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Syftet med vår studie var att synliggöra pedagogers föreställning om hur de ser på det goda 

mötet mellan barn och pedagog. Vi ville veta vad som sker i ett gott möte, på vilket sätt det går 

till och vilka faktorer som påverkar det goda mötet enligt pedagoger. Vi har valt att göra en 

kvalitativ undersökning genom att intervjua pedagoger som arbetar på förskola med barn i ålder 

1-5 år.  

Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikation och barnsyn är av stor vikt.  

Pedagogerna menade att det var ett ömsesidigt lärande i mötet. Ett hinder som pedagogerna ofta 

upplevde för att få till stånd goda möten var tidspress i arbetet. Större barngrupper och en 

upplevelse av att de har större administrativa krav jämfört med förr angavs också som hinder. 
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1 Inledning 

Mötet mellan barn och pedagog är centralt i förskolan och att skapa förutsättningar för att det 

blir meningsfulla möten är viktigt. Som pedagog är det viktigt att vara medveten om vad som 

påverkar oss i mötet med barnen. Vårt intresse fokuserar här verksamma pedagogers 

erfarenheter av goda möten mellan pedagog och barn i förskolan och hur de ser på 

förutsättningar och hinder för att sådana goda möten ska ske.  

 

Genom vår egen erfarenhet genom många års arbete i förskolan har vi sett och lärt av andra 

pedagoger, kanske till och med bidragit själva till ett gott möte. Vi har blivit inspirerade av 

andra och fört med oss kunskaper likt ringar på vattnet. Men vi har båda även sett händelser 

av de slag som fått oss att fundera och reflektera över hur och varför man som pedagog 

egentligen handlar som man gör. Därav fokusering på det goda mötet i detta arbete som vi ser 

som betydelsebärande kunskap i arbetet med barn. Genom intervjuer med pedagoger på 

förskolor vill vi få svar på hur de tänker kring det goda mötet mellan vuxen och barn. 

 

Vi menar att det är viktigt att ta del av verksamma pedagogers erfarenheter i dessa frågor för 

att eventuellt upptäcka möjligheter till förbättringar och utveckling dels enligt pedagogerna 

själva, dels också utifrån vad litteraturen säger om ”goda möten”. 

Vi anser att vi genom ökad kunskap om det goda mötet kan utveckla och förbättra samspelet 

mellan barn och pedagog. Barn tillbringar idag en stor del av sin dag på förskolan där en stor 

del av deras socialisation sker och som pedagoger är vi delaktiga i den. Vi pedagoger som 

arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen och det förhållningssätt vi intar påverkar 

dem och deras utveckling.  
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1.1 Syfte  

Syftet med vårt arbete är att synliggöra verksamma pedagogers föreställningar om, och på 

vilket sätt, goda möten mellan pedagoger och barn i förskolan går till. Vi vill också beskriva 

deras syn på möjligheter och hinder kring det goda mötet.  

 

1.2 Frågeställning  

Hur ser det goda mötet mellan pedagog och barn i förskolan ut, enligt verksamma pedagoger i 

förskolan?  

Vilka faktorer menar verksamma pedagoger påverkar det goda mötet mellan pedagog och 

barn i förskolan? 



 5 

2 Litteratur- och forskningsöversikt 

I detta kapitel beskrivs kort vad som står i Lpfö 98 om mötet mellan barn och pedagog. 

Vygotskijs sociokulturella syn på utveckling och hans teori om den närmaste 

utvecklingszonen kommer därnäst. Vi redogör för litteraturens teorier om kommunikation och 

relationsskapande. Därefter behandlas olika syn på barn och ömsesidigheten i mötet vilket 

behandlar affektteorin. Avsnittet avslutas med tankar kring lärarrollen.  

 

2.1 Förskolans läroplan 

I förskolan läroplan, Lpfö 98 framhålls pedagogernas förmåga att samspela och förstå barnet 

som viktig. Förhållningssättet ska präglas av en omtanke om andra människor och varje barn 

ska mötas med respekt. Pedagogerna ska skapa möten där barnen känner att de bemöts 

positivt och känner delaktighet. Barnen ska uppleva att de känner tilltro till sin egen förmåga 

och att det de uttrycker är viktigt. Mötet med barnet ska visa på ett engagemang och ett 

intresse för barnets livsvärld och erfarenheter. Dialogen och samspelet med barnen ska 

stimulera till kommunikation och lärande (Lpfö 98). 

2.2 Sociokulturell syn på utveckling  

I en sociokulturell syn på utveckling visar oss Smidt (2010) Vygotskijs syn på lärande och 

utveckling. Sociala relationer, erfarenheter och de kulturella redskap man använder ingår i 

detta sätt att se på utveckling och lärande. Sociala relationer kan innebära de sätt på vilket 

andra styr en människas uppmärksamhet, formar beteenden eller ger beröm. Men även andra 

faktorer ingår som t ex hur man organiserar ett samhälle, vanor osv. Med kulturella redskap 

menar man företeelser, tecken eller symboler som människor utvecklat som hjälp att tänka 

och reflektera. Det talade språket är det främsta av dessa redskap men datorer, musik och 

konst hör också hit (Smidt, 2010). 

Förebilder 

Vi påverkas av andra människor och deras idéer. Ibland betraktar vi andra människor som 

rollförebilder eller gör på samma sätt som någon vi beundrar. Vi påverkas av andra genom att 

läsa om dem eller genom att lyssna på deras tankar (Smidt, 2010).  
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Allt lärande är socialt enligt Vygotskij, man kan inte bortse från andra människors roll i 

lärandet. En mer kompetent person kan vara till hjälp i lärandet, anser Vygotskij, som också 

ser vikten av att skapa en kultur i förskolan tillsammans med barnen. En öppen atmosfär, där 

de får möjlighet att ifrågasätta, kunna söka efter svar, och få prova sig fram. På förskolan kan 

pedagogen planera för att det talade och det skrivna språket kan komma till uttryck men 

barnen får också tillfälle att uttrycka sig på andra sätt. Det skall vara meningsfullt för barnet 

(Smidt, 2010). 

 

Den närmaste utvecklingszonen 

”Byggnadsställning” är ett uttryck som kommer från Vygotskijs tankar om hur utveckling 

sker med hjälp av andra skriver Smidt (2010). Här menar man att barnet kan göra mer med 

viss stöttