som 
jag inte tidigare näranalyserat. Åkerström, Jacobsson och Wästerfors (2004) 
menar att det finns stora fördelar med att återanvända redan insamlat material 
och de lyfter både igenkänningsfaktorn men också möjligheten att med en ny 
blick få syn på nya saker i materialet. Empirin var från början välbekant då 
den studerats noggrant för licentiatuppsatsen, men med ett nytt syfte för 
avhandlingen framträdde direkt en mängd aspekter som jag förbisetts tidigare. 
Med Bubers (1990a, 1990b, 1993b) filosofiska idé om möten som sker mellan 
människor blev det viktigt att ge barnen en röst även om fokus i avhandlingen 
riktas mot pedagogens agerande. Barnen synliggörs genom att jag 
uppmärksammar deras observerbara uttryck. Ibland visar inte barnen någon 
form av uttryck eller riktad uppmärksamhet och deras intentioner och 
eventuella önskningar kom i dessa fall inte analyseras. 

                               
45 I licentiatuppsatsen fokuserades tillfällen när det var en pedagog och flera barn som intera-
gerade och där kriterier för den specifika dialogdefinitionen uppfylldes. 
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Barnens på ett eller annat sätt uttryckta intentioner blev viktiga för att i 
analysen förstå hur pedagogens ageranden, i samspel med barnen, kan ses som 
uttryck för förutsättningar för pedagogiska möten. För avhandlingen gjordes 
därför valet att analysera de situationer där minst ett barn på något sätt 
uttrycker sig, visar för pedagogen att det vill något, och att barnet har en 
agenda och ger uttryck för en intention.  

I den inledande analysen användes, de av Buber framskrivna, 
förutsättningarna närvaro, ömsesidighet, ensidig omfattning, acceptans och 
konfirmering som sensiterande begrepp. Sensiterande begrepp (Egidius, 1994) 
är en översättning från det engelska ”sensitizing concepts” (Bowen, 2006; 
Doorewaard, 2010) och kan kort förklaras som analysbegrepp där blicken i 
analyserna riktas mot något. Det handlar inte om att definiera eller slå fast 
något, utan om att styra blick och analys mot vissa möjliga kvalitéer i möten.  

Eftersom Bubers pedagogiska idé till stor del bygger på upplevelser och 
inkännande blev min erfarenhet som förskollärare av stor betydelse i det 
inledande skedet, eftersom jag kunde känna igen mig i pedagogernas 
ageranden. Min mångåriga yrkeserfarenhet av förskolans praktik var därmed 
en stor tillgång i det första urvalet av situationer där jag tyckte mig kunna se 
uttryck för förutsättningar i mötet mellan barn och pedagog. Dessa situationer 
valdes ut för djupare analyser. Ur det insamlade materialet valdes totalt 24 
situationer ut för det fördjupade analysarbetet.  

Ambitioner att låta filosofiska tankegångar möta och gå i dialog med en 
konkret praktik återfinns i olika ansatser inom pedagogisk forskning och jag 
vill här närmast nämna några exempel. V. Johanssons (2017) analys av barns 
lek som filosofi är ett exempel, Irisdotter Aldenmyrs (2016) pilotmodell för 
att kunna analysera normativ etik i undervisning med utgångspunkt i bland 
annat filosoferna Habermas och Levinas teorier är ett annat. Bergmark (2019) 
använder Noddings filosofiska begrepp ”etics of care” för att belysa relationen 
mellan forskare och lärare i aktionsforskning. 

Ett annat, med föreliggande delstudie jämförbart exempel är Olssons 
avhandling (2008). Hon har bland annat använt Deleuzes och Guattaris 
filosofiska teorier för att försöka förstå den pedagogiska praktiken på ett nytt 
sätt. I hennes arbete har filosofiska begrepp använts och fyllts med innehåll i 
mötet med den insamlade empirin. Olsson prövar nya begrepp på en välkänd 
praktik för att på så sätt kunna synliggöra eller framhäva alternativa perspektiv 
på praktiken, vilket till stor del påminner om min ambition.  

Olsson påpekar att en process av detta slag blir till ett riskfyllt och osäkert 
uppdrag där det inte finns färdiga svar och där ”one must live with the dangers 
of all the lines and segments: fear, clarity, power and the great disgust” 
(Olsson, 2008 s.180), vilket också varit en realitet i arbetet med min doktors-
avhandling. Rädslan och frågan om det ens är möjligt har varit en ständigt 
närvarande aspekt av processen att låta Bubers pedagogiska, filosofiska (och 
ursprungligen existentiella) idéer möta en vardaglig och konkret praktik. I 
detta arbete kan Bubers (1993b) egna ord om människans drift att skapa nya 
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sätt att möta sin omvärld bli ett stöd. Buber menar att det i varje människa 
finns en önskan att, i relation, skapa nya vägar för att förstå. Arbetet med att 
låta Bubers pedagogiska idé gå i dialog med en konkret förskolepraktik kan 
alltså ses som en önskan om att skapa vägar för att förstå den pedagogiska 
förskolepraktiken på ett nytt sätt. Mitt analysförfarande i denna delstudie kan 
liknas vid Alerbys (2009) tillvägagångssätt där hon låter Merleau-Pontys teori 
om levda kroppar kopplas samman med en lärares tankar om kroppslighet och 
lärande. Alerby låter både teori och praktik träda fram i analyserna för att på 
så sätt belysa och öka förståelsen både för teori och praktik. 

När Buber talar om förutsättningar för pedagogiska möten, talar han inte 
om konkreta förutsättningar som går att observera, utan om förutsättningar 
som upplevda dimensioner. Det har varit en utmaning för mig eftersom jag 
enbart kunnat analysera det som är observerbart för en betraktare. Vägen 
framåt blev för mig att försöka förstå det Buber (1993b) beskriver som 
upplevelser, som möjliga uttryck för förutsättningar och inte som en 
upplevelse av förutsättningar. De, i Bubers pedagogiska idé, centrala 
begreppen närvaro, ömsesidighet, omfattning, acceptans och konfirmering har 
därför använts som ”sensiterande begrepp” (Bowen, 2006; Doorewaard, 
2010). Sensiterande begrepp används vanligen inom grundad teori (grounded 
theory) för att bedriva en analys som prövar sig fram med valda begrepp, i ett 
empiriskt material. Sensiterande begrepp används för att rikta blicken, att 
fånga ett fenomen med lösa kanter. Så här beskriver Doorewaard (2010, s.2) 
analysarbete med hjälp av sensiterande begrepp: 

At the start of […] research, a researcher often makes use of a sensitizing con-
cept, a rather new and intriguing, though underdeveloped, construct that 
prompts the researcher to learn more about the subject by empirical and theo-
retical investigation. A sensitizing concept leads the researcher on his or her 
pioneering path to explore a rather unknown scientific field. In the course of 
the research project a meaning is gradually attached to this sensitizing concept 
according to the findings. What results from this research is a well-thought-out 
conceptual model.  

Jag har använt tillvägagångssättet beskrivet av Bowen (2006) som inspiration 
för mitt arbete, med närvaro, ömsesidighet, omfattning, acceptans och 
konfirmering som sensiterande begrepp. Med förutsättningarna närvaro, 
ömsesidighet, omfattning, acceptans och konfirmering som sensiterande 
begrepp öppnas den analytiska vakenheten hos mig som forskare inför 
aspekter av möten som blir möjliga att upptäcka med hjälp av Bubers filosofi. 
Det betyder inte att jag upptäcker närvaro i en föreställning om att jag med 
exakthet följer Bubers intentioner med närvaro, utan att jag uppmärksammar 
skeenden i en pedagogisk praktik som gör det möjligt att medvetandegöra sig 
om och vidare diskutera vad närvaro kan innebära i möten mellan barn och 
pedagog. 
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Analysprocessen kan beskrivas som tre olika typer av läsningar av materialet, 
alla med utgångspunkt i de sensiterande begreppen. Inledningsvis gjordes en 
läsning där jag riktade min blick mot situationer där jag med stöd av Bubers 
begrepp kunde fundera vidare kring vad uttryck för exempelvis närvaro kan 
innebära i praktiken. I denna läsning har de sensiterande begreppen varit ett 
stöd i en förnimmelse av att deltagarna exempelvis kan uppleva varandras 
närvaro. Den inledande läsningen, som också beskrivits tidigare i detta avsnitt, 
handlade således om att rikta min blick och identifiera situationer som var 
relevanta att analysera vidare. Denna läsning riktades därmed inte direkt mot 
någon specifik forskningsfråga. När denna typ av situationer inringats 
fortsatte arbetet med att göra djupare analyser av de utvalda situationerna, 
vilket skedde i de andra två läsningarna. Totalt valdes i den första läsningen 
24 inspelningar ut för vidare analyser. Valet av analyserade situationer har 
alltså skett med hjälp av de sensiterande begreppen (närvaro, ömsesidighet, 
ensidig omfattning, acceptans, konfirmering) som blickriktare och de 24 valda 
situationerna har transkriberats. 

De sensiterande begreppen fortsatte alltjämt att vara centrala i 
analysprocessen, och detta skedde i ett prövande möte med de ageranden som 
framträdde i empirin. I den andra läsningen blev därmed ageranden ett viktigt 
begrepp, som innefattar både verbala och kroppsliga ageranden. Dessa 
ageranden har analyserats på mikronivå (Aspelin, 1999) där vridningar på 
huvudet, korta hummanden och kroppsrörelser uppmärksammats och 
agerandena har analyserats i prövande prövande med de sensiterande 
begreppen för att försöka förstå vad som kan vara uttryck för olika 
förutsättningar för pedagogiska möten. De sensiterande begreppen har de 
alltså i den andra läsningen prövats mot ageranden i den pedagogiska 
praktiken. 

Ett exempel på hur denna läsning kunde te sig är när jag, med blicken mot 
ensidig omfattning, vid en första anblick kunde förstå pedagogens agerande 
som uttryck för att omfatta, men där barnens ageranden i vidare analyser 
visade att pedagogen inte tycktes helt ha förstått vad barnet hade för intention 
(Transkription 16a-c). Denna typ av prövande, omväxlande och upprepande 
analys skedde med alla sensiterande begrepp i den andra läsningen. De 
sensiterande begreppen har i denna läsning dels använts som enskilda 
blickriktade, var för sig, men också, vilket min tredje forskningsfråga 
formulerar, samverkat i en ambition av förstå samtidighet. Ibland var det som 
att det i dialogen mellan filosofi och praktik uppstod en samklang mellan de 
filosofiska begreppen och pedagogernas ageranden, och ibland uppstod en 
viss disharmoni och empirin utmanade de filosofiska begreppen. 

I den tredje läsningen av materialet vidgade jag min blick för att se vad som 
i empirin kan förstås som betydelsefulla aspekter för möjligheterna till 
förutsättningar för pedagogiska möten. Förskolans komplexa praktik fick här 
utrymme att gensvara på de filosofiska begreppen, och både gynnsamma och 
begränsande aspekter blev synliga. 
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Den andra och tredje läsningen har inte följt efter varandra, utan har skett 
växelvis. Den växelvisa läsningen speglas även i mitt sätt att presentera 
resultatet där såväl pedagogers ageranden som betydelsefulla aspekter i 
praktiken framträder integrerat. Analyserna presenteras i avhandlingens 
resultatdel genom 12 olika transkriptioner där sekvenser ur situationer i 
praktiken presenteras. De presenterade sekvenserna visar ageranden som är 
vardagliga och de väcker sannolikt en känsla av igenkänning hos den som är 
förtrogen med förskolans praktik. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
när mikroanalyser görs på detta sätt är ingen situation den andra helt lik utan 
de behöver förstås utifrån sina egna ramar och villkor (O’Rourke & Stickler, 
2017). De djupare analyserna har dock avstannat när en viss mättnad och 
bredd uppnåtts (David & Sutton, 2016). Detta gäller både teoretiskt och 
empiriskt och innebär att inga tydliga variationer av ageranden längre blev 
framträdande, även om variationer alltid finns. Det som inte längre framträdde 
var en möjlighet att kvalitativt belysa avgörande skillnader i hur pedagogerna 
agerade, och det blir då möjligt att tala om en analytisk mättnad. 

I resultatet framträder analysprocessens läsningar sammanflätat med 
utgångspunkt i en riktad blick på förutsättningar som sensiterande begrepp. 
Varje förutsättning beskrivs i form av olika teman som blivit framträdande i 
analyserna, Dessa teman greppar ibland om både vad i pedagogers agerande 
som kan förstås som uttryck för förutsättningar och vilka aspekter av 
förskolepraktiken som framträder som betydelsefulla för möjligheten till 
pedagogiska möten. Ibland är temat mer tydligt kopplat till en av 
forskningsfrågorna. Detta sätt att presentera resultatet ska ses som ett resultat 
av den dialogiska analysform som tillämpats, där teori och empiri fått tala med 
varandra. 

Att låta empiri och filosofi möta varandra och låta båda komma till tals i 
framskrivandet av resultatet blev också ett sätt att etiskt förhålla sig till både 
teori och empiri. Det prövande förhållningssättet i analysförfarandet öppnar 
förhoppningsvis upp för en möjlighet för läsaren att följa med i analys-
förfarandet på ett transparent sätt.  

Analyserna som genomförts ska alltså ses som en växelverkande process 
mellan de sensiterande begreppen från filosofin och den konkreta pågående 
förskolepraktiken där begreppen riktat blicken och där empirin sedan getts en 
möjlighet att gensvara. 
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Resultat: Delstudie 2 

I detta kapitel presenteras delstudiens analys och resultat och 
frågeställningarna besvaras. Resultatet är uppdelat i tre delar och inleds med 
en framskrivning av de förutsättningar som kan ses som grundläggande för 
alla former av mellanmänskliga möten, nämligen närvaro och ömsesidighet. 
Den andra delen av resultatpresentationen behandlar de förutsättningar som är 
unika för de pedagogiska mötena vilka är ensidig omfattning, acceptans och 
konfirmering. Resultatets uppdelning av dels den mellanmänskliga grunden i 
möten, dels det unikt pedagogiska i möten är sprungen ur Bubers (1993b) 
framskrivning av en skillnad mellan mellanmänskliga möten och pedagogiska 
möten. Mellanmänskliga möten är, enligt Buber, äkta möten mellan två (eller 
fler) människor, där Jag-Du-relationen framträder. Dessa möten kan ske 
mellan vilka människor som helst och ses som ett jämlikt möte. 
Förutsättningar för att dessa möten ska kunna bli verklighet är närvaro och 
ömsesidighet. De pedagogiska mötena är en form av äkta möten där Jag-Du-
relationen kan framträda men de pedagogiska mötena är aldrig helt jämlika då 
pedagogen har en annan roll och en annan position än barnet. Pedagogen ska, 
med sig själv som vägledare, få barnet att växa som människa. De pedagogiska 
mötena är en form av mellanmänskliga möten och förutsätter närvaro och 
ömsesidighet men även ensidig omfattning, acceptans och konfirmering 
(Buber, 1990b, 1993b).  

Jag kommer, som påtalats i föregående kapitel, att föra med mig teoretiska 
resonemang in i resultatredovisningen eftersom Bubers och hans uttolkares 
teoretiska resonemang är en integrerad del av resultatet. Den dialog som jag i 
mina analyser låtit pågå mellan de teoretiska resonemangen och empirin har 
påkallat ett behov av att låta de båda första forskningsfrågorna vara drivande 
i analysen, integrerade med varandra. Vad som, i pedagogers agerande, kan 
förstås som uttryck för förutsättningar för pedagogiska möten är nämligen tätt 
sammanflätat med vad som i praktiken framträder som betydelsefulla aspekter 
för möjligheterna till pedagogiska möten.  

I den tredje delen av resultatkapitlet besvaras den tredje forskningsfrågan 
och fokus riktas mot hur relationella och kunskapande dimensioner kan förstås 
som framträdande i en samtidighet i mötet mellan barn och pedagog i 
förskolan. 

Urvalet för de transkriberade sekvenser som i resultatet exemplifierar mina 
analyser baseras på den potential jag i min analys ansåg de olika sekvenserna 
ha för att belysa pedagogernas ageranden. Om en sekvens ansågs ha potential 
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för att belysa uttryck för två eller flera förutsättningar används ibland exempel 
från samma sekvens i resultatredovisningen. Valet att återkomma till samma 
sekvens har gjorts för att tydligare kunna exemplifiera de olika uttryckens 
framträdande, som de visar sig med hjälp av olika analytiska ingångar 
(sensiterande begrepp). Vissa sekvenser har också valts för att jag vill visa på 
konstraster, där det i sekvenserna snarare är observerbart att uttryck för 
förutsättningar inte gestaltas. Sammanlagt presenteras 12 olika sekvenser, 
men samtliga 24 situationer, utvalda för en fördjupad analys, ligger till grund 
för den resultatanalys som gjorts. 

Den mellanmänskliga grunden 
Som beskrivits i teorikapitlet kan inte de mellanmänskliga äkta mötena 
planeras för, de kan inte genomföras med hjälp av en specifik metod eller läras 
ut. De är subjektiva upplevelser som uppstår mellan människor som säger Du 
till varandra men, vilket också påpekats tidigare, det är möjligt att verka för 
att förutsättningarna för möten uppstår (Aspelin, 2010). Två, för 
mellanmänskliga möten, betydelsefulla förutsättningar som lyfts fram i 
Bubers (1990b, 1993b) verk och i uttolkningar av dessa är närvaro och 
ömsesidighet (Aspelin, 2005; Aspelin & Persson, 2011; Nordström-Lytz, 
2013). 

Med blicken på närvaro 
Buber lyfter fram hur viktigt det är att barnen ses som ”verkligt närvarande” 
(Buber, 1993b, s. 60) för pedagogen och hur denne på ett direkt sätt bör sträva 
efter att otvunget delta i barnets liv. Att delta i barnens liv är att visa att det 
finns någon som ”engagerar sig i [barnets] liv” (Buber, 1993b, s. 111). I min 
analys med Bubers närvarobegrepp som sensiterande begrepp blev den 
uppmärksamhet som pedagogerna visar barnet något som fångade mitt 
intresse. Jag fann situationer där pedagogen tycktes rikta hela sin person, med 
verbala och kroppsliga uttryck, mot barnet och dess uttryck och det upplevdes 
av mig som att pedagogen var genuint intresserad och engagerad i barnet eller 
barnen. I analysen där närvaro riktat min blick kunde jag se olika ageranden 
som uttryck för förutsättningar men också betydelsefulla aspekter för 
möjligheter till pedagogiska möten blev synliga. Dessa ageranden och uttryck 
presenteras i tre teman nedan, varav det första handlar om den riktade 
uppmärksamheten, det andra belyser det gemensamma innehållets potential 
och det tredje behandlar den förströdda uppmärksamheten.  

Att rikta sig mot och vända sig från 
Nedan följer en transkriberad sekvens ur materialet där jag anser att det sätt 
på vilket pedagogen riktar sig mot barnet är intressant att analysera för att 
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försöka förstå vad hennes ageranden kan innebära sedda ur ett Buberteoretiskt 
perspektiv. Vid ett matbord sitter en pedagog, Petra, och tre barn och äter 
lunch och ett samtal mellan pedagogen och ett av barnen, Nelly pågår. 
Samtalets innehåll berör vad som hänt på två olika kalas och hur både Nelly 
och hennes syster har fått glasbitar från trasiga glas i sina fötter, eller tår. 
Pedagogens riktade uppmärksamt mot Nelly kommer här att analyseras med 
stöd av följande exempel:  

Transkription 10. Rikta sig mot46 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

53 Nelly 

Förut, när jag var hemma hos 
mig, då åt vi mat förut hemma, 
då var det ett glas där(.)  

54 Pedagogen Petra Mmm Tittar på Nelly och nickar 

55 Nelly 

hemma. Då när det var glas, ka-
las för Stina (.) då tappade jag 
ett glas i golvet så det (.) och då 
ställde jag mig på golvet och då 
fick jag ont under foten, jag var 
barfota  

56 Pedagogen Petra 
Oj, fick du glas i foten? Aj, aj. Det 
gör ont det. 

Grimaserar med sitt ansikte sam-
tidigt som hon tittar på Nelly 

57 Nelly 
Då fick jag blod och då satte 
mamma på mig plåster  

58 Pedagogen Petra Mmm Nickar 
59 Nelly Men det gick bra i alla fall  

60 Pedagogen Petra 

Fick hon ta en pincett då och ta 
bort den där glasbiten som hade 
fastnat i din fot?  

61 Nelly (ohörbart)  

62 Pedagogen Petra 

Fick hon använda en sådan där 
pincett då och ta bort glasbiten 
som hade fastnat i din fot?  

63 Nelly 

Mmm och sen (.) och då, ska jag 
säga vad som hände på hennes 
kalas. Då på mitt, ramlade glas 
på golvet (ohörbart) Lutar sig fram över bordet 

64 Pedagogen Petra 
Akta så du inte lägger håret i 
tallriken (.)så 

Lutar sig fram över bordet och 
för bak Nellys hår 

65 Nelly 

och då fick hon en till sån där (.) 
isbit, Nej glasbit i, under foten så 
det, då och då, och då fick hon 
plåster på tån.  

66 Pedagogen Petra Mamma också? Lutar sig lite framåt mot Nelly 

67 Nelly Nej Stina  

                               
46 Film nummer 15. 
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68 Pedagogen Petra 
Jaha, var det Stina (.) Så både du 
och Stina fick glas i foten?  

69 Nelly 
Nej, Stina fick på tån och jag fick 
under foten  

70 Pedagogen Petra Jaha Nickar 

Jag gör tolkningen att pedagogen Petra i transkription 10 riktar sin fulla 
uppmärksamhet mot Nelly. Det framträder en fysisk uppmärksamhet och ett 
engagemang i barnet och i hennes uttryck. Pedagogen riktar sin kropp och sin 
blick mot Nelly och Nellys olika ageranden genom hela sekvensen ovan. Vid 
ett tillfälle böjer sig också pedagogen fram mot Nelly och drar tillbaka Nellys 
hår (se rad 64) vilket visar att pedagogen ser att Nellys hår är på väg att hamna 
i maten på tallriken. Både pedagogen och Nelly lutar sig fram mot varandra 
och vid ett tillfälle grimaserar pedagogen (se rad 56) och visar genom detta att 
hon lever sig in i Nellys upplevelse av att det gör ont att kliva på en glasbit. 
Vid flera tillfällen nickar pedagogen (se rad 54 och 58) som ett fysiskt 
bekräftande svar på ett verbalt uttalande.  

Hela den transkriberade sekvensen kännetecknas också av att barn och 
pedagog är uppmärksamma på varandras verbala uttalanden. Här blir inte 
enbart de kroppsliga aspekterna betydelsefulla utan även de verbala bidragen 
kan förstås som bärare av en uppmärksamhet. Genom att exempelvis göra 
instämmande ljud som ”Mmm” och att nicka (se rad 54 och 58) visar 
pedagogen att hon har sin verbala uppmärksamhet riktad mot Nelly. 
Pedagogen ställer också frågor (se rad 56, 60, 62, 66 och 68). Frågorna är av 
olika karaktär. En del kan tolkas som mer bekräftande som frågan (se rad 56) 
om Nelly fick glas i foten. Andra ter sig mer ifrågasättande, där pedagogen 
inte riktigt tycks hänga med i Nellys berättelse, som när hon frågar om det var 
mamma som fick glas i foten, (se rad 66).  

Framträdande blir att den riktade uppmärksamheten i den transkriberade 
sekvensen inte utgörs av passiva ageranden. Att vara uppmärksam är att agera. 
Att vara engagerad och att vilja delta uttrycks genom att pedagogen agerar på 
olika sätt. Exempelvis tittar hon på Nelly, hon nickar, ställer frågor, 
grimaserar. Att rikta sin uppmärksamhet mot någon skulle här rimligen kunna 
tolkas som ett uttryck för att kunna vara just närvarande. I detta fall riktar 
pedagogen sin uppmärksamhet mot Nelly.  

Uttryck för närvaron som här förstås som ageranden av uppmärksamhet 
närs av deltagarnas handlanden och båda syns vilja vara just där och just då. 
Inga tecken på att någon av dem vill avsluta samtalet eller vända sig bort från 
den andra framträder.  

De ageranden som jag menar kan förstås som uttryck för närvaro går i linje 
med den tolkning Nordström-Lytz (2013, s. 144) gör av Bubers närvaro-
begrepp.  
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Att rikta sin uppmärksamhet mot ett givet föremål, en människa eller ett feno-
men är att styra sin närvaro i en viss riktning- och samtidigt att vända sig bort 
från allt det övriga. Människan gör ständigt dessa val mellan närvaro och bort-
vändhet. Närvaron skall dock inte förväxlas med den förströdda uppmärksam-
heten, som saknar det genuina intresset för den/det andra. Närvaron präglas av 
en helhjärtadhet i form av kroppens och själens samtidiga ”närvaro”. 

Att ”rikta sin uppmärksamhet” innebär här att ”styra sin närvaro” mot något 
eller någon. Med Nordström-Lytz ord skulle man kunna säga att pedagogen 
och Nelly vänder sig bort från det omgivande och riktar sin uppmärksamhet 
mot varandra. De styr sin närvaro mot varandra.  

I situationen ovan finns två barn som inte är delaktiga i samtalet. 
Nordström-Lytz menar att den riktade uppmärksamheten innebär att när 
närvaron styrs mot något styrs den därmed också bort från något annat. Med 
stöd av hennes tolkning kan pedagogen Petras agerande i sekvensen ovan 
tolkas som att hon styr sin uppmärksamhet mot Nelly och därmed bort den 
från de andra barnen. 

Det gemensamma innehållets potential 
En annan infallsvinkel för att förstå vad närvaro som förutsättning kan 
innebära i en pedagogisk praktik är den potential ett gemensamt innehåll kan 
ha. Förskolans praktik är komplex och det är betydligt fler barn än pedagoger 
vilket gör att i många av de analyserade situationerna deltar flera barn och en 
pedagog. Som visats i avsnittet ovan (Att rikta sig mot och vända sig från) kan 
en riktad uppmärksamhet mot ett barn också innebära att pedagogen vänder 
sig bort från ett annat. Ett gemensamt samtalsinnehåll i situationen tycks 
erbjuda ett sätt att för pedagogen rikta sig mot flera barn. I följande 
transkriberade sekvens (se Transkription 11) är två barn involverade. Vid ett 
bord sitter en pedagog, Penny, och barnen Emma och Cajsa och ett samtal om 
lampor tar fart när lampan på den telefon Cajsa (längst till höger) håller i tänds. 
Här förefaller pedagogen kunna vända sig mot och vara engagerad i de bägge 
barnens uttryck och tilltal och ett gemensamt innehåll framträder som 
betydelsefullt. Både Cajsa och Emma (och pedagogen) är involverade i 
samtalet trots att de från början var syssatta med olika saker: 

Transkription 11. Gemensamt innehåll47 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

76 Cajsa Där! 
Pekar mot en annan lampa och 
tittar sedan på pedagogen 

77 Pedagogen Penny Och en till 

Tittar på Cajsas ansikte och där-
efter åt samma håll som Cajsa 
pekar 

78 Pedagogen Penny [Många lampor] [Tecknar många + lampa] 

                               
47 Film nummer 32. 
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79 Emma Mmma 

Tittar upp från pärlplattan, först 
på pedagogen och sedan mot ta-
ket. Sträcker samtidigt fram och 
upp sina båda händer och spre-
tar med sina fingrar. För sedan 
händerna fram och tillbaka. 

80 Pedagogen Penny Jaa många [ många] Tittar på Emma [Tecknar många] 
81 Emma Lampa Pekar mot taket 
82 Pedagogen Penny [Lampa] [Tecknar lampa] 

83 Emma   

Vrider kroppen och tittar bakåt 
och pekar mot taket bakom 
henne 

84 Cajsa (ohörbart) 
Pekar på Emmas pärlplatta med 
fingret 

85 Pedagogen Penny Ja, vad var det Pekar och tittar på pärlplattan 

86 Emma AHAH där 
Pekar mot något bakom kame-
ran 

87 Pedagogen Penny Ja där är också en ja, [lika] 

 
Tittar åt samma håll som Emma 
[Tecknar lika] 

88 Cajsa Dä 
Viftar med sin ena hand upp och 
ner med  

89 Pedagogen Penny Lika Tittar på Cajsa, tecknar lika 

90 Cajsa Dä 
Viftar med sin ena hand upp och 
ner med  

91 Pedagogen Penny Lika, lika lampa 
Tecknar lika 2 ggr,  tecknar 
lampa 

 
Jag tolkar det som att pedagogen Penny i sekvensen vänder sig både mot Cajsa 
och mot Emma, vilka också riktar sin uppmärksamhet mot både de andra 
deltagarna och sekvensen som helhet gör att den går att förstå som att de tre 
deltagarna är engagerade i och riktad mot varandra och varandras ageranden. 
Alla tre deltagare svarar på varandras tilltal vilket framträder genom uttrycken 
om lampor som finns på olika platser i rummet (se rad 76, 77, 81, 83, 86) och 
de tre deltagarna är alla engagerade i det gemensamma innehållet vilket kan 
förstås som lampornas plats, men även mängden lampor och att lamporna är 
lika intresserar barnen och pedagogen.  

Sekvensen visar att ett gemensamt intresse, ett externt objekt i detta fall, 
samlar flera deltagares intresse och tycks ge en möjlighet till pluralt riktad, 
inkluderande uppmärksamhet. Här visas att när deltagarnas uppmärksamhet 
gemensamt riktas mot ”lamporna” kan båda barnen uppleva att det finns en 
pedagog som är närvarande och deltar engagerat i deras liv (Buber, 1993b). 
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Pedagogen i denna sekvens riktar samtidigt sin uppmärksamhet bort från 
ytterligare ett barn som finns i närheten men som inte deltar i samtalet om 
lamporna. Just här kan då avsaknaden av engagemang i ”lamporna” utgöra 
avgränsningen mellan bortvändhet och riktad uppmärksamhet. Sekvensen 
visar att den riktade uppmärksamheten kan komma att kräva att också, 
samtidigt, vända sig bort och avskärma sig från något/någon/några andra. 

I exemplet med lampor (se Transkription 11) framträder förutom de 
ageranden som visats i transkriptionen med Nelly vid matbordet (se 
Transkription 10) där pedagogen svarar, tittar, frågar, också hur pedagogen i 
lampsekvensen tittar dit barnen tittar (se rad 87) och tittar dit barnen pekar (se 
rad 77). Gemensamt förstås dessa ageranden av mig som handlingar som visar 
att pedagogen har sin uppmärksamhet riktad mot barnen. I arbetet med de 
yngre barnen är de verbala uttrycken ibland begränsade då barnen befinner sig 
i början av sin talspråksutveckling (Bjar & Liberg, 2003). De kroppsliga 
uttrycken kan i stället vara desto fler och att följa barnens pekanden och 
barnens blickar visar att pedagogen har sin uppmärksamhet riktad mot barnens 
intentioner och uttryck även när dessa är icke-verbala.  

I exemplet med lamporna (se Transkription 11) använder också pedagogen 
tecken som stöd. Hon tecknar det hon själv säger (se rad 78 och 87), det barnen 
säger (se rad 80 och 82) och upprepar barnens tecknande (se rad 91). Precis 
som att svara på barnens uttryck verbalt kan pedagogens tecknande ses som 
uttryck för en riktad uppmärksamhet. Pedagogen Penny visar genom sina 
ageranden att hon är uppmärksam på barnen och engagerad i deras liv och 
göranden och jag gör tolkningen att hennes ageranden kan vara uttryck för att 
vara verkligt närvarande (Buber, 1993b; Nordström-Lytz, 2013). 

Förströdd uppmärksamhet som kontrast 
För att tydligare synliggöra och öppna upp för en diskussion om vad närvaro 
kan innebära i en förskolepraktik kommer här en transkriberad sekvens där 
den riktade uppmärksamheten inte blir framträdande. Jag menar nämligen att 
kontrasten mellan olika ageranden kan förtydliga och synliggöra de ageranden 
som av mig tolkas som uttryck för närvaro. I skillnaden blir också, menar jag, 
känslan av närvaro, eller avsaknaden av närvaro tydligare. 

Som en kontrast till närvaro lyfter Nordström-Lytz (2013) i sin Buber-
tolkning, den förströdda uppmärksamheten. Denna form av uppmärksamhet, 
menar Nordström-Lytz, saknar det genuina intresset för den andra. Följande 
sekvens är hämtad från samma lunchtillfälle som sekvensen vid måltiden där 
pedagog och barn kan förstås som närvarande för varandra (se Transkription 
12). Det är samma deltagare runt bordet och interaktion sker mellan samma 
pedagog, Petra, och samma barn. Det som i miljön skiljer sekvenserna åt är 
mängden mat på tallrikarna. 
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Transkription 12. Förströdd uppmärksamhet48 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

18 Nelly 
Fast om man har plast då gör 
det inte ont 

 
Tittar på pedagogen 

19 Pedagogen Petra Nej Tittar på sin tallrik 
20 (6s)     

21 Nelly 

Ja men det kan ju göra lite, om 
man inte har plast där, kan det 
göra ont. Tittar på pedagogen 

22 Pedagogen Petra 
Ja, precis. Det kan ju göra lite 
ont. 

Tittar upp på Nelly och nickar, 
tittar sedan ner på sin tallrik  

23 (5s)     
24 Nelly Bara lite Tittar på pedagogen 
25 Pedagogen Petra Mm   

26 Nelly Det gör inte ont Tittar på pedagogen 

27 Pedagogen Petra Nej 

Tittar hastigt upp på Nelly, tittar 
sedan åt sidan och sedan ner på 
sin tallrik 

28 Nelly Det gör inte ont det Tittar på pedagogen 

29 Pedagogen Petra Nej   

30 Nelly Och det gör ingenting 
Tittar på pedagogen och sedan 
ner på sin tallrik 

31 Pedagogen Petra  Tittar hastigt upp på Nelly 

32 (4s)   
 

Nelly, och de andra barnen, agerar ungefär likadant i de båda sekvenserna från 
matbordet (se Transkription 10 och Transkription 12) men pedagogen Petras 
handlande kan här beskrivas som mer förstrött och oengagerat. Pedagogen 
tittar upp på Nelly i korta stunder men riktar sin fysiska uppmärksamhet främst 
mot maten. I de, för ett samtal, långa stunderna av tystnad (Norrby, 2004) 
fokuserar pedagogen sin tallrik. Nelly tittar på pedagogen i större delen av 
sekvensen, hon berättar om att kniven inte behöver göra ont om den är gjord 
av plast, fast samtidigt funderar hon över om det kanske kan göra lite ont ändå, 
eller kanske inte. Pedagogens svar är korta, innehåller inga frågor eller annat 
som kan föra samtalet framåt. Vid ett tillfälle upprepas Nellys uttalande om 
att det kan göra ”lite ont” (se rad 22) men annars är det främst ordet ”nej” som 
pedagogen använder verbalt.  

Pedagogen ger utryck för en förströdd uppmärksamhet (Nordström-Lytz, 
2013) då hennes svar är korta och hennes fysiska uppmärksamhet mot Nelly 
består främst av korta glimtar. I situationen där pedagogen och Nelly samtalar 

                               
48 Film nummer 15. 
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om trasiga glas på kalas (se Transkription 10) finns åtskilligt fler tecken på 
det jag benämner som riktad uppmärksamhet i form av verbal och fysisk 
riktning mot barnens uttryck och ageranden. Det är värt att lyfta fram att de 
två sekvenserna med Nelly (se Transkription 10 och Transkription 12) sker 
vid samma tillfälle. Samma barn sitter runt bordet, det är samma dag och 
samtalen sker med ungefär tio minuters mellanrum. Genom att synliggöra den 
förströdda uppmärksamheten kan alltså en förståelse för hur pedagogerna 
pendlar mellan förströdd och riktad uppmärksamhet bli framträdande. 
Samtidigt kan också en förtydligad bild ges av hur den riktade 
uppmärksamheten kan förstås i kontrast till ett annat sätt för pedagogen att 
agera i interaktion.  

I analyserna av den riktade och förströdda uppmärksamheten blir vissa 
kopplingar till Bubers (1990b) idé om att mötas som Du och att mötas som 
Det intressanta. När pedagogen är verkligt närvarande finns förutsättningarna 
för att barn och pedagog kan mötas som Jag-Du, en dimension som är av stor 
betydelse för att mötas och utvecklas som människor. Samtidigt är Jag-Det-
relationen också ett måste då människor, i detta fall pedagoger och barn, inte 
kan vara i de äkta mötena hela tiden. Att pendla mellan Jag-Du och Jag-Det 
är det sätt på vilket mänsklig interaktion sker, enligt Buber. Den förströdda 
uppmärksamheten skulle därmed, enligt Buber, kunna förstås som en del av 
att vara människa. Ett resonemang som stärks av att alla deltagande pedagoger 
pendlar mellan de olika formerna av uppmärksamhet.  

Vad som, i sekvenserna med Nelly, påverkar och motiverar pedagogen att 
agera med en mer riktad respektive mer förströdd uppmärksamhet kan 
analyserna inte ge ett direkt svar på. Sekvenserna är som beskrivits tidigare 
mycket lika varandra. I den sekvensen där den mer förströdda 
uppmärksamheten kan tolkas in har pedagogen, och de andra, mer mat på sina 
tallrikar och det kan vara så att när huvudsyftet med den observerade 
aktiviteten, nämligen att äta, börjar avta öppnas situationen upp för mer 
närvarande samspel. Å andra sidan tycks Nelly ha sin uppmärksamhet riktad 
mot pedagogen även om hon har mat kvar på sin tallrik. Utifrån Bubers 
(1990b) framskrivningar kan dock Jag-Det, vilket här kan förstås som uttryckt 
i den förströdda uppmärksamheten, vara en interaktionsform som inte ska ses 
som av ondo utan som bara ett av två sätt att vara i världen, och i den 
pedagogiska praktiken. En redan grundad Jag-Du-relation kan även fortskrida 
genom tillfällen av Jag-Det och tystnad behöver inte innebära förströdd 
uppmärksamhet men i transkription 12 är det märkbart att barnet har en 
intention som inte fångas upp av pedagogen. Alla pedagoger i materialet 
agerar med riktad uppmärksamhet, de tycks vara intresserade och engagerade 
i barnen och således kan en förutsättning för Jag-Du vara möjlig. Samtidigt 
agerar också alla pedagoger i vissa situationer med mer distans och vad som 
framstår som ett mindre engagemang i barnens agerande, vad som kan förstås 
som Jag-Det. 
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Sammanfattande analys 
Med stöd av Nordström-Lytz (2013) tolkning av närvaro som tätt 
sammankopplad med en riktad uppmärksamhet kan uttryck för närvaro som 
en förutsättning för ett pedagogiskt möte synliggöras i pedagogernas riktade 
ageranden. Genom att titta på varandra, tala till varandra och rikta sin 
uppmärksamhet mot varandra blir deltagarna närvarande för varandra (Buber, 
1993b). Konkreta ageranden som att vara fysiskt nära, titta, svara, fråga, 
instämma i olika kombinationer med varandra skulle därmed kunna förstås 
som uttryck för att pedagogen är närvarande för barnet eller barnen. Samtidigt 
innebär de riktade ageranden mot ett barn att pedagogen också vänder sig bort 
från något, ofta ett annat barn. En betydelsefull aspekt för att närvaro som 
förutsättning för pedagogiska möten ska kunna komma till uttryck tycks här 
vara den potential att fånga flera deltagare som ett gemensamt innehåll har. 

I en mer sammanfattande analys av närvaro blir barnet och dettas 
ageranden betydelsefulla, även om fokus för avhandlingen är riktat mot 
pedagogen. Pedagogens ageranden är avhängda de unika barnens göranden 
och varanden vilket leder in på ytterligare en av förutsättningarna för 
pedagogiska möten, nämligen ömsesidighet (Buber, 1990a, 1993b). 

Med blicken på ömsesidighet 
Buber (1990a) menar att äkta möten alltid sker i ömsesidighet och även om de 
pedagogiska mötena har en särskild utgångspunkt där pedagogen har en annan 
position än barnet menar Buber också att de pedagogiska mötena sker i 
ömsesidighet (om än inte helt jämställt49). Buber (1990a) beskriver 
upplevelsen av ömsesidighet som uttryckt genom båda (allas) delaktighet. 
Nordström-Lytz (2013) gör tolkningen att ömsesidighet ska förstås som att 
inte enbart vara delaktig utan att också bidra. De framskrivningar som Buber 
(1990a) och Nordström-Lytz (2013) gör av ömsesidighet har lett mig att låta 
det sensiterande begreppet ömsesidighet också förstås som ömsesidigt 
deltagande. Här tas alltså stöd i de konkretiseringar och närmanden av 
observerbar interaktion som redan gjorts och när blicken riktats mot 
ömsesidighet och jag vägletts av ömsesidigt deltagande framträdde i analysen 
olika uttryck i pedagogers agerande och betydelsefulla aspekter. Dessa 
presenteras i de två temana: Utmaningar med att ömsesidigt delta och En 
möjlighet till ömsesidighet vilka skrivs fram i följande avsnitt. 

Utmaningar med att ömsesidigt delta 
I flera av de analyserade situationerna skedde mängder av ageranden och 
uttalanden men i mångfalden var det för mig svårt att kunna avgöra vad som 

                               
49 Makt och jämställdhet är inte denna avhandlings fokus varför frågan om huruvida möten 
mellan barn och pedagoger kan (eller bör) vara helt jämställda inte berörs djupare. I Josefson 
(2018) erbjuds ett fördjupat resonemang om asymmetri i möten mellan barn och pedagoger. 
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skedde mellan deltagare och vilka uttryck som skedde utan någon riktning 
eller tydlig mottagare. Denna form av situationer, ofta bestående av en 
pedagog och flera barn, tycks både begränsa möjligheterna till förutsättningar 
för ömsesidig interaktion och möjligheterna att fästa en analyserande blick på 
dessa. På avdelningen med de äldre barnen, de som är mellan tre och fem år, 
förekom dessa situationer upprepade gånger vid måltiderna. 

I följande transkriberade sekvens görs presentationen på ett annat sätt än 
vad som tidigare visats för att så långt det är möjligt visa samtidiga händelser. 
Vid ett matbord sitter en pedagog, Pernilla, och fyra barn och under av en 
tidsrymd av 35 sekunder gör och säger pedagogen en mängd saker, en del barn 
svarar, ett barn pratar till pedagogen utan att denne svarar, några barn pratar 
med pedagogen och får svar. Nedan beskrivs händelserna i så kronologisk 
ordning som möjligt.  

Transkription 13. Många repliker50 
Pedagogen Pernilla Lisa Olle Britta Pelle 
-Ville du smaka soppa? Hål-
ler fram soppskålen mot 
Olle. 

 -Nej  -Jag vill prova igen 

-Ta bort den där ur tallriken. 
Skickar soppa till Britta. 

 Tar bort en lapp som 
det står stopp på från 
sin tallrik. 

  

Skickar skålen med makaro-
ner till Lisa. 
-Vill du ha makroner? 

Börjar ta maka-
roner. 

Skjuter bort lappen 
över bordet mot pe-
dagogen. 

 -Jag vill prova 
igen. 

-Den kan sitta kvar här så du 
kan påminnas. 
Skjuter tillbaka lappen mot 
Olle. 

   -Min är här. 
Pekar på fönster-
brädan bakom sig 
och pedagogen. 

Tittar på fönsterbrädan dit 
Pelle pekar.  
-Sköt dig så kan den vara kvar 
där annars kanske den kom-
mer tillbaka. 

Börjar äta ma-
karoner. 

   

Tittar på Britta. 
-Är du sugen på någon soppa 
eller? Ta och skicka vidare. 

  Gör ett 
glatt ljud, 
hoppar till 
lite och 
börjar ta 
soppa. 

 

Skickar makaronskålen mot 
Olle med vänsterhanden och 
ta vattenkannan mitt på bor-
det med högerhanden. 
-Vill du ha vatten eller mjölk 
Lisa? 

 Tar emot makaronskå-
len. 

  

Den 35 sekunder långa sekvensen ovan tolkas av mig som en sekvens där 
många är deltagare, flera bidrar men trots det saknas förutsättningar för 
                               
50 Film nummer 1. 
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ömsesidighet. I Bubers (1990a, 1990b) framskrivningar av ömsesidighet 
framträder en bild av att ömsesidighet handlar om att delta. Här visar analysen 
av matbordssekvensen med de äldre barnen att ömsesidighet inte är synonymt 
med deltagande, eftersom deltagande inte alltid innebär uttryck för 
ömsesidighet. Ömsesidigheten behöver förstås också genom deltagarnas 
bidrag, och möjlighet att bidra samt hur bidragen fångas upp. I sekvensen ovan 
(se Transkription 13) bidrar pedagogen mycket, barnen bidrar också men de 
olika bidragen fångas inte upp mer än i korta svar som i sin tur inte fångas upp 
igen. Pedagogen frågar exempelvis Britta om hon vill ha soppa men får inget 
svar. Olle säger upprepade gånger att han vill prova igen men får inget svar. 
Pedagogen skickar makaroner, plockar upp en vattenkanna och frågar ett barn 
vad det önskar dricka i en absolut samtidighet. Interaktionen vill jag beskriva 
som fragmentarisk. Här kan ovanstående sekvens kontrastera de ageranden 
som framträder i sekvensen med lamporna i taket (se Transkription 11) och 
ge en bild av vad jag menar kan vara ett deltagande som både bidrar och fångar 
upp.  Därmed kan det också förstås som uttryck för vad ömsesidighet kan 
innebära i en förskolepraktik.  

Vid denna måltidssekvens kan det vara så att den primära orsaken till hela 
situationen, att få mat på allas tallrikar och äta, dominerar och att detta styr 
pedagogens agenda. Samtidigt visar analyserna att det på avdelningarna med 
yngre barn tycks vara möjligt för pedagogen att längre fram under måltiden 
bli mer uppmärksam. Vid måltiderna med de äldre barnen framträder inte 
aspekten av att fånga upp varandras bidrag på samma sätt. Vad detta beror på 
är svårt att avgöra men en påverkansfaktor kan vara att de äldre barnen pratar 
mer, de pratar med högre röst och pratar mer med varandra. Pedagogerna får 
oftare tillrättavisa de äldre barnen och de är fler vid varje matbord, fyra till sex 
barn i stället för tre till fyra.  

Denna delstudie gör inga anspråk på att säga hur något oftast sker men 
skillnaden mellan de äldre barnens måltider och de yngres är, i ljudvolym och 
intensitet, stor. Som beskrivits i den 35 sekunder långa sekvensen ovan med 
de äldre barnen är antalet repliker 7 från pedagogen Pernilla och 4 från barnen. 
Det sker även en hel del riktade icke-verbala kommunikationer som att skicka 
skålar och att peka. I de äldre barnens kommunikativa kapacitet kan det vara 
möjligt att situationerna i sig kräver en tydligare riktad uppmärksamhet. I in-
teraktioner med många verbalt kompetenta deltagare kan frågan ställas om de 
potentiella Du som barnen kan vara, sjunker undan eller lättare försvinner i 
mängden av repliker? I en cirka en minut lång sekvens ur början av en måltid51 
med de yngre barnen sker ungefär lika många repliker men tempot är lugnare 
och pedagogen fångar lyhört upp och bidrar i samtal med alla fyra barnen vid 
bordet men en skillnad är att interaktionen sker med ett barn i taget och när 

                               
51 Denna situation transkriberas ej men återfinns i en längre inspelning (Film nr 15) från en 
måltid med yngre barn. Här får den exemplifiera antal uttalanden i jämförelse med den liknande 
situation (se Transkription 13) fast med äldre barn som beskrivs i resultatet. 
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pedagogen talar med ett barn sitter de andra tysta och relativt stilla. I de yngre 
barnens lugnare, tystare och mindre intensiva måltid är det förmodligen lättare 
att både som barn och pedagog delta, att bidra och att fånga upp vad den andra 
bidrar med.  

En möjlighet till ömsesidighet 
Analysen har väckt frågor som flera gånger berör mellan vilka ömsesidigheten 
kan ske. Denna avhandling har ett tydligt och riktat pedagogfokus. Det är 
primärt pedagogens agerande som lyfts fram. Samtidigt är den teoretiska 
utgångspunkten att alla möten sker mellan. Det innebär att också barnens 
ageranden blir betydelsefulla. I följande transkriberade sekvens agerar barnen 
på olika sätt vilket öppnar upp för möjligheten att analysera vem som deltar 
och hur pedagogen agerar mot de olika deltagarna. 

I transkription 14 sitter pedagogen Penny med Tove bredvid sig. På golvet 
dansar Maja och Majken. I rummet finns olika slags belysning och i början av 
sekvensen pekar Majken på lamporna som sitter i taket. Därefter sker följande: 

Transkription 14. Ömsesidigt deltagande52 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

1 Pedagogen Penny 

Lampor, ja! Många. Ville du att 
vi skulle tända lamporna Maj-
ken?    

 
Tecknar lampor 

2 Maja Jag kan göra det! Springer mot strömbrytaren 

3 Pedagogen Penny 
Ja, det kan du fixa, du kan ju det 
mesta du!  

4 Maja  Slår på strömbrytaren på väggen 

5 Pedagogen Penny Såg du? Maja tände lamporna 
 
Tecknar lampor 

6 Maja Det är nya lampor  

7 Pedagogen Penny 
Ja, det är nya glödlampor i så nu 
fungerar dom  

8 Maja 
Men förut då hade vi gamla som 
inte funka  

9 Pedagogen Penny 

Precis, men sen bytte vi och nu 
Och vi trodde dom var trasiga, 
hela lamporna men nu fungerar 
dom Pekar med fingret mot lamporna 

10 Pedagogen Penny 

Men så var det inte, det var bara 
glödlamporna som var sönder 
och som fick bytas Skruvar med handen 

                               
52 Film nummer 30. 
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11 Tove Nya  

12 Pedagogen Penny Nya ja Vrider huvudet mot Tove 
 

Vid en inledande analys med ömsesidigt deltagande i fokus kan följande sägas 
hända: Majken tilltalar pedagogen Penny genom att peka på lamporna i taket. 
Pedagogen uppmärksammar Majkens gest och fångar upp detta. Här 
framträder en lyhördhet hos pedagogen för de små gester som barnen 
använder. En kort, snabb och flyende handling från barnet, som att peka mot 
en lampa mitt i en rörelse över golvet kan av den observante och lyhörde 
pedagogen bli utgångspunkt för ett samtal. Kanske det är möjligt att förstå 
denna lyhördhet som just en förutsättning för ömsesidighet dem emellan. Med 
andra ord att pedagogen ser potential och möjliggör att barnets agerande kan 
få ta form som ett ömsesidigt bidragande. 

Pedagogens fråga på rad 1 förstår jag sedan som att hon provar att tolka 
Majkens intention. Just genom frågan är det möjligt att tolka agerandet som 
att pedagogen säger sig inte helt förstå vad Majken menar men visar att hon 
både är intresserad och vill försöka förstå. Sedan sker något som också 
förekommer upprepat i materialet nämligen att ett annat barn träder in. Maja 
svarar an på det tilltal som riktas mot Majken (se rad 2), varpå pedagogen 
direkt och följsamt svarar Maja (se rad 3). Pedagogen fångar upp Majas 
bidrag, hon bekräftar också att Maja kan tända lamporna. Detta agerande kan 
förstås som att pedagogen möjliggör för Maja att i ömsesidighet bli en 
deltagare.  

Genom att pedagogen därefter tilltalar Majken igen och säger ”Såg du? 
Maja tände lamporna” (se rad 5) uppfattar jag det som att pedagogens 
ageranden skapar en gemensamhet mellan pedagogen, Maja och Majken. 
Majken bjuds in att fortsätta vara en del av samtalet om lamporna även om det 
är Maja som tänder dem. Ett tilltal Majken inte svarar an på. 

Därpå följer ett samtal mellan Maja och pedagogen där de båda har sin 
uppmärksamhet riktad mot den andras tilltal och där båda är delaktiga och 
ömsesidigt bidrar med nya tilltal. Maja säger att det är nya lampor och 
pedagogen visar genom sitt svar att hon förstår och vet vad Maja menar (se 
rad 7). Maja bidrar sedan med att säga att det tidigare funnits gamla, trasiga 
lampor och pedagogen fångar upp detta bidrag och utvidgar och bidrar med 
en vidgad förklaring till de trasiga lamporna.  Detta agerande från pedagogens 
sida kräver både en lyhördhet för barnets intention och agerande och exemplet 
visar på betydelsen av en gemensam förförståelse. När Maja säger att det är 
nya lampor (se rad 6) fångar pedagogen direkt upp detta och bidraget som 
följer visar hur pedagogen både spinner vidare på Majas uttalande men också 
bidrar med ett utvidgande (se rad 7). Lampor som ord har exempelvis bytts 
mot glödlampor och pedagogen lägger till en bisats där hon säger att lamporna 
nu fungerar. Maja i sin tur visar också lyhördhet för pedagogens tilltal och för 
samtalet vidare genom att säga att de tidigare haft gamla som inte fungerat. 
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Med ömsesidighet som sensiterande begrepp och vägledd av Bubers (1990a) 
och Nordström-Lytz (2013) konkretiseringar av ömsesidighet som ömsesidigt 
deltagande har min blick riktats mot interaktion där båda eller alla deltagare 
deltar. I sekvensen ovan visas att de olika deltagarnas ageranden kan förstås 
som ett lyhört samspel där både Maja och pedagogen fångar upp den andres 
tilltal och sedan själva bidrar. 

Avslutningsvis tilltalar Tove pedagogen som svarar på Toves tilltal (mer 
om detta lite längre fram). Pedagogens ageranden, där hon svarar, utvidgar, 
pekar och följer både Majken och Majas resonemang, visar att hon både fångar 
upp och bidrar i interaktionen med Majken och med Maja. Dessutom tycks 
pedagogen agera för att hålla kvar både Maja och Majken i en ömsesidig del-
aktighet genom att binda samman deras handlingar. Även om Majken sedan 
inte bidrar kan pedagogens ageranden förstås som inkluderande där möjligtvis 
en önskan om båda flickornas delaktighet kan synas.  

En viktig del i Bubers texter (1990a, 1990b, 1993b) är alla deltagares 
ömsesidiga bidrag. Både barn och pedagoger behöver bidra för att mötet ska 
upplevas som ömsesidigt. Den verbala interaktionen domineras av samtalet 
mellan Maja och pedagogen där båda är delaktiga och bidrar. Det är också den 
verbala interaktionen som först blir framträdande för mig och här blir Tove en 
deltagare först i slutet av sekvensen när hon träder in i det verbala samtalet 
med sitt bidrag (se rad 11).  

Samtidigt uppmärksammade jag att Tove trots det tycktes vara delaktig och 
jag önskar därför analysera denna sekvens ytterligare. Vid mina fortsatta 
analyser studeras Tove mer fokuserat och då framträdde en bild av att Tove 
under större delen av sekvensen har sin uppmärksamhet riktad mot de olika 
tilltal som sker. Med stöd i Bubers (1990a) beskrivning av ömsesidighet går 
det att tolka Tove som en deltagare i ett möte mellan henne och Maja och 
pedagogen som ”utan vidare kan intensifieras och fullföljas till ömsesidighet” 
(s. 25) vilket också görs i slutet av sekvensen. I min analys tar jag därför stöd 
av Bubers beskrivning av ömsesidighet där också den omedelbara möjligheten 
för ömsesidighet innefattas. Buber skriver: 

Jag avser med det mellanmänskliga uteslutande sådant som aktuellt sker mel-
lan människor, antingen i full ömsesidighet, eller på sådant sätt att det utan 
vidare kan intensifieras och fullföljas till ömsesidighet; ty båda parters delak-
tighet är i princip ett ovillkorligt krav (Buber, 1990a, s. 25). 

Tove kan förstås som delaktig genom en analys av hennes kroppsliga 
ageranden. Hon tittar på Maja när hon pratar och på pedagogen när denne 
pratar och hon riktar blicken mot lamporna när pedagogen pekar på dessa. 
Tove är uppmärksam i mötet och visar i sitt verbala tilltal att hon också fångat 
in det innehåll som behandlas. Här menar jag att Toves bidrag på rad 11 är 
viktigt för förståelsen av min analys. Genom att Tove säger ”nya”, visar hon 
att hon tagit del av det som pågått mellan pedagogen och Maja, hon har lyssnat 
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och förstått vilket innehåll som avhandlas och därefter bidrar hon. Att hon är 
delaktig blir också synligt när Tove tittar på lamporna och följer pedagogens 
och Majas blickar, tecken och pekanden. Pedagogen bidrar också till att mötet 
kan bli ömsesidigt även med Tove som deltagare då hon direkt svarar an på 
Toves tilltal. Om Toves deltagande förstås som att det utan vidare kan 
”intensifieras och fullföljas till ömsesidighet”(Buber, 1990a, s. 25) blir Tove 
delaktig och hennes bidrag tillsammans med pedagogens Pennys och Majas 
kan ses som förutsättningar för upplevelsen av en ömsesidig interaktion.  

Denna tolkning öppnar upp för möjligheten att förstå delaktigheten som 
uttryckt i olika typer av ageranden. Samtidigt kan ovanstående sekvens från 
den pedagogiska praktiken påvisa hur komplext också det ömsesidiga 
deltagandet kan vara och hur deltagandet behöver förstås i ett vitt perspektiv 
när det hela tiden pågår nyanser och skiftningar i vilka som möts och vilka 
som enbart är en del av interaktionssituationen. För att kunna säga något om 
huruvida barn och pedagoger kan förstås som delaktiga behöver sekvensen 
som analyseras uppvisa någon form av samspel, där bidrag både ges och 
fångas upp. 

Sammanfattande analys 
Analyserna visar vad i pedagogernas ageranden som kan förstås som uttryck 
för ömsesidighet som en förutsättning för pedagogiska möten. Att vara 
observant på, att vara lyhörd för, att fånga upp och svara an på barnens olika 
sätt att uttrycka sig är olika sätt att agera. Att bidra och tillåta bidrag är andra 
ageranden som kan förstås som pedagogens uttryck för en ömsesidighet. I 
analyser av den pedagogiska praktiken framträder också olika aspekter som 
kan förstås som betydelsefulla för att ömsesidighet ska kunna komma till 
uttryck. En gemensam förförståelse av innehållet är en aspekt som öppnar upp 
för att både barn och pedagog kan delta i ömsesidighet. En uttryckt önskan om 
att skapa gemenskap mellan flera barn är ytterligare en aspekt som kan 
möjliggöra förutsättningen ömsesidighet. Andra aspekter kan i stället ses som 
hindrande ömsesidighet. Exempelvis kan en stor mängd repliker under kort 
tid begränsa möjligheterna att fånga upp varandras bidrag. Det kan då vara 
svårt att höra eller så tycks deltagarna behöva prioritera vems bidrag som ska 
fångas upp. Möjligt är också att det i situationer med flera verbalt kompetenta 
deltagare skapas en konkurrens om talutrymmet. Detta skulle kunna innebära 
att önskan att få bidra blir större än önskan att lyhört fånga upp och den 
dubbelriktade rörelse som ömsesidighet innebär går förlorad.  

Ovanstående transkriberade sekvenser visar också hur begreppen närvaro 
och ömsesidighet kan och behöver förstås i sin egen kontext. De olika 
nyanserna av närvaro och ömsesidighet som sker mellan deltagarna blir 
avgörande för om sekvensen kan förstås som innehållande förutsättningar för 
ett pedagogiskt möte eller ej, och en lyhördhet för varje situations och sekvens 
unika sammanhang blir därmed betydelsefull (O’Rourke & Stickler, 2017).  
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Närvaro och ömsesidighet är både bärande begrepp i Bubers (1990a, 1990b, 
1993b) idé om det mellanmänskliga och grundläggande förutsättningar för 
alla mellanmänskliga möten och i analyserna av materialet framträder en bild 
av hur tätt sammantvinnade dessa förutsättningar kan vara i praktiken. Att 
delta, bidra och fånga upp den andras bidrag kräver att man riktar sin 
uppmärksamhet mot den andra. Den mellanmänskliga grunden och 
förutsättningar för den uttryckta som närvaro och ömsesidighet är 
fundamental för pedagogiska möten. Samtidigt är också vissa andra 
förutsättningar, tillsammans med närvaro och ömsesidighet, betydelsefulla för 
just det pedagogiska mötet. Dessa kommer att analyseras nedan.  

Det unikt pedagogiska 
De pedagogiska mötena vilar på samma idé om äkta möten som andra mellan-
mänskliga möten, det vill säga att det sker ett möte där Jag säger Du till dig, 
där Jag ser dig som den Du är och där Jag accepterar Dig (Buber, 1990b). 
Mellanmänskliga möten kan ske mellan alla människor men de pedagogiska 
mötena sker mellan en pedagog/lärare och ett barn/elev där pedagogen har ett 
annat (pedagogiskt) uppdrag än barnet.  

För att kunna acceptera och konfirmera barnet behöver pedagogen 
samtidigt uppfatta vem barnet är här och nu och vem barnet kan bli. 
Pedagogen behöver också försöka förstå hur barnet upplever det som pågår i 
mötet mellan barn och pedagog. Med Bubers (1993b) terminologi kan 
pedagogens förståelse och uppfattning av barnet beskrivas som ensidig 
omfattning.  

Med blicken på ensidig omfattning 
Buber beskriver ensidig omfattning som att pedagogen förnimmer ”låt vara 
att det i många fall bara rör sig om en flyktig stämning eller en osäker känsla” 
(Buber, 1993b, s. 69) vad barnet behöver eller inte behöver, vad barnet för 
stunden är eller inte är. Pedagogen omfattar barnet och upplever i 
omfattningen både barnet och sig själv. Här skapas en förståelse hos 
pedagogen för vad barnet är här och nu och en upplevelse av vad barnet kan 
bli. Omfattningen, den ensidiga, ger en möjlighet för acceptans och blir en 
grund för pedagogens konfirmering då denne i den ensidiga omfattningen 
upplever och försöker förstå vad barnet kan tänkas behöva för att växa. Barnet 
i den pedagogiska praktiken har inte samma position som pedagogen därav 
ordet ”ensidig” innan omfattning (Aspelin, 2016; Buber, 1993b). Utan att 
omfatta kan pedagogen inte acceptera barnet eftersom pedagogen inte förstår 
vad barnet är, pedagogen kan inte heller konfirmera barnet då ingen förståelse 
finns för vad det är barnet kan bli. Omfattningen kan därmed sägas till stor del 
handla om att sätta sig in i barnets tankevärld och försöka förstå barnets 
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omvärld som barnet uppfattar den. I analyserna riktades blicken mot ensidig 
omfattning för att förstå vad uttryck för denna förutsättning kan innebära i 
praktiken. Resultatet och analyserna kommer att presenteras i följande tre 
teman: Inlyssnande av de ordlösa agerandenas språk, Ensidigt riktat intresse 
och Försökets betydelse. 

Inlyssnande av det ordlösa agerandenas språk 
I transkription 15 nedan beskrivs en sekvens ur en vardaglig situation på 
avdelningen där förskolans yngre barn mellan ett och tre år vistas. Den 
interaktion som analyseras kan beskrivas som både verbal och ickeverbal men 
där många av pedagogens ageranden består av svar på ett barns ordlösa, 
kroppsliga uttryck. Cajsa har vid detta tillfälle ännu inte fyllt två år. Cajsa och 
pedagogen Penny sitter vid ett bord i ett av de större rummen på en av 
avdelningarna på förskolan. I sin hand har Cajsa avdelningens bärbara telefon. 
Följande händer sedan: 

Transkription 15. Ordlösa uttryck53 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

41 Cajsa  Ger telefonen till pedagogen 

42 Pedagogen Penny 
Ska du sätta dig riktigt, ska jag 
prata? 

Tar emot telefonen och sätter 
den mot sitt högra öra 

43 Pedagogen Penny 
Vem är det då?...Hallå...är det 
någon där...Cajsas mamma  

44 Cajsa   

 
Sträcker fram handen mot tele-
fonen. 

45 Pedagogen Penny Här 
Håller fram telefonen mot Cajsas 
öra 

46    
Håller sin hand på pedagogens 
hand, tittar på pedagogen 

47 Pedagogen Penny Ingen där?  

48 Pedagogen Penny   
För telefonen till sitt eget öra 
igen 

49 Pedagogen Penny Hallå, hallå!  

                               
53 Film nummer 32. 
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50 Pedagogen Penny   För telefonen till Cajsas öra igen 

51 Cajsa   

Lutar huvudet mot telefonen och 
vrider sin kropp på stolen så hon 
nu står på knä 

52 Pedagogen Penny Hallå 
Läger armen om Cajsa och lägger 
sedan ner telefonen på bordet 

53 Cajsa   Lyfter telefonen från bordet 

54 Cajsa Dä här? 
Håller fram telefonen mot peda-
gogen 

55 Pedagogen Penny Ja, vad är det här? 

 
Tar emot telefonen och lägger 
den på bordet framför Cajsa 

 
När jag följer barnets och pedagogens interaktion, med intresset riktat mot 
förutsättningar för ”ensidig omfattning” träder pedagogen Penny fram som 
den som lyssnar in och försöker förstå vad Cajsa önskar. Pedagogen kan sägas 
pröva sig fram i tolkningen av barnets vilja och ambitioner. När pedagogen 
säger ”ska jag prata?” (se rad 42) ter det sig som om hon uppfattar att Cajsa 
har en intention (hon ger pedagogen telefonen), att Cajsa önskar något och att 
pedagogen provar, både i ord (frågan) och handling (att föra telefonen till örat 
och låtsasprata) att förstå Cajsa. I Nordström-Lytzs tolkning av Bubers filosofi 
lyfts betydelsen av ”att lyhört igenkänna, ta vara på och stödja något som den 
andra synes ha ”anlag” till” (2013, s. 128). Ordet ”något” i citatet ovan blir 
betydelsefullt då det visar på en agenda, en intention eller en önskan hos 
barnet. Det finns något hos barnet som pedagogen i sin omfattning kan 
hörsamma, lyssna in och försöka förstå för att sedan handla på ett sätt som blir 
relevant för både pedagogen och barnet.  

Cajsas sätt att träda fram sker i ordlöshet och med små kroppsliga rörelser. 
Det krävs att pedagogen har sin uppmärksamhet riktad mot Cajsa och att hon 
är beredd att fånga upp Cajsas bidrag för att kunna förstå vad Cajsa tycks ha 
för intention. Det ordlösa språkets budskap kräver lyhördhet och inlyssnande 
av pedagogen för att uppmärksammas och kunna förstås.  

Ensidigt riktat intresse 
I ovanstående situation (se Transkription 15) blir just det ensidiga synligt. 
Barnet är i sin värld, i sin ambition, i sitt intresse men samtidigt i ett möte. 
Pedagogen agerar på barnets initiativ och pedagogens ageranden kan förstås 
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som att hon förstår vad barnet önskar. Barnet visar inte samma omfattning av 
pedagogen utan den ensidiga dimensionen blir framträdande. Samtidigt visar 
fler situationer från empirin att det finns många olika sätt genom vilka 
människor lyssnar in varandra och det finns mängder av olika sätt som 
pedagoger kan omfatta barnet och se det både som det är och som det kan bli. 
Genom längre meningar, genom korta ord, genom att peka, genom att hålla 
upp föremål mot varandra, genom att placera sig själv eller genom att placera 
föremål som i exemplet med telefonen (se Transkription 15) sägs hela tiden 
något till den som möts. Av pedagogen krävs en vilja och önskan att försöka. 
Jag menar att pedagogen i transkription 15 visar en vilja att förstå och hon 
visar också att hon är mån om att förstå på det sätt som barnet önskar bli 
förstått. Genom att ha ett frågande tonfall uppfattar jag pedagogen som att hon 
prövar sig fram och stämmer av om hon uppfattar Cajsa på rätt sätt. 
Pedagogens hållning menar jag är öppet frågande och nyfiket intresserad, hon 
uttrycker en önskan om att förstå Cajsa.  

I situationen finns inte heller något som tyder på att pedagogen misstolkar 
eller inte förstår Cajsas intention. De fortsätter att föra telefonen mellan dem 
och pedagogen pratar på låtsas. Pedagogen noterar att Cajsa har en agenda. 
Det som pågår just här kan ses som pedagogens lyhörda sätt att följa och 
försöka förstå Cajsa. De små uttrycken och ambitionen att försöka förstå blir 
ageranden som tycks landa på ett sätt som Cajsa finner tillfredställande.  

Försökets betydelse 
Samtidigt visar också de fördjupade analyserna av materialet att även om 
pedagogen på olika sätt handlar för att förstå barnens intentioner lyckas det 
inte alltid. I följande analys av fyra på varandra följande sekvenser belyses hur 
pedagogens ageranden kan tolkas som att hon har en ambition att försöka 
förstå men situationen påvisar också att pedagogen inledningsvis inte helt 
verkar förstå vad barnet önskar. Flera barn och en pedagog, Pernilla, vistas i 
ett mindre utrymme utomhus där det finns gott om olika lekmaterial för 
“kökslek”, exempelvis en spis, ett kylskåp, kastruller, tallrikar, bord, stolar, 
spadar osv.  Ett av barnen, en yngre pojke (2-3 år) har hittat en stavmixer i två 
delar. 

Transkription 16a. Försökets betydelse54  

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

24 Adam  
Håller upp delarna till den blå 
mixern mot pedagogen 

25 Pedagogen Pernilla Den är trasig  
26 Adam  Försöker sätta ihop delarna 
27 Pedagogen Pernilla Det går inte, den är trasig  
28 Adam Man måste köpa nytt batteri  

                               
54 Film nummer 35. 
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29 Pedagogen Pernilla 
Måste man köpa nytt batteri? 
Den har gått sönder här och här 

Går ner på knä mitt emot barnet 
pekar på det ställe där mixerna 
ska kunna sättas ihop 

30 Pedagogen Pernilla (ohörbart) plasten där är sönder 

Tar delarna av Adam och försö-
ker sätta ihop dem pekar på si-
dorna som ska sitta ihop 

Transkription 16b. Försökets betydelse55 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

46 Adam  
Plockar upp delarna och försöker 
sätta ihop dem 

47 Pedagogen Pernilla Oj vad du försöker med den där 
Tittar länge på Adam, lägger hu-
vudet på sned, ler 

48 Adam  Lägger ifrån sig de blå delarna 
49 Pedagogen Pernilla  Ger Adam den gröna mixern 
50 Adam Den är också trasig Vrider på den gröna mixerna 
51 Pedagogen Pernilla Är den också trasig?  

52 Adam  
Pekar på själva mixerdelen där 
plasten gått sönder 

53 Pedagogen Pernilla Ja, den är lite trasig där  
 

Ett annat barn tar de blå delarna och släpper dem sedan på marken och 
pojken plockar upp mixerdelarna och försöker sätta ihop dem igen. Barnet 
leker därefter med den gröna mixern ett tag och pedagogen Pernilla 
interagerar med andra barn. Pojken lägger sedan bort den gröna mixern och 
hämtar en del av den blå. Lite senare erbjuder pedagogen den andra blå delen 
till ett annat barn som inte vill ha den och då tar pojken mixern igen. 

Transkription 16c. Försökets betydelse56 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

70 Pedagogen Pernilla Vill du ha den? 
Håller fram den andra delen mot 
Adam 

71 Adam Laga  

72 Pedagogen Pernilla 
det går ju inte att laga den eller 
ska vi tejpa fast den  

73 Adam Mm Tittar på pedagogen och ler 
74 Pedagogen Pernilla Ska vi  
75 Adam (ohörbart) imm  

                               
55 Film nummer 36. 
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76 Pedagogen Pernilla 

Undrar om vi inte har lite 
tejp?...Ska jag gå och hämta 
tejp?  

77 Adam Mm!  

78 Pedagogen Pernilla Nu går vi och hämtar tejp Reser sig upp och går mot huset 

79 Adam  
Småspringer före pedagogen 
mot huset 

I den följande sekvensen är barnet och pedagogen Pernilla inne på förskolan 
med mixern som de har tejpat ihop och pedagogen säger-nu kan vi gå och 
leka med den. Pojken ler och säger ja. I den fjärde och sista sekvensen går 
pojken fram till en annan pedagog, håller fram mixern och berättar att de har 
lagat den och därefter går han till spisen och leker med mixern.  

I ovanstående, av flera sekvenser bestående situation tycks pedagogen rikta 
sin uppmärksamhet mot barnet, hon fångar lyhört upp hans bidrag och bidrar 
själv på olika sätt. Pedagogens agerande visar på flera olika sätt att hon 
försöker förstå vad barnet önskar. Hon förefaller förstå att pojken är 
intresserad av det ”trasiga” med mixern. Att pojken på något sätt fokuserar 
mixern och att den är trasig framgår genom hans verbala uttalanden och hans 
prövande att sätta ihop mixern (se rad 26, 28, 46). Pedagogen gör synbara 
försök till vad som kan förstås som ensidig omfattning. På rad 25 säger hon 
att mixern är trasig, på rad 29 går hon ner på knä och pekar var mixern är 
trasig. Efter det, på rad 30, visar hon själv att delarna inte går att sätta ihop. 
Pojken tittar på pedagogen och fortsätter försöka sätta ihop delarna. Han 
lägger sedan ifrån sig delarna men tar upp dem igen och försöker på nytt sätta 
ihop dem.  

Fram till dess har pedagogen på olika sätt visat och förklarat att mixern är 
trasig. En ambition att försöka förstå och bidra till det pojken undersöker 
menar jag kan ses i pedagogens ageranden och detta kan förstås som ett uttryck 
för ensidig omfattning. Barnet fortsätter dock att intressera sig för mixern på 
ett sätt som visar att hans intention kanske inte alls är att bara visa att den är 
trasig. Budskapet att mixern är trasig är nämligen bekräftat av pedagogen 
upprepade gånger. Kan det vara så att pedagogen, trots sin närvaro, trots sin 
lyhördhet inte helt lyckas förstå barnets intention? Kan det också vara så att 
pedagogens egna bidrag riskerar att påverka möjligheten för henne att förstå? 
Ända fram till den sista situationen uttrycker pedagogen upprepade gånger att 
mixern är trasig och att den inte går att sätta ihop. Kan det vara så att 
pedagogen är bunden till sin uppfattning om vad hon tror att barnet önskar och 
vill och därför inte heller är lika lyhörd och mottaglig för alternativa 
tolkningar?  

I analysen av slutet av situationen med mixern (se Transkription 16a-c) 
framträder vad jag vill påstå är en förändring i mötet mellan Adam och 
pedagogen. På rad 47 tittar pedagogen på pojken och bekräftar att hon 
verkligen ser att han försöker laga mixern. Hon ler här och hennes tonläge är 
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inkännande. När jag studerade just denna korta sekvens tycktes det mig som 
att något händer med pedagogen i detta läge. Trots att hon varit uppmärksam 
och lyhörd inför pojken inledningsvis är det som att hon ser pojkens agerande 
på ett nytt sätt. Kanske förstår pedagogen att barnet inte bara inser att mixern 
är trasig utan också önskar laga den.  

När pojken nästa gång har de båda mixerdelarna i sina händer säger 
nämligen han –”laga” (se rad 71). Pedagogen börjar då med att säga att den 
inte går att laga men ändrar sig sedan och frågar om de ska tejpa fast de olika 
delarna (se rad 72). Här sker en tydlig förändring i pojkens uttryck. Han ler 
och han kroppsspråk blir mer intensivt och energiskt när han springer före 
pedagogen (se rad 79). När de lagat mixern vill han också gärna berätta om 
detta för en annan pedagog och sedan går han in i ”köket” för att leka med 
mixern. Denna sekvens är intressant då det, enligt mig, kan visa att en önskan 
att förstå inte alltid innebär att man faktiskt förstår. Samtidigt visar situationen 
att barn tydligt också kan visa, även om de inte alltid verbalt kan uttrycka sig, 
att pedagogen kanske inte helt sett situationen från barnets perspektiv.  

Den ensidiga omfattningen är det som sker när pedagogen möter barnet 
som det är här och nu och förstår vad barnet behöver för att bli. Situationen i 
transkription 16a-c tolkar jag som att pedagogen agerar för att vilja förstå men 
att förutsättningar för en ensidig omfattning inledningsvis inte realiseras 
eftersom pedagogen och barnet inte når varandra i den intention barnet tycks 
ha behov av att uttrycka. När pojken mot slutet säger att han tycker att den ska 
lagas är det möjligt att pedagogen Pernilla till slut förstår och upplever vad det 
är barnet upplever.  

Sammanfattande analys 
Att förstå att och hur mina ageranden kan svara mot det Jag (pedagogen) upp-
lever att Du (barnet) önskar definierar begreppet omfattning som en förutsätt-
ning för pedagogiska möten (Aspelin, 2016; Buber, 1993b; A. Cohen, 1983; 
Nordström-Lytz, 2013). Analyserna ovan visar att ageranden som att visa att 
man vill förstå och att ha tålamod med barnens försök att visa vad de önskar 
kan förstås som uttryck för ensidig omfattning, som i sin tur är en förutsättning 
för pedagogiska möten. Andra ageranden som framträder i analyserna är att 
försöka lyssna in, att vara lyhörd, att fråga, att stämma av sin uppfattning och 
att ompröva den.  

Men empirin visar också att barnens agerande blir avgörande för att kunna 
förstå om pedagogens ageranden kan ses uttryck för förutsättningen att 
ensidigt omfatta. Pedagogen kan alltså inte på egen hand ge uttryck för ensidig 
omfattning. Barnet behöver på något sätt agera för att sträcka sig mot 
pedagogen, och tillåta pedagogen att omfatta. 

En aspekt som kan vara begränsande för möjligheterna till pedagogiska 
möten är de situationer där pedagogen kan uppfattas som bunden till sin 
uppfattning om vad denna anser att barnet vill förmedla. Om det finns en 
bestämdhet finns också en risk att lyhördheten för vad barnet uttrycker 
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minskar och därmed begränsas möjligheterna till ensidig omfattning. En 
annan aspekt som i stället tycks vara av betydelse för att ensidig omfattning 
ska kunna komma till uttryck är huruvida de ordlösa uttrycken fångas upp eller 
ej. När pedagogen också är uppmärksam på de ordlösa agerandenas språk 
finns möjligheten att förstå också vad de yngsta barnen har för intention. 

Förutsättningar för den ensidiga omfattningen som pedagogisk handling 
kan förstås som en visad vilja, tålamod, inlyssnande och förståelse hos 
pedagogen men det är först när barnet också visar, säger eller på annat sätt 
uttrycker att pedagogen ”förstår rätt” som förutsättningarna kan realiseras. 

Med blicken på acceptans 
Om den ensidiga omfattningen kan beskrivas som pedagogens vilja och 
önskan att förstå vad barnet behöver eller inte behöver, vad barnet för stunden 
är eller inte är kan acceptans beskrivas mer i termer av att pedagogen erkänner 
eller bekräftar. Buber (1990a, 1993a, 1997) återkommer i sina verk till 
betydelsen av att acceptera den andra. Varje människas unikhet blir här en 
förutsättning för acceptansen i sig.  

Den främsta förutsättningen för ett äkta samtal är att var och en inför sin sam-
talspartner verkligen menar just denna andra människa. Jag upplever att hon 
till sin existens är en annan; att hon på just detta, för henne unika och särpräg-
lade sätt till sitt väsen är annorlunda än jag. Jag accepterar den människa jag 
står inför (Buber, 1990a, s. 43). 

Motsatsen till att acceptera är viljan att förändra och utnyttja den andra för sin 
egen vinning. Här beskriver Buber (1997) hur den egna vinningen kan ses som 
propaganda och kommer till uttryck genom att Jag vill överföra mina egna 
åsikter på den andra. Att acceptera innebär i stället att se den andra som den 
är här och nu men också att acceptera den andra utan att agera för att ändra 
denna. Acceptans, i Bubers tolkning, har i analysen varit det begrepp som lett 
min blick för att se vilka ageranden och uttryck som kan framträda när jag 
kliver in i empirin. Även här presenteras tre olika teman för att synliggöra 
pedagogernas agerande och betydelsefulla aspekter framträtt. Dessa teman ru-
briceras: Det vardagligas betydelse, Barnets påverkan på situationen och När 
pedagogen avstår från sin egen agenda. 

Det vardagligas betydelse 
Nedan följer en transkriberad sekvens från empirin där pedagogen tycks 
förnimma och förstå vad barnen önskar och visar genom sitt agerande att hon 
fångat upp barnens önskan, med andra ord förstås denna sekvens som 
innehållande ageranden som kan tolkas som uttryck för ensidig omfattning. 
Sekvensen nedan ger en möjlighet att förstå vilken betydelse små vardagliga 
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ageranden kan ha i den pedagogiska praktiken. I följande analys fokuseras de 
ageranden som sker efter att pedagogen förstår vad barnen önskar:   

Det är eftermiddag på avdelningen Vättern. Tre flickor i 3-årsåldern leker att 
de målar, flickorna heter Elin, Sanna och Molly. I rummet finns förutom de 
tre flickorna, pedagogen Penny som är involverad i barnens lek samt 
pedagogen Polly som sitter vid ett bord med en annan flicka som är ungefär 
1,5 år. De tre flickorna sitter i en halvcirkel runt ett lågt bord och på bordet 
står fem stycken 0,5-liters petflaskor fyllda med färgat vatten och de använder 
”målartröjor” som används på avdelningen när barnen målar på riktigt. 
Flaskorna som flickorna leker med har korkar som är limmade och hårt 
åtskruvade, flaskorna används mest som dekoration och lekmaterial och 
barnen har pratat med pedagogen om att korkarna sitter hårt innan de 
började leka att de målade. Plötsligt lyckas Elin lossa korken på en flaska och 
barn och pedagog luktar i flaskan och sätter på korken igen. Därefter 
uttrycker ett av barnen en önskan att måla på riktigt: 

Transkription 17. Det vardagliga57 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

20 Molly Kan vi måla?  

21 Pedagogen Penny  

Tittar upp mot pedagogen Polly 
och skrattar till, tittar sedan upp 
mot klockan  

22 Pedagogen Penny Är ni sugna på att måla?  

23 Molly Mm  

24 Pedagogen Penny 

Kan det vara så? Fast man kan 

inte måla med dom här, det går 
inte.  

Pekar med handen över flaskorna 
på bordet 

25 Molly 

 Vrider huvudet tittar upp på pe-
dagogen Penny 

[…]    

32 Sanna 

Jag ville måla på dom Viftar till med handen mot väg-
gen bakom Molly där det sitter 
två väggfasta stafflier. 

33 Pedagogen Penny 

Man kan inte måla med de här 

färgerna. Vad ska vi göra då då? 

Pekar på flaskorna på bordet 

                               
57 Film nummer 25. 
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34 Molly 

Hmm...Annan särg Vrider på huvudet, fingrar på sin 
läpp 

35 Pedagogen Penny Annan färg  

36 Elin Man kan väl måla där Pekar mot stafflina bakom Molly 

37 Pedagogen Penny 

Jaha, man kan måla. Eller vart 

menar du? Vid staffliet eller?  

  

38 Elin 

 Reser sig och går bort till väggen 
och klappar på ett staffli 

39 Sanna Sånna Pekar mot stafflina 

40 Elin 

 
Får vi måla här 

Klappar på stafflit och tittar på 
pedagogen Penny 

41 Sanna och Molly  Ställer sig upp 

42 Pedagogen Penny 

Ni måste fråga Polly, vet ni var-

för?  

Tittar på Polly 

43  

Polly, vi vill måla här Vänder sig till pedagogen Polly 
och går fram mot stafflina och pe-
kar på dem 

44  

Tyst Alla flickor tittar på pedagogen 
Polly 

45 Pedagogen Polly Vill du måla där Sanna?  

46 Sanna Mmm  

47 Pedagogen Penny 

 

 
Färg då? 

Går mot stafflina och färgflas-
korna som star i fönstret bredvid. 

   

Förberedelser för att kunna måla 
påbörjas därefter av barnen med 
hjälp av Penny. 

I ovanstående sekvens (se Transkription 17) framträder barnens intention och 
deras önskan om att måla explicit. Molly, Elin och Sanna uttrycker verbalt (se 
rad 20, 32, 39, 43, 46) att de vill måla och ger även icke-verbala antydningar 
på sin önskan genom att peka (se rad 32, 42), resa sig upp och gå mot stafflina 
(se rad 41, 44) och klappa på staffliet på väggen (se rad 44).  

I sekvensen kan pedagogens frågor och påtalanden på rad 21, 22 och 24 
visa att hon tolkar och förstår Sannas önskan. Pedagogen skrattar, hennes ton-
läge kan beskrivas som mer positivt erkännande än som yttryck för ovetande 
och agerandet kan förstås som uttryck för att ensidigt omfatta Sanna. 

Genom att också säga att ”man inte kan måla med de här färgerna” (se rad 
36) visar pedagogen både att hon förstått att barnen vill måla och att hon tycks 
tillåta detta men att det finns ett problem med vilka färger som kan användas. 
Den bekräftande frågan på rad 48 och den förberedelse för att kunna måla som 
följer efter rad 50 i transkriptionen visar också att båda pedagogerna (se rad 
45) erkänner barnen och barnens önskan och intention. Båda pedagogerna 
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tillåter barnen att måla, de svarar jakande på barnens frågor och hjälper dem 
att ta fram material och påbörja sitt målande. Barnens uttryckta önskan, att få 
måla, bekräftas och erkänns.  

En stor del av förskolans verksamhet består av att följa barnen och deras 
önskningar och de ovan beskrivna agerandena är inte unika eller visar ett 
specifikt agerande utan kan förstås som att pedagogerna låter barnen göra det 
de önskar. De, i praktiken vardagliga och knappt märkbara, ageranden som 
sker i den uppkomna situationen kan ges en innebörd och en annan förståelse 
när de förstås som uttryck för acceptans. Det kan visa hur pedagogers 
vardagliga och ofta förekommande ageranden blir betydelsefulla för 
pedagogers sätt att möta barnen som de är här och nu, att möta barnen i den 
aktuella situationen och tillåta dem att vara och göra. Tillåtande ageranden 
kan därmed ses som uttryck för att pedagogen ser barnet som detta är här och 
nu, att pedagogen accepterar barnet.  

Med Bubers (Anderson & Cissna, 1997; Aspelin, 2005; Buber, 1993b) 
acceptansbegrepp som fond kan analysen visa att pedagogernas ageranden 
tillåter barnen att vara som de är och att även göra det som barnen initierar. 
Genom att följa barnens intentioner visar pedagogerna i transkription 17, att 
de anser barnens initiativ och varande som viktigt. De försöker inte ändra på 
barnen eller få barnen att vilja göra något annat. Exemplet beskriver en 
vardaglig situation i den pågående förskolepraktiken där jag menar att uttryck 
för acceptans blir synliga. Exemplet är konkret och barnens önskningar är 
tydligt uttryckta.  

Barnets påverkan på situationen 
Andra situationer i materialet visar hur tätt sammankopplade tillåtande 
ageranden är med uttryck för pedagogens ensidiga omfattning. I den tidigare 
presenterade situationen ovan där en trasig stavmixer står i centrum (se 
Transkription 16a-c) visas hur pedagogen Pernilla riktar sin uppmärksamhet 
och är lyhörd även om hon också kan tolkas som ”redan vetandes vad barnet 
önskar säga”. Barnets sätt att agera i situationen, hans upprepade tilltal och 
hans sätt att gång på gång visa pedagogen att mixern är trasig kan förstås som 
betydelsefulla för pedagogens agerande. I denna situation kan alltså pojkens 
påverkan bli ett sätt att försöka att få pedagogen att förstå något annat än vad 
hon redan förstår. Pedagogens ageranden när hon upprepar att mixern är 
trasig, hennes sätt att visa att den är trasig, hennes erbjudanden om att pojken 
kan använda den andra mixern i stället blir inledningsvis inte ett uttryck för 
acceptans av barnets varande utan ett uttryck för vad pedagogen tycks tro att 
barnet önskar.  

Genom analys av pedagogens ageranden kan en tolkning göras att 
pedagogen först tror att barnet vill visa att mixern är trasig och att han därför 
inte vill leka med den. Genom sina ageranden kan pojken dock få pedagogen 
att verkligen lyssna in och förstå (som uttryck för ensidig omfattning), och 
därmed även bekräfta och tillåta (som uttryck för acceptans) pojkens vilja och 
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intention som, med stöd i pojkens förändrade kroppsspråk, kan förstås som att 
vilja laga mixern. När pedagogen följer vad som förefaller vara pojkens 
intention ändras pojkens kroppsspråk och han bli mer energisk och 
småspringer före pedagogen. I analysen framträder att barnets agerande kan 
påverka möjligheterna för förutsättningar att komma till uttryck. 

När pedagogen avstår från sin egen agenda  
I den tidigare beskrivna situationen vid matbordet där pedagogen Petra och 
Nelly samtalar om glas (se Transkription 10) framträder tecken på att 
pedagogen och barnet ömsesidigt accepterar varandra. Det finns inga tecken 
på att någon av dem skulle vilja ändra på den andra eller påföra sina egna 
ställningstaganden eller styra in mot ett annat innehåll. 

Nordström-Lytz (2013) beskriver acceptans som en betydelsefull aspekt av 
Bubers filosofi. Hon påvisar att acceptans innebär att verkligen acceptera den 
andra som den är i sin helhet och att möta denne utan att kategorisera eller 
döma:  

Att acceptera den andres annanhet är något annat än att dissekera den andra i 
små bitar, sortera dem i olika kategorier för att vartefter mer eller mindre god-
känna eller förkasta dem (Nordström-Lytz, 2013, s. 115). 

Ett handlande som påvisar att barn och pedagog, i de pedagogiska mötena 
accepterar varandra blir därmed att inte agera för att förändra eller korrigera, 
pedagogen tillåter barnet att vara som det är just där och då.  

I transkription 10 framträder att pedagogen Petra är intresserad av hur 
glasbiten togs bort ur foten när hon frågar om de fick använda en pincett. Då 
barnet inte tycks vara intresserat av pedagogens inflikande om pincett, utan 
fortsätter att berätta om de olika glasen som gick sönder, låter pedagogen 
barnet fortsätta att vara den hon är här och nu. Flickan kan tolkas som att vara 
i en aktualitet där det är viktigt att få berätta om vad som hände med glasen på 
de olika kalasen och där borttagandet av glasbitarna inte är relevanta för 
henne. Pedagogen låter Nellys agenda få framträda och hon låter hennes 
intention att berätta få komma före sin egen agenda. För att välja Bubers 
(1997, s. 34) uttryck avstår pedagogen att ”proppa [Nelly] full med sin egen 
riktighet” och accepterar i stället att Nelly har en annan agenda och intresserar 
sig för den. 

Uttryck för acceptans kan därmed förstås både som explicita ageranden för 
att acceptera barnet som det är här och nu, och som mer implicita sådana. Till 
de explicita hör att som pedagog visa sitt intresse, dela samtalsämne med 
barnet, låta barnet uttrycka det hon önskar här och nu. Till de mer implicita att 
inte uttrycka en vilja att ändra på barnet intentioner. Att acceptera innebär, 
menar Buber, att ”låta det som har urskiljts som riktigt, rätt och sant – och som 
av det skälet måste finnas som anlag i den andres substans – att låta detta få 
gro och växa genom mitt inflytande…”(Buber, 1993b, s. 34). I pedagogens 
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val att låta Nelly fortsätta sin berättelse om glasen som gick sönder (se 
Transkription 10) framträder pedagogens ageranden som tillåtande. Genom 
pedagogens ageranden kan Nelly växa och utvecklas som berättare, men 
kanske också som människa som tillåts ha en egen agenda som respekteras. 

Sammanfattande analys 
En pedagog som i sitt agerande ger uttryck för acceptans kan inte i samtidighet 
agera utifrån en vilja att förändra barnet (Buber, 1993b). Analyserna visar att 
uttryck för acceptans kan förstås som ageranden där pedagogen visar att denne 
erkänner barnet så som det är där och då och/eller ageranden som inte påvisar 
en önskan att förändra. Inte heller kan ageranden som kan förstås som att 
pedagogen försöker ”[proppa barnen fulla med sin egen riktighet]” (Buber, 
1997) tolkas som uttryck för acceptans. De ageranden som däremot kan förstås 
som uttryck för acceptans är pedagogers positiva tonläge, skratt, jakande svar, 
bekräftande frågor och att hjälpa till. Pedagogen tillåter barnet att vara och 
visar inga tecken på att vilja korrigera eller ändra.  
 I analyserna av den pågående förskolepraktiken framträdde också att små 
alldagliga ageranden, som det vardagliga och igenkänningsbara, kan förstås 
som betydelsefulla för förutsättningar för pedagogiska möten. Exempel på 
ageranden som kan förstås som vardagliga och igenkänningsbara är när 
pedagogerna följer barnens önskningar, svarar på deras frågor och lyssnar på 
barnens både verbala och icke-verbala tilltal. 

Med blicken på konfirmering 
Om acceptans enligt Buber (Anderson & Cissna, 1997) handlar om att se och 
tillåta den andra att vara som den är här och nu kan konfirmering förstås som 
att se barnet så som det kan bli. För att kunna se barnet som det kan bli behöver 
acceptansen inbegripas. Aspelin (2005) menar att konfirmering innefattar ett 
sätt för pedagogen att möta barnet genom att både acceptera det här och nu 
och samtidigt sporra ett framåtskridande. Hela skeendet definieras av vad som 
uppfattats i det ensidiga omfattandet och vad pedagogen upplever att barnet, 
som Nordström-Lytz beskriver det, ”har anlag för” (2013, s. 128).  

Konfirmera kan, precis som närvaro, ömsesidighet, ensidig omfattning och 
acceptans, ses som en förutsättning för pedagogiska möten i förskolans 
praktik. Buber (1993b) och uttolkare av hans filosofi (Anderson & Cissna, 
1997; Aspelin, 2005; A. Cohen, 1983; Nordström-Lytz, 2013) lyfter fram en 
tolkning som innebär att konfirmering kan förstås som att pedagogen agerar 
för att barnet ska utvecklas och bli. Denna tolkning har hjälpt mig att 
uppmärksamma situationer där pedagogen tycks agera för ett framåtskridande. 
I följande analyser kommer jag att beskriva vad jag tolkar som att uttryck för 
konfirmerande kan innebära. När jag prövar att titta på materialet med 
konfirmering som ett sensiterande begrepp blir vissa uttryck och aspekter 
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framträdande. Dessa beskrivs i tre teman: Barnets tilltal som utgångspunkt, 
Situationens innehållsliga potential och Vidgande genom att primärt lyssna. 

Barnets tilltal som utgångspunkt 
En aspekt som lyfts i Bubers (1993b) pedagogiska idé är att det innehåll, eller 
det stoff som blir aktuellt att behandla, framträder i situationen. Ytterligare en 
utgångspunkt är att det skeende inom vilket pedagogen accepterar också har 
en möjlighet att sporra barnets framåtskridande (Aspelin, 2010). 
Konfirmering innefattar även att pedagogen förstått barnets intention. I det 
insamlade materialet fångade följande sekvens (se Transkription 18) mitt 
intresse då barnet bidrar med stoffet och pedagogen tar utgångspunkt i barnets 
tilltal.  

Alva och pedagogen Pia har pratat om att Alva ska fylla år och Alva visar 
hur stor hon blir, varpå följande sker: 

Transkription 18. Att utgå från barnet58 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

37 Alva som PAPPA OCH MAMMA  Håller isär sina armar 
38 Pedagogen Pia Är du så stor som dom? Tittar på Alva 

39 Alva   
Lägger på pussellocket på kar-
tongen på sin högra sida 

40 Alva Då får jag köra bil 
Vänder hastigt huvudet mot pe-
dagogen 

41 Pedagogen Pia 
Får man köra bil när man är fyra 
år? 

Tittar på Alva med höjda ögon-
bryn. 

42 Alva   Nickar 

43 Pedagogen Pia Jaha 
Lyfter upp Cajsa lite och sätter 
henne tillrätta i sitt knä 

44 Alva Som mamma och pappa, köra bil   

45 Cajsa  

 
Tar spjärn mot bordet med sina 
händer och trycker iväg kroppen 
från bordet 

45 Pedagogen Pia När man är fyra år? 
Tittar på Alva och parerar Cajsas 
rörelser. 

46 Alva   Nickar 

47 Cajsa   

Vrider kroppen i pedagogens knä 
och flyttar på sina ben för att 
kunna komma ner på golvet 

                               
58 Film nummer 24. 
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48 Pedagogen Pia 
Vad jag vet får man köra bil när 
man är 16 år 

Följer Cajsas rörelser och släpper 
ner henne på golvet, tittar på 
Alva samtidigt. 

49 Cajsa  
Går bort från bordet då hon 
kommit ner på golvet 

50 Alva Äh Tittar på pedagogen 

51 Pedagogen Pia 

och då får man börja träna och 
köra bil och sen kan man få köra 
upp för sitt körkort när man är 
18, då är man ganska stor 

Vrider kroppen mot Alva och lu-
tar sig framåt mot henne 

Då konfirmering är, enligt Buber (Anderson & Cissna, 1997; Aspelin, 2016) 
sprungen ur acceptansen visas inledningsvis kortfattat hur tillåtande 
ageranden kan framträda i sekvensen ovan men betoningen i analysen ligger 
på vad konfirmering kan innebära. 

Inledningsvis frågar pedagogen Pia (se rad 38) Alva om hon är så stor som 
sina föräldrar. Alva menar i den aktuella sekvensen att hon blir lika stor som 
sina föräldrar när hon fyller år. Pedagogen frågar om Alvas påstående men ger 
inte uttryck för att vilja ändra på Alva eller på hennes uppfattning trots att 
pedagogen rimligtvis inser att Alvas påstående inte kan stämma. I pedagogens 
tilltal framträder hur pedagogen låter Alva vara här och nu och jag tolkar 
pedagogens tillåtande ageranden som ett uttryck för acceptans. 

Hon ifrågasätter samtidigt barnets andra påstående att man får köra bil när 
man är fyra år och problematiserar ålder för att få ta körkort och köra bil (se 
rad 41, 45, 48, 51). Pedagogen utvidgar också innehållet i mötet när hon 
beskriver hur det går till att ta körkort (se rad 48, 51), därmed ges en 
vägledning mot en annan kunskap om körkort än den Alva ger uttryck för. Det 
sätt på vilket pedagogen, med utgångspunkt i vad Alva ger uttryck för, leder 
Alva vidare kan, enligt mitt sätt att ta mig an konfirmeringsbegreppet, förstås 
som ett uttryck för just konfirmering. Med Bubers ord är konfirmation ett 
handlande som skapar en förändring: 

Confirmation means first of all accepting the whole potentiality of the other 
and making even a decisive difference in his potentiality (Anderson & Cissna, 
1997, s. 90).  

Översatt till svenska innebär Bubers definition av konfirmation att det både 
handlar om att acceptera den andras hela potential och att spela en roll för vem 
den andra kommer att bli. Konfirmera kan alltså ses som starkt samman-
kopplat med möjligheten att bli men är också grundat i en acceptans av den 
andras helhet. Jag vill påstå att en förutsättning för just detta framträder i 
pedagogens tilltal i transkription 18. Hon har i den sekvensen en avgörande 
roll för Alvas potential till en vidgad förståelse för hur det kan gå till att ta 
körkort.  

De konfirmerande uttrycken framträder här genom ifrågasättande och 
utvidgande (A. Cohen, 1983) men också genom att barnet och pedagogen 
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möter en annan människa, en människa som har andra erfarenheter och är 
annorlunda än de själva. Överraskningsmomentet är viktigt i Bubers (1993a, 
1993b, 1995) filosofi. Detta grundar sig i hans tankar om att omfatta och möta 
något som inte är jag. Något som är mig olika och annorlunda. Genom att jag 
möter dig som ett unikt du möter jag också något som är olikt mig. Om Jag 
mötte dig som om du vore mig skulle inget nytt visa sig och när vårt möte 
övergick till Jag-Det skulle jag inte uppleva några nya erfarenheter och jag 
skulle inte växa som människa.  

Överraskningsmomentet är alltså en viktig förutsättning för konfirmering 
och i ovanstående situation kan pedagogens ifrågasättande och utvidgande 
uttryck erbjuda barnet en annan människas idéer, kunskaper och sätt att se på 
hur man tar körkort.  Pedagogen har här en möjlighet att överraska barnet, att 
låta barnet få möta något nytt, att utvidga barnets erfarenheter av sin omvärld 
med, vilket är av största betydelse, utgångspunkt i vad barnet redan kan, 
förstår och önskar.  

Situationens innehållsliga potential 
Att sporra ett framåtskridande är till viss del avhängigt det innehåll som 
framträder. I den aktuella situationen bestäms det stoff, det innehåll, som ska 
behandlas (Aspelin, 2005). Den aktuella situationen definieras också av 
pedagogens omfattning och vad pedagogen förstår att barnet försöker förstå. 
Vad som uttrycks, vad som blir överraskningen i varje situation är därmed 
avhängigt vad som sker här och nu.   

Den sekvens med de tre målande flickorna som exemplifierat hur 
pedagogers ageranden kan förstås som acceptans kan också användas för att 
visa på hur pedagogen konfirmerar barnen. Nedan följer en fortsättning där 
barnen ska börja att måla och där material ska plockas fram: 

Transkription 19. Innehållets potential59 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

64 Pedagogen Penny …och ni är sugna på å måla  

65 Pedagogen Penny 
ohörbart på filmen men flickorna 
tycks höra vad Lisa säger  

66 Elin Inne där pekar in i ett intilliggande rum 

67 Pedagogen Penny 
Det tror du går in i rummet som Elin pekat 

på 
68 Molly  följer efter Lisa in i rummet 
69 Elin I det lilla rummet  
70 Sanna Jag vill måla på där pekar på det högra staffliet 

71 Elin 
Då kan inte Molly måla skakar på huvudet och tittar på 

Sanna 

72 Elin 
Åååh trycker hårt högst upp på staff-

liet 

                               
59 Film nummer 25. 
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73 Elin 
Vi målar här, Molly får måla när 
vi har målat klart 

 

74 Elin Vi tänker måla här Tittar mot Lotta 

75 Pedagogen Penny Hur många är ni då?  

76 Molly 
Ehh Springer in till Elin och Sanna och 

stannar framför dem 

77 Molly 
En, kå, tje. Kå För varje siffra håller hon upp ett 

finger 

78 Molly 

Tå Vänder och går in mot det lilla 
rummet och pedagogen igen. 
håller fram armen med ryggen 
mot kameran så handen syns 
inte 

79 Sanna 
 Springer efter Molly in i det lilla 

rummet 

80 Pedagogen Penny Är ni två?  

81 Molly 

Nej, vi vi vi är så här Håller fram sin hand mot peda-
gogen. Detta sker bakom en 
skåplucka och vad Molly visar 
syns inte på filmen. 

82 Pedagogen Penny Är ni tre stycken?  

83 Molly och Sanna Aaa  

84 Elin 

Men vet ni om Sanna ska måla 
med mig så går det inte att 
Molly ska måla 

Står kvar vid staffliet och tittar in 
mot det lilla rummet 

85 Pedagogen Penny 
Tre stycken som ska måla Kommer in i det stora rummet 

med vita pappersark i handen 

I sekvensen ovan, där pedagogen Penny kan ses som att hon förstår barnens 
intention och där barnens intention tillåts vara, framträder också uttryck som 
kan förstås som vägledande. Pedagogen tycks bland annat se en möjlighet att 
utmana barnen genom att exempelvis fråga Molly om hur många de är och 
låta henne få räkna och komma med ett svar (se rad 75, 80, 82). I denna 
sekvens kan pedagogens handlande, förstås som att hon ser en möjlighet för 
barnet att, med Bubers ord (1993b) kunna bli, alltså bli en kompetent och 
kunnig räknare. Här uppstår, med pedagogens hjälp, en möjlighet till 
matematiskt kunskapande som handlar om att kunna räkna och ha kvar ett 
antal i minnet, med matematiska termer kan man prata om antalskonstans, 
räkneord och kardinaltalsprincipen (Sterner & Johansson, 2006). De 
ageranden pedagogen utför kan förstås som vägledande och det sätt på vilket 
barnen också agerar stärker tolkningen att pedagogens ageranden kan förstås 
som uttryck för konfirmering.  

Vidgande genom att primärt lyssna 
I de både sekvenserna (se Transkription 18 och Transkription 19) ovan, som 
visat vad i den pedagogers ageranden som kan förstås som uttryck för 
konfirmering, har pedagogerna tillfört något och på så sätt gett barnet eller 
barnen en potential att bli. I följande analys kommer jag visa hur 
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förutsättningar för konfirmering också kan ske genom att inte tillföra något 
nytt. 

Låt oss återkomma till situationen med måltiden där en pedagog, Petra, och 
framförallt Nelly pratar om glasbitar i fötterna (se Transkription 10) som 
exempel från praktiken. Att återberätta en händelse är, framförallt för barn i 
förskoleåldern, en språkutvecklande handling (Wedin, 2009, 2017). Nelly 
tycks ha en intention att berätta och hon verkar också ha en tydlig bild av vad 
hon vill berätta. Jag tolkar Nellys ageranden och uttalanden som att hon vill 
berätta att det på två olika kalas trampades in glas i fötterna, eller i tån som 
Nelly förtydligar när pedagogen frågar. Genom att använda språket och att få 
lov att förklara när pedagogen frågar om hon förstått Nellys berättelse rätt 
utvecklas Nelly som berättare. Ur ett språkligt perspektiv beskriver Nelly en 
situation som skedde på en annan plats och vid en annan tid, hon abstraherar 
och behöver använda ord och uttryck så att någon som inte befann sig på den 
platsen vid den tiden förstår vad som hände. Detta är en språklig utmaning när 
man som Nelly, befinner sig i början av sin verbala språkutveckling. 
Pedagogens agerande kan därför förstås som vägledande där hon genom att 
följa Nellys berättelse och fråga och/eller bekräfta det som Nelly säger visar 
Nelly vad hon behöver förtydliga för att en utomstående ska förstå berättelsen. 
Genom sitt handlande kan pedagogens sägas leda Nelly mot den kompetente 
berättare hon har potential att bli. Även här är det omöjligt att avgöra vad 
pedagogen känner och förstår, vilket inte heller är avhandlingens intention, 
men hennes handlanden kan förstås som konfirmerande och ger Nelly en 
möjlighet att utveckla sitt språkliga kunnande.  

Sammanfattande analys 
Att erbjuda en möjlighet att bli är en av huvuddelarna i Bubers (1993b) 
definition av det pedagogiska uppdraget och även om Buber (Anderson & 
Cissna, 1997) själv inte kopplar konfirmering till den pedagogiska kontexten 
framträder begreppens innebörd i hans pedagogiska idé om pedagogiska 
möten (Buber, 1993b). Konfirmering ska alltså förstås som att både acceptera 
och erbjuda barnet vad det behöver för att växa som människa i en värld bland 
andra människor (Aspelin, 2005). Analysen visar att olika ageranden hos 
pedagogerna kan förstås som uttryck för konfirmering. Att problematisera, 
utvidga, vägleda, ifrågasätta och föra in ett kunskapsobjekt är några av de 
ageranden som framträtt i analyserna. Andra ageranden är mer av karaktären 
att konfirmera genom att avstå, det vill säga att förutsättningen konfirmering 
kan förstås också som att avstå sin egen agenda och låta barnen styra, prata 
eller avgöra.  

Andra aspekter som tycks vara betydelsefulla för möjligheterna till 
pedagogiska möten är det aktuella innehållet i situationen och den potential 
till konfirmering som finns när pedagogerna fångar upp barnets tilltal och det 
innehåll som barnen lyfter fram.  
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Sammanflätade skeenden 
I ovanstående framskrivningar av uttryck för ensidig omfattning, acceptans 
och konfirmering som förutsättningar för pedagogiska möten, presenteras 
dessa förutsättningar på ett sätt som kan ge sken av att de följer på varandra. 
När jag i resultatframskrivningen separerar förutsättningarna från varandra 
riskerar jag dock att analytiskt bryta isär situationernas egentliga samtidighet. 
Jag vill nu närma mig situationer från den konkreta praktiken med blicken 
riktad mot samtliga förutsättningar som en helhet. De sensiterande begreppen 
får därmed arbeta sammanflätat i analysen. 

I kommande avsnitt fokuseras alltså samtidigheten och det sammanflätade 
skeende som Buber (1990a) beskriver och här besvarar den tredje 
forskningsfrågan i delstudie 2. I det första avsnittet, Som barnet är och som 
barnet kan bli, fokuserar jag hur ensidig omfattning, acceptans och 
konfirmering kan framträda i ett enda skede. Uppmärksamheten riktas därmed 
mot de förutsättningar som är specifika för just pedagogiska möten. I det andra 
avsnittet, relationella och kunskapande dimensioner i en samtidighet, riktas 
fokus mot hur relation och kunskapande kan framträda som sammanflätade 
skeenden. Uppmärksamheten riktas därmed mot såväl förutsättningar för 
mellanmänskliga möten som mer specifikt pedagogiska möten, med 
pedagogiska ambitioner. 

Det är, menar jag, viktigt att notera att Buber poängterat att 
förutsättningarna för pedagogiska möten, tillsammans med förutsättningar för 
upplevelsen av äkta möten, ska förstås som ”sammanflätade skeenden” 
(Buber, 1990b, s. 23). I analyserna ovan har jag belyst de olika 
förutsättningarna som om de går att avgränsa från varandra. Denna separering 
av förutsättningarna ska förstås som en följd av att jag velat belysa hur uttryck 
för varje förutsättning kan tolkas i praktisk handling. Tillvägagångssättet har 
gett mig en möjlighet att se vad som framträder i praktiken när Bubers 
beskrivningar av förutsättningarna i tur och ordning använts som sensiterande 
begrepp. Även om jag vill hävda att samtidigheten är påtagligt framträdande i 
analyserna har samtidigt de enskilda förutsättningarna krävt sitt eget fokus för 
att kunna förstås i både praktik och teori. Nedan kommer nu fokus att läggas 
på just samtidigheten.  

Som barnet är och som barnet kan bli 
I den transkriberade sekvensen som presenteras nedan sitter pedagogen Pia 
och Moa och pusslar, pratar och tecknar tillsammans.  
  



 137

Transkription 20. Vara och bli60 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

15 Moa (ohörbart men glatt ljud) 
 

Provar lägga biten mitt i pusslet 

16 Pedagogen Pia 
Jag tror att den ska vara längre 

ner  

17 Pedagogen Pia Här 
duttar med fingret på en plats 
längre ner i pusslet två gånger 

18 Moa  Provar längre ner 

19 Pedagogen Pia Här Håller fingret där biten ska ligga 

20 Moa  Lägger biten på rätt plats 

21 Pedagogen Pia Titta 

Håller isär sina händer 
 

22 Moa Titta  

23 Pedagogen Pia Nu så bra jobbat  

24 Moa Titta 

Drar med fingret över pusselbi-
ten hon lagt på plats 

25 Pedagogen Pia 
Mm det är Lille Skutt som sitter 
där  

I den utvalda sekvensen riktar pedagogen Pia sin uppmärksamhet mot Moa, 
både den fysiska och den verbala. Moa sitter i pedagogens knä. Pedagogens 
uppmärksamhet mot deras gemensamma aktivitet förstärks av att hon pekar 
och duttar på pusslet. Moa interagerar fysiskt med pedagogen genom att följa 
hennes fysiska rörelser och placera pusselbiten där pedagogen pekar. 
Pedagogen och Moa kommenterar kontinuerligt det fysiska skeendet, då de 
markerar vad som sker med pusselbitarna och var man ska titta. I det som sker 
mellan Moa och pedagogen är de båda lyhörda och de båda bidrar. I slutet av, 
den i exemplet, beskrivna sekvensen säger pedagogen - ”Mm det är Lille Skutt 
som sitter där” (se rad 25). 

I den beskrivna sekvensen finns uttryck för att såväl möta barnet där det är 
i stunden, men samtidigt uppmuntra och utmana till att gå vidare. I de små 
ordväxlingarna och det gemensamma pusslandet lyssnar pedagogen in både 
Moas verbala uttryck och hennes ordlösa agerande att dra med fingret över 
pusselbiten. Pedagogen förefaller uppfatta och förstå att Moa vill visa eller 
                               
60 Film nummer 19. 
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fråga henne något, hon tycks också förstå vad det är Moa önskar visa eller 
fråga om. Här framträder uttryck för vad ensidig omfattning kan innebära, då 
pedagogen uppfattar Moas ambitioner och önskningar. 

Pedagogen tycks vidare se Moa som en person som vill uttrycka något. 
Detta visar pedagogen genom att på ett vardagligt sätt svara på Moas tilltal 
och bekräfta Moa där hon är i sin uppmärksamhet, just här och nu. Här fram-
träder vad som kan förstås som uttryck för acceptans. 

Vidare tar pedagogen barnets tilltal som en utgångspunkt för att tillföra 
något nytt. Hon tar tillvara den potential situationens innehåll har för att 
benämna figuren och sätta ord på vad det är Lille Skutt gör. Förutom att 
benämna och beskriva uttrycker pedagogen sig genom en hel mening. Dessa 
ageranden kan förstås som ett sätt för pedagogen att vägleda barnet mot vad 
det kan bli. Uttryck för vad konfirmering kan innebära synliggörs.  

I denna korta sekvens, där enbart några fysiska rörelser och enstaka repliker 
förekommer, vill jag nu återvända till betydelsen av att se uttryck för 
förutsättningar för pedagogiska möten som sammanflätade. Varje liten 
ordväxling, varje liten rörelse, bär i sig uttryck för såväl ensidig omfattning, 
som acceptans och konfirmering. Det går inte att distinkt urskilja vad som är 
en bekräftelse av barnet som det är här och nu, och vad som är en vägledning 
mot vad barnet kan bli. Istället är det situationens sammantagna skeende som 
bär båda dessa dimensioner i sig. I Bubers (1990b, 1993b) texter och 
tolkningar av hans verk (Anderson & Cissna, 1997; Aspelin, 2005, 2015a; 
Aspelin & Persson, 2011; A. Cohen, 1983; Jons, 2008; Nordström-Lytz, 2013) 
ges uttryck för att genuin utbildning kännetecknas av ett ”här och nu-möte” 
mellan barn och pedagog där pedagogen också i en samtidighet möter barnet 
som något det kan bli. Vidare skriver Aspelin (2005) att den lärare som inte 
accepterar sin elev som den är här och nu inte heller kan skapa en kontakt med 
elevens unika väsen. Samtidigt menar Aspelin att den lärare som enbart 
”accepterar tar parti för stagnationens krafter” och pedagogen har möjlighet 
att genom ”[konfirmering både bekräfta och stötta och sporra elevens 
framåtskridande]” (Aspelin, 2005, s. 136). Den pedagogiska rollen innebär att 
ge barnet vägledning mot vad det kan tänkas bli. I ovanstående sekvens (se 
Transkription 20) har jag ämnat visa hur pedagogen kan förstås som lyhört 
inlyssnande i ett ”här och nu-möte” samtidigt som hon möter barnet som något 
det kan bli.  

Relationella och kunskapande dimensioner i en samtidighet 
Om pedagogens sätt att agera i situationen ovan (se Transkription 20) kan 
förstås som uttryck för de unikt pedagogiska förutsättningarna, ensidig 
omfattning, acceptans och konfirmering i en samtidighet kommer här en 
infallsvinkel som fångar både förutsättningar för den relationella och den 
kunskapande dimensionen av möten mellan barn och pedagoger i förskolan i 
en samtidighet att exemplifieras.  



 139

I en koja på förskolans utegård befinner sig Ella, Liv och en pedagog, Penny. 
Kojan är för tillfället, i den lek som pågår, en farkost där deltagarna precis åkt 
baklänges. Farkosten styrs av Ella genom en fjärrkontroll.  

Transkription 21. Relation och kunskap61 

 Deltagare Verbala uttryck Icke-verbala uttryck 

14 Ella Så! nu är vi framme 

 
Tittar på pedagogen och klappar 
på fjärrkontrollen, tar några steg 
framåt 

15 Pedagogen Penny Andas ljudligt ut två gånger 

Tittar upp på Ella och gör sedan 
en rörelse med kroppen som kan 
förstås som att hon pustar ut, 
hennes axlar åker tydligt ner och 
hon gungar till med hela krop-
pen och formar munnen till ett 
tydligt o samtidigt som hon 
också nickar med huvudet 

16 Ella Så, det var läskigt 

Vänder sig mot pedagogen och 
tar några steg mot henne och 
möter pedagogens blick 

17 Pedagogen Penny Det var läskigt Möter Ellas blick 
18 Ella  Går in på pedagogens högra sida 

19 Pedagogen Penny 

Törs vi gå ut här nu? Vart har vi 
kommit någonstans? Har vi kom-
mit på någon annan planet? 

Tittar upp på Ella och viker sedan 
upp en kartong som sitter i taket 

20 Ella Ja, vi är i rymden 
Tittar uppåt mot kartongen i ta-
ket 

21 Pedagogen Penny På någon av dom här? Tittar uppåt 

22 Ella Ja, vi är på stjärnan  

23 Liv  Tittar upp mot kartongen i taket 

24 Pedagogen Penny På stjärnan 

 
Böjer sig fram mot Liv och tittar 
på hennes ansikte när hon säger 
detta 

25 Ella Där, på den där guldstjärnan 
Pekar med fjärrkontrollen mot 
något inne i kartongens botten 

26 Pedagogen Penny På Polstjärnan  

                               
61 Film nummer 14. 
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27 Ella Snart ska vi åka till Saturnus 
Vänder sig om och går mot öpp-
ningen 

28 Pedagogen Penny Till Saturnus! Oj  

29 Liv  
Reser sig och lämnar pedago-
gens knä och går iväg 

30 Pedagogen Penny Vilken är det av allihopa nu då? 
Reser sig upp något och riktar sig 
mot kartongen i taket igen 

31 Ella 

Ahh, kommer du inte ihåg det? 
Där någonstans, med en rund 
ring. Där. 

Går mot pedagogen och kar-
tongen och pekar med fjärrkon-
trollen 

32 Pedagogen Penny 

Precis! Den med runda ringar 
runt, det är Saturnus det. Ska vi 
åka till den se.. 

Tittar på Ella och möter hennes 
blick 

33 Ella Nu ska vi åka 
Tittar på pedagogen och möter 
hennes blick 

34 Pedagogen Penny Kom nu Liv ska vi åka Sätter sig ”tillrätta” igen 

35 Ella  Kom 

Gör en omfamnande rörelse 
med armen om Liv och för henne 
mot pedagogen. Ella ställer sig 
sedan där hon stod inledningsvis 

36 Liv  Går mot pedagogen 

37 Pedagogen Penny 

Här fick man inte vara en lång 
stund, Ska du med igen? Ska vi 
åka igen? Tittar på Liv och nickar och ler 

38 Liv  

 
Tittar på pedagogen och sätter 
sig sedan i hennes knä igen 

  
Jag vill mena att uttryck för de förutsättningar som är gällande för alla 
mellanmänskliga möten, närvaro och ömsesidighet, framträder mellan både 
pedagogen Penny och Ella och mellan pedagogen och Liv. Pedagogens 
uppmärksamhet riktas mot barnen och deras ageranden. Hon tittar på Ella (se 
rad 15, 17, 19, 32, 37), hon tittar på Liv (se rad 24), hon tittar på samma sak 
som barnen tittar på, eller så tittar barnen på samma sak som pedagogen (se 
rad 20, 21, 23, 31). Pedagogen har Liv i sitt knä större delen av tiden vilket 
kan förstås som ett sätt att fysiskt uttrycka närvaro. I situationen framträder 
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också att det gemensamma innehållet (resan, att de landat på en stjärna och att 
de är på väg till Saturnus) gör det möjligt för pedagogen att rikta sig mot och 
delta i både barnens liv på ett, som Buber (1993b) uttrycker det, ”otvunget” 
(s. 60) och ”engagerat” sätt (s. 111), utan att vända sig bort. Att det 
innehållsliga intresset är ett gemensamt sådant gör det möjligt för pedagogen 
att vara närvarande med båda barnen samtidigt, utan att behöva vända sig bort 
från något av dem. Pedagogens (och barnens) ageranden tillsammans med den 
potential ett gemensamt innehåll tycks ha, kan möjliggöra uttryck för närvaro.  

Att alla tre är delaktiga och både bidrar och fångar upp varandras bidrag 
syns genom de sätt på vilka de förhåller sig till varandra. Ella fångar 
exempelvis upp och förstärker pedagogens invit till Liv att följa med när de 
ska åka igen, genom att säga ”kom” och samtidigt föra henne mot pedagogen 
(se rad 35). Liv kan förstås som att hon är en deltagare då hon fångar upp Ellas 
och pedagogens riktade uppmärksamhet mot kartongen i taket och bidrar 
genom att sedan vrida sitt huvud och titta mot taket (se rad 23). Livs rörelse 
bekräftas som ett bidrag då pedagogen fångar upp Livs kroppsliga agerande 
när hon vrider på huvudet och tittar på kartongen i taket. Pedagogen gör detta 
genom att luta sig fram mot Liv och säga att det är en stjärna (se rad 23, 24). 
Mellan Ella och pedagogen blir uttryck för ett ömsesidigt deltagande än mer 
konkret då exempelvis deras verbala bidrag fångas upp av den andre som 
sedan för samtalet vidare (se t. ex. rad 20, 21, 22 och 27, 28). De olika 
deltagarnas ageranden förstås här av mig som uttryck för ömsesidighet som 
en förutsättning för pedagogiska möten. I situationen ovan (se Transkription 
21) blir därmed den mellanmänskliga grunden i möten mellan barn och 
pedagog framträdande och möjligheten finns för relation att uppstå. Samtidigt 
blir också det unika pedagogiska i mötet synligt.  

Pedagogen tycks förstå vad både Liv och Ella har för intentioner och 
lyssnar in deras olika ageranden. Ella talar direkt till pedagogen och hennes 
uttryck av vad hon har för agenda är ibland explicit uttalat, exempelvis när 
hon säger att de ska åka till Saturnus (se rad 33) och pedagogen visar både 
genom att be Liv åka med dem igen (se rad 34) och genom sin kommentar: 
”att de inte fick stanna länge” (se rad 37) att hon förstått att Ella vill att de ska 
åka vidare. Livs intention kan förstås som uttryckt genom hennes ordlösa och 
kroppsliga ageranden där hon riktar uppmärksamheten mot kartongen i taket 
(se rad 23) Dessa ageranden förefaller pedagogen lyssna in och förstå vilket 
syns då hon böjer sig fram mot Liv och förtydligar vad Ella pekar på i 
kartongen (se rad 24). Genom sina ageranden ger pedagogen uttryck för en 
ensidig omfattning som en förutsättning för pedagogiska möten. 

Situationen ovan (se Transkription 21) visar också att uttryck för ensidig 
omfattning i samtidighet kan förstås som uttryck för acceptans. När 
pedagogen visar att denne tror sig förstå vad barnen är just här och nu uttrycks 
det ofta genom att pedagogen bekräftar och visar att den förstått och att 
pedagogen tillåter barnet/barnen att vara som den/de är. Ageranden på rad 34 
och 37 visar att pedagogen både förstått att Ella vill åka vidare och att hon 
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accepterar detta och åker med. De små vardagliga, av pedagogen utförda, 
ageranden som bekräftar, erkänner och bejakar barnets sätt att vara innehåller 
en potential för att acceptera som en förutsättning för pedagogiska möten. 

Avslutningsvis framträder också, i en samtidighet, hur pedagogen använder 
både barnens tilltal och situationens innehåll som ett sätt att, med sig själv och 
sina kunskaper, erbjuda barnen något nytt. Hon säger Polstjärnan om den 
stjärna Ella benämner som guldstjärnan (se rad 26), hon berättar för Liv och 
sätter därigenom ord på att det är en stjärna de ser/har landat på (se rad 24) 
och hon uppmuntrar Ella att visa henne vilken stjärna som är Saturnus och 
låter därmed Ella vara den kunniga (se rad 30) och därefter förtydligar hon att 
Saturnus är stjärnan med ”runda ringar” i plural till skillnad från Ellas 
beskrivning att det är stjärnan med en rund ring (se rad 32). I hela situationen 
kan också pedagogens agerande förstås som att hon, genom att följa Ellas lek, 
uppmuntrar Ella att styra lek, att fantisera och att pedagogen genom detta 
också visar Liv att Ellas kompetens är eftersträvansvärd då hon inte agerar för 
att korrigera eller tillrättavisa. Pedagogens agerande och barnens agerande i 
samspel med situationens innehåll kan därmed visa vad uttryck för 
konfirmering kan innebära i en pedagogisk praktik.   

Den ensidiga omfattningen, acceptansen och konfirmeringen blir 
framträdande genom deltagarnas olika ageranden samtidigt som också uttryck 
för närvaro och ömsesidighet synliggörs. Förutsättningarna både för 
mellanmänskliga och pedagogiska möten vävs samman i skeendet. Där 
exempelvis pedagogens uppmärksammande sätt att fånga upp Ellas önskan 
om att åka vidare (rad 33) sker, samtidigt som hon kan förstås agera för att få 
Liv delaktig och det är möjligt att man också kan förstå pedagogens handlande 
som att hon utvidgar det yngre barnet Livs lekerfarenhet (rad 34 och 37). 
Precis som i exemplet med Lille-Skutt-pusslet bär varje liten ordväxling, varje 
liten rörelse, i sig uttryck för flera förutsättningar och i fallet ovan för såväl 
relationella som kunskapande dimensioner i mötet.  

Detta är en mikroanalys av en kort sekvens. Det finns ingen intention i min 
analys att påstå att detta är det enda sätt på vilket ovanstående kan tolkas men 
det är ett sätt på vilket man kan synliggöra hur vardagliga och i materialet 
vanligt förekommande ageranden kan förstås som inrymmande 
förutsättningar för pedagogiska möten i en samtidighet.  

Sammantaget visar exemplet ovan hur möten mellan barn och pedagoger 
kan förstås som relationella och kunskapande i en samtidighet. När uttryck för 
närvaro och ömsesidighet träder fram kan relationer uppstå mellan barn och 
pedagog. Denna relation är grunden för de unikt pedagogiska 
förutsättningarna men har också ett värde i sig. Att få vara i relation blir därför 
det primära i utbildning och genom relation ges möjligheter till kunskapande 
och till en meningsfull kunskap som är sprungen ur förutsättningar för Jag-
Du-möten (Buber, 1990a, 1993b).  
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Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att sammanfattas och diskuteras och 
avhandlingens metodologiska val att diskuteras. Kapitlet inleds med en 
resultatsammanfattning. Därefter följer en resultatdiskussion som utgår från 
tre centrala aspekter: meningsfull kunskap, prioritering och den professionella 
kompetensen. Efter det diskuteras studiens metodologiska val. En del av denna 
diskussion ägnas åt studiens teoretiska ramar, den andra delen åt metod för 
insamling av empiri, och den tredje delen behandlar de angreppssätt som har 
varit centrala för analyserna.  

Resultatsammanfattning 
Avhandlingens syfte är att utveckla en fördjupad kunskap om, och en 
empiriskt baserad förståelse av möten i en förskolepraktik. Resultatets 
sammanfattning delas först upp mellan de två delstudierna och därefter görs 
en beskrivning av hela avhandlingens resultat i ett sammantag. 

Sammanfattning delstudie 1 
Med utgångspunkt i den betydelse möten har i den pedagogiska praktiken har 
jag i den första delstudien riktat blicken mot vad som sker med dialoger62  när 
det ansluter fler barn till den situation där dialogen pågår.  

I delstudie 1 var intresset särskilt riktat mot situationer där flera barn deltar. 
Det är lätt att föreställa sig att de kvalitéer i dialog som Buber skriver fram 
som önskvärda, utmanas i situationer då ytterligare barn ansluter till dialogen. 
Därför var min primära ambition att först identifiera interaktionssituationer 
som kunde betraktas innehållande dialoger, för att sedan studera vad som sker 
i dessa situationer när flera barn ansluter. 

Resultatet visar att dialoger, enligt den specifika definition som inspirerats 
av Buber, mellan barn och pedagoger förekommer i den vardagliga komplexa 
verksamheten där en mängd interaktioner som inte kan förutspås sker 
samtidigt. 

                               
62 I delstudie 1 benämns de studerade mötena som dialoger. Dialoger ska här ses som en inter-
aktionsform som innehåller dimensioner av både relationella och kunskapande. 
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Delstudiens första forskningsfråga riktades mot att studera hur det går till när 
flera barn ansluter till de situationer där det pågår dialoger. Analysen skedde 
genom att jag tittade på olika sätt att organisera tal genom ett 
turtagningsperspektiv (Sacks m.fl., 1974) och resultatet visar att det kan vara 
det anslutande barnet, pedagogen eller barnet i dialogen som tar initiativet till 
en utökning. Resultatet visar också att initiativet kan ske genom att deltagarna 
pratar samtidigt eller vid en turövergångsplats, det vill säga vid ett tillfälle då 
talturen naturligt kan övergå till en annan talare, eftersom den första talaren 
markerat någon form av avslut (Melander & Sahlström, 2010).  

Den andra forskningsfrågan berör på vilket sätt det anslutande barnets 
innehållsfokus kan relateras till det innehållsfokus som finns i dialogen. Här 
visar resultatet att det antingen kan vara ett annat innehållsfokus eller 
detsamma som i den pågående dialogen, och att detta har avgörande betydelse 
för om dialogen kan fortgå eller inte. 

Den tredje frågan undersöker hur dialogen mellan barn och pedagoger 
påverkas då fler barn ansluter, samt hur pedagogerna agerar i dessa situationer. 
Frågan besvaras genom att jag identifierat fyra kategorier av hur dialogen kan 
påverkas då det ansluter fler barn. Dessa kategorier är dialogen upphör, 
dialogen avbryts och återupptas utan en ny deltagare, dialogen avbryts och 
återupptas med en ny deltagare och dialogen fortsätter utan en ny deltagare. 
I resultatet beskrivs också hur pedagogerna agerar när det ansluter fler barn. 
Ibland börjar de prata med olika barn om olika innehåll samtidigt, ibland ber 
de det anslutande barnet att vänta och ibland blir det anslutande barnet en del 
i dialogen och bemöts med närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande. 

Den fjärde och, för delstudie 1, sista forskningsfrågan belyser vad som 
framträder som särskilt betydelsefullt för hur dialogen påverkas av att flera 
barn ansluter till den. Resultatet visar att vem som tar initiativ till att det 
ansluter fler deltagare och hur de initiala tilltalen sker tycks påverka vad som 
händer med dialogen.  

Hur pedagogerna agerar verkar dock, enligt resultatet, ha större betydelse 
än vem som tar initiativ, om det sker vid en turövergångsplats eller vilket in-
nehåll som fokuseras. Ett samtidigt tilltal från det anslutande barnet med ett 
annat innehållsfokus än det som finns i dialogen behöver exempelvis inte leda 
till att dialogen upphör. I ett fall avbryts dialogen men efter att pedagogen ber 
det anslutande barnet att ”vänta lite” så återupptas dialogen. 

Sammanfattning delstudie 2 
Medan delstudie 1 fokuserar dialoger som ett sätt att beskriva och förstå möten 
av en specifik kvalité, lyfts i delstudie 2 pedagogiska möten fram som ett annat 
sätt att närma sig möten mellan barn och pedagoger i förskolan. I denna 
delstudie fokuseras förutsättningar för pedagogiska möten, som inbegriper 
såväl relationella som kunskapande dimensioner. 
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Uttryck för förutsättning för pedagogiska möten 
Den första forskningsfrågan i delstudie 2 handlar om vad i pedagogers 
ageranden, som kan förstås som uttryck för förutsättningar för pedagogiska 
möten. I analysen framträdde som möjliga uttryck för de av Buber framskrivna 
förutsättningarna för pedagogiska möten: uttryck för närvaro, ömsesidighet, 
ensidig omfattning, acceptans och konfirmering. 

Uttryck för närvaro kan som en förutsättning för pedagogiska möten vara 
att pedagogen tittar uppmärksamt på ett barn och på det barnet riktar sin upp-
märksamhet mot. Det kan också handla om att pedagogen talar till och med 
barnet, svarar på barnets tilltal och instämmer i det barnen säger eller gör. 
Vidare kan uttrycken för närvaro förstås som att pedagogerna är fysiskt nära 
barnet, exempelvis genom att ha barnet i knät, sitta bredvid barnet eller ha en 
arm om barnet. Sammantaget visar resultatet att uttryck för närvaro handlar 
om att pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot barnet/barnens ageranden på 
olika sätt. Pedagogen finns där och är engagerade i barnets liv. 

Uttryck för ömsesidighet som en förutsättning för pedagogiska möten fram-
träder i resultatet som att pedagogerna är observanta på barnets ageranden och 
lyhörda för vad barnet uttrycker. Vidare kan också uttryck för ömsesidighet 
förstås som att pedagogerna själva bidrar i mötet och att de möjliggör för, och 
tillåter barnen att bidra. Här framträder att uttryck för ömsesidighet handlar 
om att pedagogen fångar upp och svarar an på barnens sätt att vara och göra. 
Alla deltagare är, och tillåts vara, delaktiga. 

Uttryck för ensidig omfattning som en förutsättning för pedagogiska möten 
kan förstås som att pedagogerna lyssnar in vad barnet uttrycker, frågar vad 
barnet menar och stämmer av om de uppfattat barnet rätt. Pedagogernas 
agerande som uttryck för ensidig omfattning kan också innefatta att de har 
tålamod med de sätt på vilka barnet försöker uttrycka sig och att pedagogerna 
tycks villiga att ompröva sin uppfattning. Resultatet synliggör att uttryck för 
ensidig omfattning handlar om att pedagogen vill förstå vad barnet har för 
intention, vem barnet är här och nu. 

Uttryck för acceptans som en förutsättning för pedagogiska möten 
framträder i analyserna genom att pedagogerna har ett positivt tonläge, svarar 
jakande och ställer bekräftande frågor. Pedagogernas agerande visar i dessa 
situationer inga tecken på att de skulle vilja ändra på barnet. De tillåter barnet 
att vara som det är. Uttryck för acceptans kan också förstås som att 
pedagogerna hjälper barnet med det barnet önskar göra i stunden. 
Sammantaget visar resultatet att uttryck för acceptans handlar om att erkänna 
barnet som det är här och nu utan att styra bort från det barnet uttrycker. 

Slutligen åskådliggör resultatet i delstudie 2 att uttryck för konfirmering 
som en förutsättning för pedagogiska möten kan visas genom att pedagogerna 
problematiserar, utmanar och därmed också utvidgar barnets uttryck, 
ageranden och tal genom att tillföra något nytt till mötet. Pedagogernas 
agerande kan också förstås som uttryck för konfirmering då de avstår sin egen 
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agenda och i stället låter barnen få vara den som styr innehållet, kommer med 
lösningar eller ges talutrymme. Uttryck för konfirmering handlar om att 
vägleda barnet och se dess potential. Pedagogen möter barnet så som det kan 
bli (Buber, 1993b). 

Betydelsefulla aspekter för möjligheter till pedagogiska möten 
Den andra forskningsfrågan sammanfattas nedan och olika aspekter som 
framträtt som betydelsefulla för möjligheterna till pedagogiska möten lyfts 
fram. En aspekt som framträtt i resultatet är hur en riktad uppmärksamhet mot 
ett (eller flera) barn många gånger innebär att pedagogen vänder sig bort från 
ett eller flera andra barn. Att ge uttryck för närvaro kan alltså samtidigt 
begränsa möjligheterna till närvaro som förutsättning för pedagogiska möten.  
Denna dubbelhet, att närvaro både möjliggör och begränsar, tycks delvis 
kunna påverkas av det aktuella innehållet i situationerna. När pedagog och 
barn samlas runt ett gemensamt innehåll kan närvaron och uppmärksamheten 
riktas mot alla deltagare. De blir då genom innehållet närvarande för varandra. 
Ett gemensamt innehåll kan alltså möjliggöra förutsättningar för pedagogiska 
möten där fler än två personer deltar. Förutom att innehållet kan förstås som 
möjliggörande för närvaro och ömsesidighet visar resultatet också att det 
innehåll som framträder i de olika situationerna är något som pedagogerna kan 
ha som utgångspunkt för att konfirmera och vägleda barnet vidare.  

Barnets ageranden och uttryck är en annan aspekt som har en stor betydelse 
för pedagogernas möjlighet att såväl ensidigt omfatta (det vill säga förstå vad 
barnet vill) som konfirmera (vägleda vidare). Olika barn uttrycker sig på olika 
sätt vilket gör att pedagogerna behöver göra sig mottagliga för olika uttrycks-
sätt. Att kunna fånga upp de ordlösa agerandenas språk framträder som en 
betydelsefull aspekt för att möjliggöra förutsättningar för pedagogiska möten.  

Att det som sker i verksamheten sker otvunget och i vardaglig form menar 
jag är möjliggörande för pedagogiska möten. De ageranden som framträtt i 
resultatet är inte unika eller rigoröst planerade. De tycks ske i stunden.  

Som avslutning på denna resultatsammanfattning önskar jag lyfta två 
aspekter som, precis som närvaro, kan bli begränsande för förutsättningarna 
för pedagogiska möten. Den ena aspekten handlar om när en situation 
inrymmer en stor mängd repliker. När det i olika situationer i förskolans möten 
utväxlas en stor mängd repliker på kort tid tycks det vara svårt för deltagarna 
att lyssna in, fånga upp och svara an på de andras bidrag. Den andra 
begränsande aspekten handlar om att som pedagog vara bunden till en särskild 
uppfattning om vad som ska ske. När pedagogen kan tolkas som bunden till 
en uppfattning och inte stämmer av den eller omprövar den med berörda barn, 
kan pedagogens agenda bli drivande och möjligheterna att förstå vad barnen 
har för intentioner begränsas. Samtidigt kan också försöken att förstås vara 
värdefulla om pedagogen, vilket visas i resultatet, är villig att ompröva sin 
förståelse och lyssna in barnet.  
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Sammanflätade dimensioner i förskolepraktiken 
Den tredje forskningsfrågan handlar om hur relationella och kunskapande 
dimensioner kan förstås som sammanflätade i mötet mellan barn och 
pedagoger. Genom att försöka förstå och bekräfta barnet och dess ageranden 
kan pedagogen sägas möta barnet som det är här och nu. I en samtidighet visar 
resultatet också hur pedagogen kan vägleda barnet och därmed också möta det 
som det kan bli. Att möta barnet ”här och nu” och i en samtidighet se barnet 
”som det kan bli” är den pedagogiska idé som skrivs fram av Buber (1993b). 
Han lyfter också hur relation och kunskapande hänger samman (Buber, 1990a, 
1990b, 1993b). I resultatet i delstudie 2 belyses detta empiriskt. Analyserna 
visar hur pedagogens otvungna, engagerade och uppmärksammande 
ageranden, samt allas möjlighet att fånga upp och bidra skapar möjligheter för 
relationella dimensioner i mötet. I samma situation kan också uttryck för 
ensidig omfattning, acceptans och konfirmering synliggöras i analyserna. Med 
utgångspunkt i de otvungna, engagerade, uppmärksammande ageranden och i 
barnens tilltal och bidrag, framträder också att pedagogen lyssnar in, visar att 
hon förstår, bekräftar, benämner, förtydligar och tillåter genom dessa 
ageranden. På så sätt kan resultatet påvisa hur förutsättningar för relationella 
dimensioner verkar i en samtidighet med förutsättningar för kunskapande 
dimensioner. Detta kan i sin tur tolkas som uttryck för förutsättningar för 
pedagogiska möten. 

Sammantaget resultat 
Resultatet från delstudie 1 och delstudie 2 visar att förutsättningar för 
pedagogiska möten framträder i möten mellan barn och pedagoger i förskolan. 
Pedagogernas agerande tycks påverka dessa möten samtidigt som andra 
aspekter också har betydelse. Resultatet exemplifierar en variation av 
situationer där relationella och kunskapande dimensioner tycks framträda i en 
samtidighet och där många av de ageranden som görs kan förstås som uttryck 
för vad Buber (1993b) förklarar som en genuin önskan hos pedagogerna att 
både bygga relationer och öka barnens kunskaper. Detta sker exempelvis 
genom att pedagogerna lyssnar in, försöker förstå, bekräftar och genom detta 
kan utvidga barnens kunskaper i en samtidighet. Pedagogernas ageranden har 
framträtt som betydelsefulla. De verkar ske i en omedelbarhet, där de agerar 
och svarar an på barnens olika sätt att ”tilltala”. 

Resultatet pekar vidare mot betydelsefulla aspekter i en komplex praktik, 
som påverkar förutsättningar för pedagogiska möten. Det har framträtt som 
betydelsefullt hur pedagoger responderar på barn som ansluter till pågående 
dialoger, och huruvida det finns ett gemensamt innehåll som flera kan samlas 
kring. Antalet repliker som yttras och karaktären på barnens tilltal har också 
visat sig vara betydelsefullt. Resultatet visar vidare att närvaro med ett eller 
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några barn kan behöva ske på bekostnad av närvaro med andra barn som på-
kallar uppmärksamhet. 

Den definition av dialog jag använde mig av i delstudie 1, och som också 
fick styra urvalet av situationer att analysera, bär uppenbara likheter med de 
förutsättningar för pedagogiska möten som i delstudie 2 fick vägleda de mer 
prövande mikroanalyserna. De sammantagna analyserna visar sig ha 
samstämmighet gällande vilka aspekter som påverkar och har betydelse för 
karaktären på möten mellan barn och pedagoger.  

Resultatdiskussion 
Denna avhandling har tagit sin utgångspunkt i forskning och pedagogisk teori 
som betonar relationer som avgörande i pedagogisk verksamhet. Den har 
skrivits mot bakgrund av en problembild som gör gällande att relationella 
värden riskerar att marginaliseras i ett samhälle och en utbildningsdiskurs som 
betonar mätbarhet och målstyrning. 

Resultatet av studien har erbjudit en fördjupad kunskap och en empiriskt 
baserad förståelse av möten mellan barn och pedagoger i en pågående 
förskolepraktik och inkluderar såväl möten mellan pedagoger och enskilda 
barn som möten mellan pedagoger och flera barn. 

I denna diskussion vill jag särskilt lyfta några aspekter av förskolans 
praktik som blir aktuella i förhållande till avhandlingens resultat, nämligen 
meningsfull kunskap, prioritering och den professionella kompetensen. I 
pedagogiska möten skapas meningsfull kunskap, som kan stå i kontrast till en 
typ av kunskap som tenderar att bli mer instrumentell. I vilka situationer sådan 
kunskap kan uppstå i relation är ett centralt resultat i avhandlingen. Samtidigt 
visar resultatet att de villkor som råder i förskolans komplexa praktik kräver 
prioriteringar av olika slag. Möjligheten att navigera i en komplex praktik, 
med ambitionen att få tillstånd pedagogiska möten, kräver i sin tur en 
professionell kompetens som behöver tydliggöras. På så sätt ringar dessa tre 
aspekter in de resultat som studien huvudsakligen visat. 

Meningsfull kunskap 
I pedagogiska möten (Aspelin, 2005; Aspelin & Persson, 2011; Buber, 1993b) 
blir innehållet och kunskapandet relaterat till stunden, till det som är viktigt 
för barnet här och nu. Kunskapandet blir då meningsfullt och relevant. När 
kunskapen uppstår i ett Jag-Det-förhållande kan förvisso kunskapen mycket 
väl vara meningsfull men potentialen att växa som människa både relationellt 
och kunskapande riskerar att trängas undan. All kunskap kan inte vara grundad 
i relation men när barnet får uppleva meningsfullt kunskapande sprunget ur 
pedagogiska möten kan de även växa som människor (Buber, 1993b). 
Resultatet visar att barnen fått erfara situationer som erbjuder dem ett sätt att 
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utveckla en meningsfull kunskap i möten som samtidigt inrymmer 
förutsättningar för relation. 

Kunskapsbegreppet som sådant är komplext och innebörder finns det gott 
om (t. ex. Bjervås, 2015; Buber, 1993b; Skolverket, 2018b). Persson (2017) 
påvisar att kunskapsbegreppet för lärare i skolan blir synonymt med det som 
är möjligt att mäta och att kunskapsekonomiska mål kan komma att 
konkurrera med mer övergripande fostransmål. Pedagogerna i Perssons 
intervjustudie ger en bild av att de själva många gånger är bundna till arbete 
med mätbara kunskaper i sin undervisning och att det inte finns någon 
möjlighet att utmana eleverna där de befinner sig. Forskning från förskolans 
praktik visar också att när förskollärare samtalar om kunskapsinnehåll i 
förskolan hänvisar de ibland generellt till ”läroplanen” som det innehåll som 
verksamheten ska arbeta med. När de talar om specifika kunskapsinnehåll är 
det i huvudsak vad Lindgren Eneflo (2014) benämner som de 
”skolämnesinriktade målområdena matematik, naturkunskap och teknik” (s. 
58) som nämns. 

Lärande och kunskap lyfts fram starkt i den nya läroplanen från 2018 
(Skolverket, 2018b) och kunskap skiljs i denna från bildning och tänkande 
samt från värden. Kunskap blir i styrdokumentet mer att likna vid det som 
Buber beskriver som objektiv det-kunskap (Buber, 1993b). Sådan kunskap 
kan vara betydelsefull och ska inte förringas men bör inte ses som det primära 
i utbildning enligt Buber (Buber, 1993b). Denna hållning formuleras av flera 
andra forskare (Aspelin, 2018; Aspelin & Persson, 2011; Bae, 2012; 
Ljungblad, 2019).  

Enligt Skolinspektionens rapport (2016) verksamheten i förskolan inte 
tillräckligt målstyrd. En målstyrd verksamhet bör per definition vara planerad 
och undervisning i förskolan definieras som en målstyrd process (Williams & 
Sheridan, 2018). Under det senaste decenniet har det i Sverige skett en stor 
satsning på att få förskolor att arbeta med utvärdering av sin verksamhet med 
fokus på barns lärande och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2016; 
Åsén, 2015) och bedömningsmaterial som TRAS63 och MIO64 används i 
förskolorna. Med ett fokus på utvärdering, granskning och målstyrda 
undervisningsprocesser riskerar det spontana mötets potential att trängas bort 
till förmån för aspekter av praktiken som är målstyrda och möjliga att mäta. 
Det finns dock anledning att väcka frågor om hur undervisning bör förstås i 
förskolepraktiken. Om undervisning enbart är målstyrda processer, hur kan då 
pedagogernas agerande i denna studie förstås? Och om undervisning är det 
eftersträvansvärda, har då inte de möten som synliggörs i 
doktorsavhandlingens resultat någon plats i den pedagogiska praktiken? Jag 
vill hävda att de möten där pedagogen agerar med kännedom om barnet, med 
en önskan och en vilja att förstå, och där pedagogens agerande kan erbjuda 

                               
63 Tidig Registrering Av Språkutveckling (Espenakk, 2013) 
64 Matematiken Individen Omgivningen (Davidsen & Brogren, 2012) 
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barnen nya erfarenheter, bör ses som förskolans pedagogiska utgångspunkt. 
Det betyder inte att verksamheten inte behöver planeras eller utvärderas. I alla 
aktiviteter, de planerade såväl som de spontana, finns en potential för 
pedagogiska möten. När pedagogerna upplever att de behöver prioritera vad 
de fokuserar anser jag att de möten där de relationella dimensionerna ges störst 
plats är de viktigaste. Min uppfattning om att de pedagogiska, och per 
definition också mellanmänskliga mötena bör sättas främst i den pedagogiska 
praktiken, finner stöd hos andra forskare så som Aspelin och Persson (2011), 
Bingham och Sidorkin (2004), Noddings (2005), A. Persson (2017) och 
Ljungblad (2019).  

I denna avhandlings resultat framträder en bild av hur pedagogerna i 
stunden utvidgar barnens möjligheter att utveckla kunskaper. Om dessa 
pedagogers ageranden hämtar vägledning från läroplanens mål eller ej kan jag 
inte uttala mig om, men i den omedelbarhet som de agerar i finns inget större 
utrymme för planering eller reflektion kring det innehåll som fokuseras. Trots 
det, och kanske stundvis tack vare det, kommer möjligheter till kunskapande 
till uttryck. 

I pedagogiska möten kan meningsfull kunskap såväl som mellanmänskliga 
värden etableras och utvecklas, trots att det inte på förhand är bestämt vilket 
innehåll som kommer att uppmärksammas. Det är barnets (och pedagogens) 
tilltal och det som sker i situationen som blir avgörande för vilket stoff som 
behandlas och på vilket sätt detta sker. I mötet finns en potential för att barnet 
utvecklas som människa som inte finns när enbart mätbara och/eller på för-
hand planerade kunskaper prioriteras. 

Potentialen i det spontana mötet påvisar betydelsen av att diskutera 
möjligheten att kunna synliggöra även relationella, mer oplanerade och icke 
målstyrda dimensioner av en pedagogisk praktik. Den mätbarhetsdiskurs som 
råder vilar på förgivettaganden om hur man kan/ska/bör mäta, som i sin tur 
främjar evidensbaserad kunskap och objektivitet (Bjervås, 2015). Dessa 
föreställningar behöver problematiseras och utmanas för att också kunna 
fånga in dimensioner av praktiken som inte låter sig fångas i den rådande 
mätbarhetstraditionen. Med denna avhandling vill jag synliggöra och erbjuda 
fördjupad förståelse för dimensioner av praktiken som riskerar att gå 
förlorade, genom att pröva mer filosofiska begrepp i mötet med ett empiriskt 
material.  

Resultatet visar att med hjälp av mikroanalyser kan förutsättningar för 
pedagogiska möten synliggöras och analyseras och med stöd av filosofiska 
teorier kan även de små agerandena ges en betydelsefull innebörd. Mer 
forskning behövs dock för att kunna se vilken potential möten kan ha under 
en längre tid och för att djupare studera hur både barn och pedagoger upplever 
de situationer som i avhandlingen enbart observerats. 
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Prioriteringar 
I avhandlingens resultat har det framgått att pedagogerna vid upprepade 
tillfällen gör val mellan närvaro och bortvändhet65. Detta vill jag mena är en 
nödvändighet i förskolans praktik. För att kunna rikta sig mot någon eller 
något behöver pedagogen också vända sig bort från någon eller något annat. I 
delstudie 1 visas hur kvalitéer i och dialogiska aspekter av interaktion mellan 
barn och pedagoger upphör när pedagogen försöker vara riktad mot och 
uppmärksam på flera barn och flera innehåll i en samtidighet. I delstudie 2 
visas också att pedagogen ofta behöver vända sig bort från ett barn för att 
kunna vara närvarande för ett annat barn. Enligt Nordström-Lytz (2013) är 
detta något som sker hela tiden. 

Om pedagogerna återkommande ställs inför att prioritera vad de ska rikta 
sin uppmärksamhet mot, kan frågor om vilka barn som erfar bortvändhet och 
vilka innehållsfokus som väljs bort, ställas. Vad och vilka prioriteras och vad 
och vilka prioriteras bort? Finns det barn och innehåll som oftare än andra får 
uppmärksamhet? Enligt en studie av Williams och Sheridan (2018) tycks inga 
särskilda områden prioriteras. Inom kunskapsområden som lyfts fram som 
viktiga i förskolans läroplan, exempelvis matematik och naturkunskap 
(Skolverket, 2018b), finns enligt författarna (Williams & Sheridan, 2018) 
begränsad kunskap och didaktisk medvetenhet och dessa innehåll prioriteras 
inte i de studerade förskolorna. I avhandlingens resultat verkar inte heller 
några tydliga prioriteringar av innehåll framträda även om detta inte varit 
studiens fokus och därmed inte heller ska betraktas som ett forskningsresultat. 
Det framträdde heller ingen tydlig prioritering gällande vilka barn pedagogen 
interagerar med och vid flera tillfällen agerar pedagogerna för att göra alla 
delaktiga. Samtidigt visar resultatet att barn som först tycks vara utanför, i en 
närmare analys mycket väl kan visa sig vara inkluderat i det som pågår (se 
Transkription 14).  

Vad som däremot framgår i resultatet i delstudie 2 är att när innehållet, och 
intresset för innehållet, delas av deltagarna, möjliggör det för pedagogerna att 
inte behöva prioritera bort uppmärksamheten mot vissa barn. Fler barn kan 
vara aktiva, närvarande deltagare som bidrar i ömsesidighet. Även i delstudie 
1 framträder en bild av hur ett gemensamt innehåll kan göra fler deltagare 
möjliga i dialoger och att dialogerna inte upphör på samma sätt som när olika 
innehåll fokuseras. Det tycks också som att fler deltagare också bidrar till ett 
utvidgande av innehållet. Denna del av avhandlingens resultat styrker 
exempelvis Kangs (2012) forskningsresultat som visar att samlingar där fler 
barn deltar ger en bredare bild och en djupare förståelse av ett fenomen.  

Jämte den utveckling i förskolan som fokuserar mätbarhet, undervisning 
och målstyrning vill jag också lyfta en diskussion som berör antal barn i 
förskolegrupperna. Genom denna diskussion aktualiseras också frågan om det 
                               
65 Bortvändhet ska här ej förväxlas med hur en person aktivt kan välja att vända sig bort från 
någon för att undvika denne. 
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blir eller behöver bli ett val för pedagogerna att antingen möta det enskilda 
barnet för att skapa en relation som är gynnsam för detta barn, eller låta flera 
delta för att i stället gynna möjligheterna att utveckla acceptans för varandra. 

Avhandlingens resultat visar att det är en utmaning att vara närvarande och 
iscensätta förutsättningar för pedagogiska möten, när flera barn påkallar 
uppmärksamhet. Denna komplexitet behöver dock inte nödvändigtvis leda till 
slutsatsen att större samlingar av barn hindrar möjligheten till pedagogiska 
och därmed också mellanmänskliga möten. Istället behöver vi kunskap om 
vad som blir möjligt och inte, när flera barn samlas runt en pedagog. Att som 
pedagog engagera sig i de innehåll barnen för på agendan, att uppmuntra barn 
att ansluta till samma innehåll, och att väcka intresse för det som pågår hos 
flera kan vara en medveten strategi för en pedagog som upplever att flera barn 
söker kontakt. Sådana insikter möjliggör att prioritera innehåll, istället för 
alternativet att prioritera vilket barn uppmärksamheten ska riktas mot. 
Samtidigt visar resultatet från delstudie 1 att när pedagogen tar initiativet till 
ett ökat deltagarantal sker det inte genom att bjuda in fler barn att delta i 
dialogen utan då fokuserar pedagogen ett annat innehåll än det som fokuseras 
i dialogen. Pedagogerna agerar därmed inte aktivt själva för att utvidga 
dialogerna med fler deltagare. I delstudien kan alltså pedagogerna förstås 
värna om de enskilda dialogerna med barnen, eftersom de inte själva bjuder 
in ytterligare deltagare. Detta kan förstås som att pedagogerna tillvaratar 
möjligheterna till dialoger med enskilda barn. Sådana prioriteringar kan 
ytterligare förstås i förhållande till forskning som visar att pedagoger upplever 
att de inte hinner med alla barn (E. Johansson, 2003; Kelly & Berthelsen, 
1995; Sjödin, 2012) och att de därför tar vara på stunderna med enskilda barn.  

En undran om nära och goda relationer kan skapas i dialoger med flera 
deltagare blir här relevant och denna studie visar att innehållet har betydelse 
för vad som sker med dialogen. Möjligen kan en dialog med flera deltagare 
upplevas som en äkta dialog av deltagarna under förutsättning att de har 
förtroende för varandra, att alla deltagare är närvarande och att de alla följer 
samspelets rörelse här och nu, vilket förutsätter ett gemensamt innehåll. 
Utifrån Bubers dialogfilosofiska tankar kan det dock vara av vikt att också de 
stunder där ett barn och en pedagog möts i en dialog uppmärksammas som 
betydelsefulla. 

Frågan om prioritering är viktig att lyfta i fortsatt forskning för att få en 
djupare förståelse av hur pedagoger prioriterar i handling.  

En professionell kompetens  
Vilka kompetenser har en förskollärare som möjliggör för barn att växa som 
människor? Vilka kompetenser har en förskolelärare som inte bara planerar 
för undervisningsliknande aktiviteter med tydliga mål, utan som också i 
stunden kan ta tillvara de händelser och tilltal som uppkommer spontant i 
förskolepraktiken? Sådana kompetenser riskerar att förpassas till 



 153

föreställningar om pedagogers personliga egenskaper, fingertoppskänsla eller 
allmänna välvilja. Jag vill göra gällande att pedagogisk kompetens i förskolan 
är något mer specifikt än så, och att det dessutom går att utveckla med goda 
redskap och medvetenhet om vad man önskar utveckla.  

I skrivande stund är också Bornemarks (2018) bok Det omätbaras 
renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde högaktuell där 
hon problematiserar och utmanar vad hon menar är en byråkratisk idé om att 
kunskap går att uppnå om allt och att allt är möjligt att mäta. Bornemark gör 
också en åtskillnad mellan det mätbara och ”det levda” och menar att praktiker 
som baseras på möten mellan människor behöver byggas mer på det levda, 
vilket hon benämner som det omätbara. Aspelin och Persson (2011) hänvisar 
till Kenneth J. Gergens betoning av hur det i mötet och relationer finns något 
essentiellt och upplevt som inte helt kan artikuleras. Här delar jag 
uppfattningen om att det relationella, eller levda, inte fullt ut kan artikuleras. 
Samtidigt menar jag att det är viktigt att både inom forskningsfältet och i den 
pedagogiska praktiken arbeta för att uppnå vad Kenneth J. Gergen benämner 
som ”relationell medvetenhet” (Aspelin & Persson, 2011, s. 63). Om man inte 
försöker artikulera och belysa det relationella finns små möjligheter att utbilda 
eller verka för en ökad medvetenhet om relationer och dess betydelse. Med ett 
språk för, och med konkreta exempel på hur relationella dimensioner kan 
komma till uttryck i praktiken ges förutsättningar för just ett ökat medvetande.  

I denna avhandling beskrivs hur pedagoger i en samtidighet lyckas uttrycka 
ensidig omfattning, acceptans och konfirmering. De strävar efter att förstå 
barnet, acceptera det som det är här och verka för att barnet blir något det inte 
redan är. För att kunna göra detta behöver pedagogerna kunna uppfatta vad 
barnet har för intention och kunna avgöra vad barnet behöver just här och nu. 
Många gånger är mötena mellan barn och pedagoger snabbt uppkomna, de går 
inte att planeras för och pedagogerna behöver agera i stunden. Att lyssna in, 
att uppfatta och att försöka förstå kräver en relationell, professionell 
kompetens. Pedagogerna har ett uppdrag och de behöver möta alla barn 
likvärdigt på ett sätt som exempelvis inte en förälder behöver. De ageranden 
som framträder i resultatet visar hur pedagogerna agerar på ett sätt som tyder 
på att de är måna om att skapa, upprätthålla och fördjupa relationer med 
barnen. De lyssnar på det barnen säger, de är nära, de bygger vidare på den 
kunskap om barnen som de redan har. Med Bubers (1993b) ord kan man säga 
att de visar att de är en del av barnens liv och en person som är engagerad. 

När barn och pedagoger känner varandra och har gemensamma upplevelser 
att bygga sina interaktioner på tycks relationen aldrig vara långt borta och 
möjligheten finns för pedagoger att förstå även korta ord, fraser och 
pekningar. Detta resultat förstärker tidigare forskning som visar på betydelsen 
av känslighet inför och inlyssnande av barnet så som det är här och nu (Bae, 
2012; Burger, 2015; Jonsson, 2016). De ordlösa tilltalen hos barn som ännu 
inte utvecklat ett verbalt språk, eller hos de barn som förstärker sitt tal genom 
att uttrycka sig icke-verbalt, kräver en lyhördhet hos pedagogen. Pedagogen 
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ska inte bara lära känna ett barn utan en hel barngrupp och ofta även barn från 
andra avdelningar. Inte heller handlar det pedagogiska uppdraget enbart om 
att förstå och omfatta flera barn, utan också arbeta för att varje barn ges en 
möjlighet att erövra nya kunskaper (Skolverket, 2018b).  

Resultatet visar hur konfirmering kan ske igenom att utvidgningar, nya ord, 
längre meningar, matematiska utmaningar, lekförmågor, hänsynsfullhet och 
inkludering vävs samman i pedagogens agerande. Resultatet i föreliggande 
avhandling visar den potential som varje spontant möte, varje mikrosituation 
har. För att pedagogen i dessa spontana situationer ska kunna, med sig själv 
som verktyg, ge barnen en möjlighet att erövra nya kunskaper krävs av 
pedagogen kunskaper inom många olika ämnesområden, tillika en betydande 
pedagogisk kompetens. Resultatet i sig står inte i motsats till den planerade 
verksamheten och i de små mikrosituationerna styrs mötena av just barnens 
intressen. Jag vill dock hävda, med stöd av avhandlingens resultat, att det finns 
en stor potential för barns kunskapande i de oplanerade och omedelbara här-
och-nu-situationerna när pedagogen har en relation med barnet och en 
kompetens och kunskap att erbjuda barnen något nytt. Många gånger handlar 
det om näst intill mikroskopiska ageranden, eller som Buber (1993b, s. 31) 
uttrycker det, ”lärarens nästan omärkliga bistånd, hans eller hennes ytterst 
grannlaga inverkan, kan ske genom en fingerrörelse eller en frågande blick”. 
Biståndet som Buber nämner ser jag som grundat i relation och kunskap om 
barnet. Om inte pedagogen känner barnet kan fingerrörelsen eller den 
frågande blicken missas helt eller missuppfattas.  

Jag vill påstå att förmågan att i den omedelbara stunden, i samtidighet, 
erbjuda barnet en möjlighet både till relation och kunskapande är en 
avgörande pedagogisk, professionell kompetens. Den kommer till uttryck 
genom mikrohandlingar och i situationer som kräver av pedagogen att agera 
omedelbart. Jag vill också påstå att detta inte är något som kan tas för givet 
eller att det enbart baserar sig på vad som kan beskrivas som pedagogens 
personlighet. Detta är en erfarenhetsbaserad men också teoretiskt grundad 
professionell kompetens som behöver synliggöras. Förhoppningen är att bidra 
med ett språk för att kunna förstå och tala om vad som på detaljnivå sker i den 
pedagogiska praktiken. För att både kunna utbilda nya pedagoger och bidra 
till deras förståelse av hur betydelsefulla de små vardagliga agerandena är och 
för att stärka verksamma pedagoger i deras så viktiga yrkesroll behöver den 
kompetens som innebär att i stunden erbjuda barnen en möjlighet till både 
relation och kunskapande, lyftas fram i forskning såväl som i den pedagogiska 
praktiken.  

Diskussion gällande metodologi 
I kommande avsnitt diskuteras teori, metod för insamling av empiri och 
analytiska angreppssätt, vilket sammantaget utgör min metodologiska 
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forskningsansats. Ett resonemang kopplat till avhandlingens teoriavsnitt 
inleder avsnittet. Därpå följer en diskussion om insamling av empiri och 
därefter diskuteras analysförfarandet. Störst utrymme ges för de 
metodologiska val som gjorts i delstudie 2. För en fördjupad metoddiskussion 
gällande delstudie 1 hänvisas till Fredriksson Sjöberg (2014). De analyser som 
genomförts i framförallt delstudie 2 är prövande och har ambitionen att på ett 
utforskande sätt låta Bubers filosofi möta empiri från en förskolepraktik. 
Denna avhandling ämnar att ge ett forskningsmetodologiskt bidrag och därför 
ges de metodologiska valen stort utrymme i diskussionen. 

Diskussion gällande teori 
Att tolka och förstå en filosofi och även ta sig an den för att göra empiriska 
analyser har varit ett omfattande arbete. Buber skriver i sina texter om 
upplevda dimensioner av möten mellan människor och jag studerar konkreta 
ageranden genom observationer. Här blir det viktigt att påpeka att jag, precis 
som Sidorkin (1999), inte strävar efter att fånga en enda sann tolkning av 
Buber. I avhandlingen beskrivs min tolkning och det är den jag använder som 
utgångspunkt: Kanhända Buber inte skulle varit enig med mig, kanhända har 
andra uttolkare andra sätt att förstå Bubers texter. Min ambition är att vara så 
transparent som möjligt i den tolkning jag gör och i den tillämpning jag gör 
av Bubers pedagogiska filosofi. Den prövande analysen som tillåter empirin 
att också bidra till kunskap har varit ett sätt att arbeta för att undvika ett alltför 
fast och bestämt sätt att förstå Bubers pedagogiska filosofi. Ambitionen är att 
den valda teorin med sin existentiella och ontologiska botten, synliggör 
förskolepraktiken bortom den praktik som vi vanligtvis känner den. Filosofin 
har erbjudit ett sätt att låta förnimmelser av relationer få träda fram och öppna 
upp för en möjlighet att studera vad som kan förstås som uttryck för 
förutsättningar för pedagogiska möten.  

Spänningsfältet där denna filosofi möter empirin (från praktiken) är ett nytt 
sätt att studera förskolan och det har bjudit motstånd precis som man kan 
förvänta sig. Bubers filosofi omhändertar inte en komplex praktik med flera 
deltagare och i mötet med det empiriska materialet gör praktiken motstånd. 
Närvaron kan som exempel teoretiskt ses som ett ideal men analyserna visas 
hur förutsättningar för närvaro samtidigt innebär bortvändhet. För att kunna 
vara närvarande för ett barn krävs i vissa fall att välja bortvändhet från ett 
annat. I mötet med praktiken framträder därmed en fördjupad kunskap om och 
en empiriskt baserad förståelse av närvaro som en förutsättning för 
pedagogiska möten.  

Det finns en rad filosofer och utbildningsteoretiker som intresserat sig för 
mellanmänskliga dimensioner av pedagogiska praktiker. En studie som denna 
kan naturligtvis prövas och jämföras med andra filosofiska utgångspunkter. 
Mitt val av Buber vilar framförallt på det jag hos honom funnit som ett 
övertygande sätt att sammanfläta relationella och kunskapande dimensioner i 
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en förståelse av möten i pågående pedagogisk praktik. Att kunskapen dväljs i 
det relationella kan ses som filosofins förmåga att bjuda motstånd mot det 
uppenbart mätbara synsättet. 

Diskussion gällande empirin 
Det som framkommer i en observationsstudie med videokamera som redskap, 
är självklart avhängt vad som sker i praktiken vid de aktuella tillfällena, vilka 
tillfällen som dokumenteras och hur jag väljer att rikta min kamera. Resultatet 
är också påverkat av de specifika barn och pedagoger som deltagit i studierna. 
Med andra deltagare hade resultatet kunnat vara ett annat. Det material som 
samlats innefattar 43 filmer, inspelade vid 11 tillfällen och vid tre olika typer 
av situationer. Insamlingen gjordes vid en förskola och med tre deltagande 
avdelningar, 53 barn och 10 pedagoger. Med ett större material hade en större 
variation och bredd av hur möten mellan barn och pedagoger tar sig uttryck 
kunnat fås men i avhandlingen görs inget anspråk på att resultatet ska förstås 
som generellt för alla förskolor eller alla möten. Det som presenteras är en 
bild, troligtvis finns även många andra bilder.  

En aspekt som kan vara av vikt att lyfta till diskussion är det urval av 
situationer som gjordes för insamlingen. I samråd med pedagogerna valdes 
måltiden, en speciell utomhusaktivitet och en mindre pedagogstyrd stund på 
eftermiddagarna ut och dokumenterades. Ingen, av pedagogerna planerad och 
styrd aktivitet inomhus valdes. Till detta finns flera skäl. Planerade situationer 
som exempelvis samlingarna är relativt vanligt förekommande i forskning om 
förskolan (Eide, Os, & Pramling Samuelsson, 2012; Emilson & Johansson, 
2013; Kang, 2012; Kultti, 2012; Månsson, 2000) varför utomhussituationerna 
ansågs mer intressanta, det var också dessa som pedagogerna själva föreslog. 
Min egen erfarenhet av samlingar i förskolan är också att kommunikationen 
och interaktionen många gånger är fragmentarisk och att inget utrymme finns 
för mer spontana och närvarande möten mellan barn och pedagoger. Denna 
erfarenhet bidrog också till att följa pedagogernas rekommendation om att den 
mer pedagogstyrda aktiviteten skulle vara utomhusaktiviteten.  

Vanligtvis är också samlingar upplagda så att det finns ett tydligt innehåll 
och hela barngruppen deltar. Tidigare forskning visar att möten med flera 
deltagande barn kan erbjuda vidgade förståelser av olika fenomen (Kang, 
2012). Denna studie riktar sig dock mot situationer mellan barn och pedagoger 
som har potential att inrymma pedagogiska möten och samtidigt erbjuder en 
frihet för såväl barn som pedagoger att agera. Det vore dock mycket intressant 
att studera pedagogstyrda aktiviteter i fortsatt forskning för att undersöka hur 
de mer relationella dimensionerna av möten kan komma till uttryck i 
situationer som samlingar, eller i klassrumsinteraktion som är mer vanligt i 
exempelvis förskoleklassen (Wedin, 2009). 

Jag har aktivt sökt efter situationer där pedagoger och barn har möjlighet 
att mötas och interagera tämligen fritt, eftersom min ambition varit att 
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empiriskt studera möten där förutsättningar för pedagogiska möten och 
därmed också relationella och kunskapande dimensioner kan framträda. Det 
kan vara så att ett annat urval hade kunnat generera fler typer av situationer 
som inrymmer förutsättningar för pedagogiska möten. 

I resultaten återanvänds olika sekvenser från det insamlade materialet för 
att genom empiriska exempel belysa olika aspekter av möten. I en del av 
möten mellan barn och pedagoger som dokumenterats framträdde flera av de 
aspekter som analyserats och i vissa sekvenser i materialet synliggörs dessa 
aspekter tydligare än i andra sekvenser. Min önskan var att så tydligt som 
möjligt visa den pedagogiska praktiken och hur den analyserats och därför 
återanvänds vissa sekvenser och situationer eftersom de tydligast kan ge en 
bild av den pågående praktiken och därmed tydligare visa hur mina analyser 
och tolkningar genomförts. Detta är också ett sätt att etiskt förhålla mig till 
mitt material.  

Ett större material hade kunnat synliggöra andra typer av situationer och 
uttryck, men sammantaget vill jag mena att materialet är tillräckligt stort och 
varierande för att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar.   

I delstudie 2 gjordes nya analyser av ett redan insamlat material. Här blev 
det viktigt att låta de nya teoretiska riktningsvisarna, förutsättningarna som 
sensiterande begrepp, provas. En risk fanns att jag redan skulle ha ”bestämt 
mig” för vad jag såg men när jag började de nya analyserna såg jag mycket 
som för mig framträdde på ett helt nytt sätt trots att jag arbetat mycket med 
vissa delar av materialet. I dessa analyser har jag även använt material som 
valdes bort i licentiatuppsatsen.  

Med tanke på den teoretiska utgångspunkten hade intervjuer eller 
stimulated recalls mycket väl kunnat vara ett komplement till det insamlade 
materialet. Att få pedagogernas egen uppfattning och en beskrivning av deras 
upplevelse hade kunnat ge en djupare förståelse. Min ambition var dock inte 
göra anspråk på att bedöma eller värdera pedagogernas ageranden. Än mindre 
avgöra vad de tänkte, upplevde eller vilka intentioner de haft. På så sätt 
förhåller jag mig till pedagogerna på ett liknande sätt som jag förhåller mig 
till Bubers filosofi. Jag inte vill hävda att min tolkning är den enda möjliga 
eller att pedagogerna alltid skulle hålla med om min tolkning. Min intention 
är dock att göra ett uppriktigt och transparent försök att tolka och analysera de 
ageranden som kunnat observeras.  

Diskussion gällande analys 
Att arbeta med kodning och kategorisering är ett vanligt sätt att göra analyser 
i observationsbaserad forskning (David & Sutton, 2016). Denna metod har 
använts i delstudie 1. Där var tillvägagångssättet styrt av teoretiska begrepp 
med en fast definition. Intresset i denna delstudie var att få veta vad som 
händer med dialoger och hur pedagoger agerar när det ansluter fler barn. 
Eftersom denna avhandling, förutom att få en fördjupad kunskap om möten i 
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förskolepraktiken, också syftar till att öka den teoretiska förståelsen av 
förutsättningar för pedagogiska möten blir den insikt empirin kan bidra med 
angelägen att belysa. Intresset i delstudie 2 var att förstå hur något kan ta sig 
uttryck och hur teoretiska begrepp kan fyllas med innebörd med hjälp av ett 
empiriskt material. Denna delstudie var därför mer prövande i sitt 
analysförfarande, även gällande de teoretiska begreppens innebörd. De 
teoretiska begreppen har riktat blicken mot situationer som sedan analyserats 
med utgångspunkten att försöka förstå hur något kan komma till uttryck utan 
att slå fast att det är på ett särskilt sätt. Denna variation av ansatser prövar på 
så sätt två olika ingångar till att studera förutsättningar för pedagogiska möten.  

Det teoretiskt styrda sätt på vilket analyserna har gjorts i delstudie 1 hade 
som ambition att synliggöra vad som händer med dialoger när det ansluter fler 
barn. Samtidigt visar resultatet att när de teoretiska begreppen används på ett 
mer prövande sätt, som i delstudie 2, och främst för att rikta blicken blir det 
tydligt att praktiken gör visst motstånd mot att bli uppdelad i olika teoretiska 
begreppsfack. Att särskilja närvaro, ömsesidighet, ensidig omfattning, 
acceptans och konfirmering som olika uttryck blir ibland inte möjligt då de 
kan förstås som uttryckta i samma agerande.  

Med hjälp av sensiterande begrepp kunde jag vara mer prövande i mina 
analyser än att enbart använda teoretiska begrepp som teoretiska raster. 
Sensiterande begrepp har sitt ursprung i grounded theory (Bowen, 2006; 
Doorewaard, 2010), där de uppstått ur ett behov av att kunna rikta den 
analyserande blicken mot något i ett material utan att veta exakt vad det är 
man söker. I föreliggande avhandling har de av Buber framskrivna 
förutsättningarna för pedagogiska möten, närvaro, ömsesidighet, ensidig 
omfattning, acceptans och konfirmering, använts som sensiterande begrepp 
och hjälpt mig rikta min blick mot uttryck för det som av Buber i mångt och 
mycket beskrivs som subjektiva upplevelser. Ambitionen har varit att se vad i 
förskolans verksamhet som kan förstås som uttryck för förutsättningarna och 
att låta empirin fylla begreppen med innebörder.  

 Genom att kontinuerligt återkomma till Bubers, och hans uttolkares 
filosofiska skrivningar synliggörs förhoppningsvis det prövande 
angreppssättet på ett transparent sätt i texten. För att ytterligare synliggöra min 
egen roll och hur den kan ha påverkat resultatet lyfts i denna metoddiskussion 
min egen påverkan explicit till diskussion (se kommande stycke). Då frågorna 
i avhandlingen dessutom berör vad man kan finna med hjälp av förutsättningar 
för pedagogiska möten som blickriktare görs inget anspråk på att det resultat 
som presenteras är bärare av en enda sanning. Resultatet ska ses som ett sätt 
att med stöd av Bubers filosofi om pedagogiska möten, undersöka vad som 
kan framträda i form av ageranden, påverkansfaktorer och andra aspekter.  

Jag, som människa, forskare och avhandlingsförfattare, har haft en stor 
inverkan på analysprocessen. Då Bubers filosofi inte kom till mig med en 
manual för analys har jag haft som ambition att i resultatet tydligt visa hur jag 
tolkar de olika ageranden som uttryck för förutsättningar för pedagogiska 
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möten. Inledningsvis riktade jag blicken mot de av Buber framskrivna 
förutsättningarna. Med ett rikt teoretiskt kapital gick jag in i mitt empiriska 
material bestående av observationer av en för mig mycket välkänd praktik. 
Både den teoretiska och praktiska förförståelsen har varit en tillgång i en 
analys som ofta inletts med förnimmelser, aningar och en känsla av att det i 
situationen sker något viktigt. Jag har kunnat sätta mig in i den situation jag 
studerar och jag har också kunnat se på den med en teoretiskt riktad blick 
vilket i sin tur varit vägledande i min urvals- och analysprocess. Enligt Gejard 
(2018) är den förkunskap om praktiken, som jag som forskare med erfarenhet 
av förskolläraryrket har, en styrka och kan bidra till att förstå händelser och 
situationer som ibland i materialet kan vara mycket korta. Risken, menar 
Gejard vidare, är att den erfarne förskolläraren betraktar praktiken som just en 
förskollärare och att det skulle kunna begränsa vad som blir möjligt att 
uppfatta. Denna risk är värd att beakta, men tillgången till ett teoretiskt 
elaborerat resonemang bidrar till att betrakta materialet mer som forskare än 
som förskollärare. 

Det prövande analysförfarandet har också gett en förståelse för att filosofin 
och teorin kan vara en utopi, inte minst då den komplexa praktiken svarar till-
baka och gör motstånd. Resultatet visar att förskolans praktik är en komplex 
praktik och som inte alla gånger låter sig delas upp i begrepp eller förklaras 
genom olika särskilda termer. Det som sker, sker ofta i en samtidighet och inte 
ens mikroanalyser som i föreliggande avhandling klarar alltid av att synliggöra 
de fingerrörelser eller blickar som kan vara avgörande för vad som kan ske i 
pedagogiska möten.  

Vid mikroanalyser finns möjligheter att, på detaljnivå, studera vad som 
händer i den pedagogiska praktiken. En risk som man dock bör vara medveten 
om är att de sekvenser som presenteras i avhandlingens resultat kan ses som 
tagna ur sitt sammanhang. Under en dag på förskolan händer det en mängd 
olika saker som påverkar både barn och pedagoger. Analyser av korta 
sekvenser från filmer som också ibland var korta, som i denna studies fall, kan 
te sig som kontextlösa. Den erfarenhet av förskolepraktiken som jag som 
forskare har kan vara värdefull för att förstå sammanhanget och jag vistades 
vanligtvis hela eller halva dagar på förskolan vid observations- och 
dokumentationstillfällena och fick därmed en mer övergripande bild av 
deltagarna och den praktik de vistades i. 

Samtidigt finns det en stor vinst med mikroanalyser då de synliggör och 
framhäver sådant som lätt kan missas om man inte stannar upp vid små 
rörelser och uttryck och på så sätt kan bidra med ny kunskap, i detta fall om 
möten i förskolan.  
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Avslutande ord 
Arbetet med en filosofisk teoretiker har i avhandlingen gett en möjlighet, både 
i forskning och i praktiken, att språksätta det som i praktiska sammanhang kan 
beskrivas som ”en fingertoppskänsla” för pedagogiska ageranden. Detta utan 
att göra beskrivningarna eller agerandena till fasta sanningar. Bubers filosofi 
erbjuder därmed ett sätt att närma sig en pedagogisk praktik med blicken på 
det som i såväl filosofiskt orienterad forskning (t. ex. Aspelin, 2015a; 
Bergmark, 2019; Nordström-Lytz, 2013) som i Hatties (2009) stora meta-
studie om barns lärande lyfts fram som det viktigaste i utbildning, nämligen 
möten mellan barn och pedagoger. Filosofiskt orienterade teorier menar jag, 
med stöd i avhandlingens resultat, kan bidra med en prövande och öppen 
begreppsapparat som är möjlig att använda både i praktiken och i mer 
teoretiska resonemang om möten i en utbildningspraktik. Min förhoppning är 
att det prövande sätt på viket analyserna skrivs fram i delstudie 2, kan bidra 
till ett forskningsmetodologiskt fält. På detta sätt kan förutsättningar för 
möten, innehållande både relationella och kunskapande dimensioner, belysas 
i teori och i praktik, vilket är ett av avhandlingens tänkta bidrag. 

Martin Buber erbjuder en tidlös filosofi som bär fram ett budskap om en 
värld där alla människor har lika värde. Vi ser i vårt samhälle en utveckling 
där allt mer antidemokratiska, främlingsfientliga och individcentrerade 
uttryck tar plats i den offentliga debatten. För att framtidens medborgare ska 
fortsätta att stå upp för gemensamma mänskliga rättigheter och värna ett 
öppet, tillåtande och demokratiskt samhälle behövs verktyg för att kunna 
synliggöra och därmed också värdesätta de mellanmänskliga relationer som 
lägger grunden för värderingar i ett gott samhälle.  Forskning som belyser 
relationer i barns tidiga år är viktig i syfte att främja ett samhälle där 
mellanmänsklighet sätts i första rummet. Sådan forskning kan bidra till att 
förskollärare utvecklar sin medvetenhet om på vilket sätt deras ageranden 
bidrar till barns i växande som människor, i relation och i kunskapande. 

Vi är alla människor i en värld bland andra människor och barnen och deras 
växande, menar jag, behöver förstås ur ett humanistiskt mellanmänskligt per-
spektiv. Ett sådant perspektiv främjar en människosyn och kunskapssyn där 
relationer människor emellan är vår främsta och viktigaste prioritering. Mötet 
är viktigare än mätandet. 

- Du och jag Alfred, sa Emil. 
- Haha, tror jag det, skrattade Alfred. Du och jag Emil. 
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English summary 

Introduction 
Encounters between children and teachers in preschool are of great importance 
in terms of children’s ability to develop fundamental values and relationships, 
and to grow as human beings. 

The basis for this thesis is thus that qualitative encounters are crucial. How-
ever, two current public debates may impede the occurrence of such encoun-
ters. One concerns measurability. The development of fundamental values and 
relationships can be neither easily measured, reviewed nor evaluated. In a dis-
course of measurability, there is a risk that the importance of relational values 
may be displaced. It is difficult to measure values and relationships; further-
more, preschool education is being affected by a society in which the 
knowledge economy is taking an increasingly firmer hold. In such a discourse, 
it is an individual’s measurable knowledge that tends to be what counts as 
quality. The second debate concerns preschool class size. Large groups can be 
viewed as positive in terms of the potential to develop acceptance and under-
standing of others; however, they can also be viewed as negative because of 
their effect on interaction and the opportunity teachers have to encounter chil-
dren at an individual level. 

When preschool teachers are required to prioritise, there is a risk that they 
end up directing their focus on measurable knowledge at the potential cost of 
the relational aspects of education and interpersonal values. With this as its 
point of departure, this thesis intends to capture both the relationship- and 
knowledge-building dimensions of preschool praxis as an integrated whole, 
where the teacher encounters the child both as the child is and as the child can 
become (Buber, 1993b). In the ambition to capture the relationship- and 
knowledge-building dimensions of educational praxis, Martin Buber’s philos-
ophy of dialogue is instrumental since it offers an educational idea that high-
lights interpersonal encounters as being central to all education. In interper-
sonal encounters, according to Buber (1993b), relationships and knowledge 
develop simultaneously. 
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Purpose and Questions 
This thesis aims to develop knowledge and empirical understanding relating 
to encounters between preschool children and their teachers. Encounters be-
tween teachers and the individual child as well as encounters between teachers 
and several children are the focus. Encounters that have both relationship- and 
knowledge-building dimensions are included. 

In two studies, encounters are examined by way of video-documented ob-
servation. 

Based on the importance of educational encounters, the first study takes as 
its point of interest the effect on a dialogue in progress when more children 
join. Study one provides answers to the following research questions: 
 
• How can different types of initiatives to increase the number of participants 
in a dialogue in progress be understood from a turn-taking perspective? 
• How does what the children joining the dialogue say relate to what the dia-
logue is about? 
• What is the effect on dialogues between children and teachers when more 
children join, and what do the teachers do in these situations? 
• What is it that appears to be of particular importance in terms of the effect 
on the dialogue in progress when several children join? 

 
The second study focuses on the preconditions of educational encounters, both 
relationship- and knowledge-building. It explores the following questions: 

 
• What do teachers do that can be understood to be expressions of what Buber 
describes as the preconditions of educational encounters? 
• What aspects of preschool praxis appear to allow educational encounters to 
take place? 
• How can relationship- and knowledge-building dimensions be understood as 
intertwined in encounters between preschool children and their teachers? 

Prior Research 
There is a great deal of research on the various encounters that take place at 
preschool. Taken together, the results of that research demonstrate that en-
counters between children and teachers are of great importance when it comes 
to children’s development and learning. One conclusion is that the teachers’ 
actions and the character of the encounters play a crucial role in the opportu-
nities children have to grow as human beings (Aspelin, 2015b; Jonsson, 2016; 
Lilja, 2013; Ljungblad, 2019; Siraj-Blatchford & Manni, 2008). 

Various aspects of preschool education seem to be important when it comes 
to opportunities for encounters that are both relationship- and knowledge-
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building. A review of the research gives the impression of encounters between 
one teacher and several children as being multifaceted. On the one hand, the 
interaction between a teacher and several children can be seen as an oppor-
tunity for the children to hear several different perspectives (Kang, 2012). On 
the other hand, the encounters between children and their teachers risk being 
fragmented and superficial when there is more than one child involved 
(Ekström, 2007; Jonsson, 2016). This specific topic is not commonly the focus 
in research on education, which points to a need in the field.  

In terms of research relating to Buber’s philosophy of dialogue, attempts to 
shed new light on the educational context dominate (Jons, 2008; Nordström-
Lytz, 2013; Shim, 2008). Only a few empirical studies have been published 
(Aspelin, 2015a; Giles, 2011; Itzhaky & Hertzanu-Laty, 1999) – a good rea-
son, therefore, to author a monograph thesis with empirical data that discusses 
Martin Buber’s philosophy. 

Theoretical Perspective 
Buber’s philosophy of dialogue can be understood as an existential philosophy 
where being human is seen as two-fold. The self exists only in one of two 
forms: as I-It or as I-You. When the Self says “It” to the other, the other is 
considered an object. When, instead, the Self says You to the other, a relation-
ship is built and the two that meet can accept each other as different while 
simultaneously meeting as a whole. The meeting itself may be seen as the 
hyphen between I and You: I-You. Both these forms of being are essential 
according to Buber. Thus, that which is uniquely human is a means for us to 
be with another in the form of I-You. In a relationship where a person is reg-
istered to be human, dimensions of presence and reciprocity emerge as signif-
icant.  

In education, the relationship is primary; according to Buber, the very 
building of knowledge takes place in a relationship. At the same time, objec-
tive knowledge may emerge in I-It relationships. This knowledge is important 
but according to Buber, it is the knowledge that derives from the I-You rela-
tionship that is primary. 

Data Collection Method and Ethical Considerations  
In order to capture both verbal and physical actions, observation was the 
choice of research method. My intention to conduct a microanalysis of the 
data material led me to choose the recording of videos as my documentation 
method. 

My study is based on video-recorded observations from a preschool: taking 
part in the study were 10 teachers and 53 children between the ages of one and 
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six. The situations that I observed and documented in video format involved 
everyday activities that were led at a nominal level by teachers. I chose to 
record three types of situations: (1) lunch time; (2) outdoor activities; and (3) 
free indoor activities. In total, I recorded 43 films. Film length was between 
one and 60 minutes. As researcher, it was important for me to create some 
kind of distance so that I could observe without myself becoming a participant. 
The camera helped me to some extent to distance myself from being a full 
participant.  

Even though the children had permission from their guardians to partici-
pate, there were times when I chose not to film: for example, in situations I 
deemed to be sensitive involving sad children; at times when I felt the children 
to be disturbed by me and the camera; and on occasions when the children 
simply stated that they did not want to be filmed. Thought to research ethics 
was constant throughout the research process; however, it was in the collec-
tion phase and in meetings between researchers and participants that ethical 
considerations took on greater importance. 

Study 1 
In study 1, the concept of dialogue was central. My definition of dialogue is 
inspired by Buber. Dialogue is defined as interaction characterised by pres-
ence, listening, reciprocity and extending. These concepts are drawn from 
both Buber’s (1990a, 1990b, 1993a) philosophy of dialogue as well as earlier 
research conducted in the field of educational relationships (Bae, 2012; 
Jonsson, 2013; Siraj-Blatchford & Manni, 2008).  

 In dialogue, language is of great importance, but the philosophy of dia-
logue does not offer the means to analyse languages and linguistic acts. There-
fore, I made use of interaction theory in my analysis. Verbal and non-verbal 
actions, such as gestures, posture and body orientation, are resources that re-
inforce each other in interaction (Goodwin, 2000). 

The assumption that speech is organised by way of turn-taking is funda-
mental. We simply take turns while talking (Sacks, Schegloff and Jefferson, 
1974). 

Of the total 43 video recordings, encounters between several children and 
one teacher occurred in 32. The next step was to distinguish the dialogues, as 
defined earlier. Of the 32 video recordings, 18 included sequences of encoun-
ters that could be interpreted to be dialogic. Two films were removed from the 
analysis since no other child joined the dialogue. That left 16 films for further 
analysis. When the selection was complete, the analytical work commenced 
with focus on the research questions. 
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Results 
The results demonstrate a complex practice while also demonstrating that di-
alogues in the sense given in this study take place between children and teach-
ers. The results of study 1 demonstrate that when additional children join a 
situation in which a dialogue is in progress between a teacher and child, then 
the dialogue is affected. 

The analysis involved examining different ways of organising speech by 
way of a turn-taking perspective (Sacks et al., 1974). Situations of interaction 
occur where dialogues take place in which a number of children join. It may 
be the child joining the interaction who initiates an increase in the number of 
participants; however, it may also be the teacher or the child in the dialogue 
who does this. The initial address can take place at a moment of transition in 
the interaction at a time when the speech naturally involves another speaker – 
that is to say, at the point that the first speaker marks some kind of end (Me-
lander & Sahlström, 2010). The address can, furthermore, take place while 
another participant is talking: this is termed simultaneous talk.  

The dialogue often changes when more children join. The dialogue can end 
completely, or it can be interrupted and resume. The results of the study fur-
ther demonstrate that the dialogue can continue without seemingly being af-
fected by the fact that more children join. This happens when the child joining 
the dialogue and the teacher in the dialogue interact in a non-verbal manner at 
the same time as the teacher is talking with the child in the dialogue. The dia-
logue can also continue with more participants. Who takes the initiative, how 
the initial address occurs and which content is the focus of the different par-
ticipants are all factors that seem to affect what happens to the dialogue.  

How the teacher acts when more children join also appears to be significant 
in terms of what happens to the dialogue when more children join. In those 
situations where the teacher begins talking with a number of children about 
different subjects, the interaction ceases to be dialogic. When the teacher asks 
the joining child to wait, the dialogue is both interrupted and resumed, and on 
those occasions when the dialogue continues with more participants, the 
teacher listens to the joining child and the participants take turns speaking. 

Whoever takes the initiative, how the initial address happens and what con-
tent is given focus seems to affect the dialogue; however, the way in which 
the teachers act seems, according to the results of the study, to be more im-
portant than the other factors.  

Study 2 
Educational encounters as a concept is central to Buber’s philosophy of dia-
logue and his writings on education (Aspelin & Persson, 2011; Buber, 1993b; 
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A. Cohen, 1983). Educational encounters should be understood as being gen-
uine meetings between children and teachers. 

In study 2, analyses were conducted with a basis in Buber’s philosophy, 
with the analytical concepts deriving from his philosophy of dialogue. This 
means that study 2 should be seen as an in-depth theoretical study of how 
concepts from Buber’s philosophy of dialogue can be used to analyse pre-
school praxis.  

In study 2, the preconditions of educational encounters were the focus. In 
the preliminary analysis, presence, reciprocity, one-sided inclusion, ac-
ceptance and confirmation were used as sensitising concepts. Sensitising con-
cepts (Bowen, 2006; Doorewaard, 2010) can be explained as analytical con-
cepts that direct the gaze of the researcher towards something in the empirical 
data. They are not used to define or to decide, but rather to guide the analysis 
towards a certain phenomenon. 

Initially, all the collected material – a total of 43 film recordings – was 
studied with the ambition being to see in which situations expressions of the 
preconditions of educational encounters emerged. The analysis is presented in 
the results in the form of 12 different transcripts, where situations from the 
documented preschool are presented. The selection of the situations presented 
in the results should be understood as being examples of situations and actions 
that are recognisable from everyday practice. 

Results 
Educational encounters between preschool teachers and children are the focus 
of study 2, which examines the preconditions of educational encounters that 
have both relationship- and knowledge-building dimensions. 

Expressions of presence 
The results demonstrate that expressions of presence that are preconditional 
for educational encounters can be understood as being the act of the teacher 
looking at the child and at what the child is focusing on. Presence can also be 
understood as talking to the child, responding to the child’s speech and agree-
ing with what the child is saying or doing. Furthermore, the preconditions of 
presence can be understood as being expressed when the teacher is physically 
close to the child. This, taken together, shows that the expression of presence 
is about the teacher directing his/her attention towards the child in a variety of 
ways (Buber, 1993b). 

Expressions of reciprocity 
The results show that expressions of reciprocity that are preconditional for 
educational encounters are when the teacher is observant of and responsive to 
what the child expresses. Furthermore, expressions of reciprocity can also be 
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understood as being when the teacher him-/herself contributes to the encoun-
ter and when he/she allows the child to contribute. Here, expressions of reci-
procity appear to be about the teacher being attentive to and responding to the 
child’s way of being and doing. All participants are allowed to be involved 
(Nordström-Lytz, 2013). 

Expressions of one-sided inclusion 
Expressions of one-sided inclusion as a precondition for educational encoun-
ters can be understood as being when the teacher listens to what the child ex-
presses, and asks what the child means and whether he/she has understood the 
child correctly. In addition, the teacher shows patience when it comes to al-
lowing the child to express him-/herself. Further, the teacher seems willing to 
reconsider his/her own understanding. The results demonstrate that expres-
sions of one-sided inclusion are about the teacher’s readiness to understand 
what the child intends and who the child is here and now (Aspelin, 2005). 

Expressions of acceptance 
Expressions of acceptance as a precondition for educational encounters appear 
in analyses when the teacher has a positive tone, answers positively and asks 
affirmative questions. Also, the actions of the teacher do not seem to be ex-
pressions of their desire to change the child; rather, they allow the child to be 
who he/she is. Expressions of acceptance can furthermore be understood as 
being the teacher helping the child to achieve what the child wants to do at 
that moment. Taken together, the results demonstrate that expressions of ac-
ceptance are about the teacher recognising the child as he/she is here and now 
without wanting to steer the child towards his/her – that is to say, the teacher’s 
– own intentions (Buber, 1997). 

Expressions of confirmation 
Finally, the results illustrate that expressions of confirmation as a precondition 
for educational encounters can be understood as being when the teachers prob-
lematise, challenge and thus also extend the child’s expressions, actions and 
speech by adding something new. The actions of the teachers can moreover 
be understood as being expressions of confirmation since they abandon their 
own agenda and instead let the child be the one controlling content, arriving 
at solutions or being given the chance to speak. Expressions of confirmation 
are about guiding the child and seeing the child’s potential. The teacher meets 
the child as the child can be (Buber, 1993b).  
 

What aspects of teaching are significant when it comes to opportunities 
for educational encounters? 
One aspect that has emerged in the results is how attention directed at one (or 
several) children often means that the teacher turns away from one or more 
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other children. As such, the expression of presence can at the same time limit 
the opportunities for presence, which is a precondition of an educational en-
counter. This duality – that being that presence both enables and limits – seems 
to be somewhat affected by what is being said in the situation. When a teacher 
and children gather to focus on something in particular, presence and aware-
ness can be directed at all participants. They then become present to each other 
by virtue of the content. Shared content can thus allow for educational encoun-
ters in which more than two people are involved. In addition to the content 
being understood as enabling presence and reciprocity, the results also demon-
strate that the content that appears in the different situations is something that 
the teachers can use as a basis from which to guide the child further. 

The child and his/her actions and expressions make for a further significant 
aspect. What the child says is important to how the teacher is able to under-
stand what the child wants (one-sided inclusion) and confirm (guide the child 
further). Children express themselves in different ways, which means that 
teachers need to be receptive to different “languages”. The ability to capture 
the language of the wordless acts appears to be an important aspect when it 
comes to creating the preconditions of educational encounters. 

I wish to highlight two aspects that may impact the preconditions of edu-
cational encounters. One is when a situation involves a large number of speech 
acts and the other is when the teacher seems bound to a particular notion of 
what is going on.  

Intertwined Dimensions of Preschool Practice 
By trying to understand and confirm the child and his/her actions, the teacher 
can be said to meet the child as the child is here and now. Meeting the child 
“here and now” while simultaneously meeting the child “as he/she may be-
come” is the educational idea put forth by Buber (1993b). He also emphasises 
how relationships and knowledge are intertwined (Buber, 1990a, 1990b, 
1993b). This is empirically highlighted in the results of study 2. The analyses 
demonstrate how the teacher’s committed and attentive actions and every 
child’s ability to contribute to the interaction allow for the relational dimen-
sions of educational encounters between children and their teachers. Expres-
sions of one-sided inclusion, acceptance and confirmation can all be made ap-
parent in the same situation. On the basis of the committed, attentive actions 
and in the children’s speech acts and contributions, it also appears that the 
teacher listens, shows that he/she understands, confirms, labels, clarifies and 
allows. Through these actions, which can be interpreted as expressions, the 
teacher enables educational encounters to occur. In this way, the results can 
show how the preconditions of interpersonal encounters work simultaneously 
with the preconditions of educational encounters, where meaningful 
knowledge is also built. 
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Results Discussion 
In the past decade, major investments have been made in Sweden to have pre-
schools work with the evaluation of activities, with focus on children’s learn-
ing and knowledge development (Skolinspektionen, 2016; Åsén, 2015). With 
focus on evaluation, review and teaching processes that are determined by 
measurable learning objectives, the spontaneous educational encounter is at 
risk. Therefore, there is reason to raise questions about how teaching should 
be understood in preschool practice. If teaching is solely about processes 
based on learning objectives, then how are the actions of the teachers in this 
study to be understood? Further, if the teaching of facts and pre-planned 
knowledge is what is sought, then do the encounters that this thesis describes 
have a place in educational practice? I would argue that the encounters in 
which the actions of the teacher have a basis in the knowledge of the child, in 
which there is a desire to understand and in which the teacher’s actions can 
offer the children new experiences should be viewed as foundational in pre-
school education. This does not mean that activities at preschools do not need 
to be planned or evaluated: rather, my argument is that all activities, both 
planned and spontaneous, have the potential to be educational encounters. 
When teachers feel that they need to prioritise what they focus on, I believe 
that the encounters in which the relational dimensions are given the greatest 
place are the most important. My view is that educational – and by definition 
also interpersonal – encounters should be brought to the fore in preschools.  

In educational encounters, meaningful knowledge as well as interpersonal 
values can be established and developed, although the content of focus is not 
determined in advance. In such encounters, there is potential for the child to 
develop as a person, a potential that does not ascend to the same level where 
only measurable and/or pre-planned knowledge is given priority. The issue of 
prioritisation is important to raise in continued research so that a deeper un-
derstanding can be gained as to how teachers prioritise. 

Close and qualitative relationships can be built in dialogues with several 
participants, and this study shows that content has significance for what hap-
pens within a dialogue. It is possible that a dialogue with several participants 
can be perceived as genuine dialogue by the participants, provided that they 
trust each other and that they all follow the movement of the interaction here 
and now. This often requires common content.  

I would like to say that the ability of teachers to afford children the oppor-
tunity to build relationships and knowledge simultaneously is crucial to their 
professional competence. This is demonstrated in the microactions of teachers 
in situations that require them to act immediately. I would like to further say 
that this is not something that can be taken for granted or that it is based solely 
on what can be described as the personality of the teacher. This is an experi-
ence-based as well as theory-based aspect of professional competence that 
needs to be made more apparent. I hope, with this study, to contribute to a 
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discourse that may help identify by way of discussion what is happening at a 
detailed level in educational practice. This is important in the mission to edu-
cate new preschool teachers and to contribute to their understanding of how 
important their small everyday actions may be while also highlighting the im-
portance of their professional role. Interpersonal competence needs to be 
given more place in research as well as in educational practice. 

Method Discussion 
The material collected comprises 43 films recorded on 11 occasions and in 
three different types of situations. The films were recorded at a preschool that 
had three units, 53 children and 10 teachers. A larger material collection would 
have resulted in a greater variety and breadth of children-teacher encounter; 
saying that, my thesis does not claim that its results should be viewed as gen-
eral either for all preschools or for all encounters. What is presented is a pic-
ture, and there is undoubtedly a wealth of alternative pictures. One aspect that 
may be important to discuss relates to the selection of situation. In consultation 
with the teachers, lunch time, a special outdoor activity and fairly free indoor 
play were selected and documented, while, for a number of reasons, no 
planned indoor activity was chosen. One such reason is that planned situa-
tions, such as assemblies, are relatively common as subject matter in preschool 
research (Eide et al., 2012; Emilson & Johansson, 2013; Kang, 2012; Kultti, 
2012; Månsson, 2000a): as such, the outdoor situations were considered more 
interesting, something the teachers themselves suggested would be the case. 
Further, my own experience with assemblies in preschool is that communica-
tion and interaction are often fragmentary and that there is little place for spon-
taneous encounters between children and teachers.  
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Datamaterial 

 
Förteckning inspelade filmer 

Film- 
nummer 

Inspelnings-
datum Innehåll   Transkription  

1. 130129 Lunch 13 

2. 130129 Förstör spel  

3. 130129 Mellanmål  

4. 130129 Sifferspel  

5. 130131 Lunch   

6. 130131 Koja, disco  

7. 130131 Kiosk 1, 3, 6, 9 

8. 130131 Koja, djur  

9. 130131 Snöexperiment  

10. 130131 Pulka 1  

11. 130131 Pulka 2  

12. 130131 Pulka 3  

13. 130131 Koja, mixer   

14. 130131 Koja, utomjording 21 

15. 130204 Lunch 10, 12 

16. 130204 Pussla och matlek 4 

17. 130204 Kompis på semester   

18. 130204 Pussla med två barn   

19. 130204 Pussla 20 

20. 130204 Städa bilar  

21. 130211 Fel på datorn  

22. 130211 Hårspänne   

23. 130211 Färgflaskor  

24. 130211 Körkort och kasta flaskor  8, 18 

25. 130211 Vi vill måla 17, 19 

26. 130226 Lunch   
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27. 130226 ABC på väggen  

28. 130226 Mikrofon  

29. 130226 Byta avdelning  

30. 130226 Nya lampor 14 

31. 130226 Pärla  

32. 130226 Telefonen 7, 11, 15 

33. 130226 Pulka  

34. 130226 Hästar 2, 5 

35. 130314 Mixer 1 16a 

36. 130314 Mixer 2 16b 

37. 130314 Mixer 3  

38. 130314 Mixer 4 16c 

39. 130314 Mixer 5  

40. 130314 Koja  

41. 130314 Ny korg  

42. 130314 Packa upp  

43. 130314 Dra isär hinkar  
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Tabeller och bilder 

Tabeller 
Tabell Innehåll Sida 

1.  Resultatbeskrivning handledningssituationer 35 
2.  Observationer och dokumentationer 56 
3.  Transkriptionsnyckel 59 
4.  Aspekter av tal 69 
5.  Analysbeskrivning analyssteg fyra         71 
6.  Filmsekvenser/kategori 77 
7.  Aspekter som kan påverka dialogen 88 

 
 

Bilder 
Bild Innehåll Sida 

1.  Strategier använda vid lek, liten grupp 29 
2.  Strategier använda vid frukost, storgrupp 30 
3.  Strategier använda vid samling, storgrupp 30 
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Bilaga 1 Samtycke pedagoger 

 
Till pedagogerna vid  
förskolan x 

 
 
Jag heter Maria Fredriksson Sjöberg och är förskollärare i xxx Kom-
mun. Från februari i år är jag också antagen till en forskarskola för för-
skollärare som heter Utvecklande lärprocesser och literacy – barns lä-
rande i språk, matematik och naturvetenskap (ULL).  Inom ramen för 
denna forskarskola ska jag skriva en licentiatavhandling.  

 
Mitt intresse för avhandlingen är barns samtal med pedagogerna i för-
skolan och jag vill videofilma verksamheten vid ett antal tillfällen under 
hösten 2012. 
 
Er förskolechef har tipsat mig om att er förskola, x, skulle vara en lämp-
lig plats för att göra denna studie och därför ber jag er ta ställning till 
om ni vill delta i denna undersökning.  
 
Ni behöver inte anpassa er verksamhet och ni behöver inte delta på an-
nat sätt än att bedriva er verksamhet på det sätt ni redan gör. Deltagan-
det är helt frivilligt och ni har rätten att när som helst avbryta er med-
verkan. Allt inspelat material kommer endast att användas i forsknings-
syfte och jag kommer inte att namnge varken kommun, förskola eller 
deltagare i min avhandling. Jag som forskare lovar att studien sker en-
ligt de riktlinjer som finns för samhällsvetenskaplig forskning. 
 
Jag återkommer till förskolan den 18/6-12 och samlar in era ev. medgi-
vanden. 
 
Hör gärna av er om ni vill veta mer om studien eller har andra frågor. 
Maria Fredriksson Sjöberg, forskarstuderande förskollärare 
xxx Kommun och Högskolan Dalarna 
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Tel xxx alt. e-post xxx 
 
 
Vänliga hälsningar 
Maria Fredriksson Sjöberg 
 
 
Mina handledare i avhandlingsarbetet, som också kan kontaktas vid frå-
gor eller synpunkter, är: 
Monika Vinterek, professor Högskolan Dalarna, huvudhandledare 
e-post xxx tel xxx 
Lottie Lofors-Nyblom, lektor Högskolan Dalarna, bitr. handledare 
e-post xxx tel xxx 
 

□   Jag ger mitt medgivande till att delta i studien 
 
Datum och plats: 
Namnteckning: 
Namnförtydligande: 
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Bilaga 2 Samtycke för vårdnadshavare                           

 
 

Till vårdnadhavare för barn på 
förskolan x 

 
Jag heter Maria Fredriksson Sjöberg och är förskollärare i xxx Kom-
mun. Från februari i år är jag också antagen till en forskarskola för för-
skollärare som heter Utvecklande lärprocesser och literacy – barns lä-
rande i språk, matematik och naturvetenskap (ULL).  Inom ramen för 
denna forskarskola ska jag skriva en licentiatavhandling.  
 
Mitt intresse för avhandlingen är barns samtal med pedagoger i försko-
lan och jag vill videofilma förskolans verksamhet vid ett antal tillfällen 
under hösten 2012. 
 
Pedagogerna på förskolan x har visat intresse för och givit sitt medgi-
vande till deltagande i denna studie. För att jag ska kunna filma barn 
och pedagoger i deras samtal på förskolan behöver jag ert medgivande 
som vårdnadshavare. Deltagandet är helt frivilligt och ni har rätten att 
när som helst dra tillbaka ert medgivande. Allt inspelat material kom-
mer endast att användas i forskningssyfte och jag kommer inte att 
namnge varken kommun, förskola eller deltagare i min avhandling. Jag 
som forskare lovar att studien sker enligt de riktlinjer som finns för sam-
hällsvetenskaplig forskning.  
 
Jag återkommer till förskolan den 28/8-12  och samlar in era svar. 
 
Hör gärna av er om ni vill veta mer om studien eller har andra frågor. 
Maria Fredriksson Sjöberg, forskarstuderande förskollärare 
xxx Kommun och Högskolan Dalarna 
Tel xxx alt. e-post xxx 
 
Vänliga hälsningar 



 191

 
Maria Fredriksson Sjöberg 
 
Mina handledare i avhandlingsarbetet, som också kan kontaktas vid frå-
gor eller synpunkter, är: 
Monika Vinterek, professor Högskolan Dalarna, huvudhandledare 
e-post xxx tel xxx 
Lottie Lofors-Nyblom, lektor Högskolan Dalarna, bitr. handledare 
e-post xxx tel xxx 
 

□   Jag ger mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien 

□   Jag ger inte mitt medgivande till att mitt barn deltar i studien 
  
Barnets namn: 
Datum och plats: 
 
Vårdnadshavare: 
Namnförtydligande: 
Vårdnadshavare: 
Namnförtydligande: 
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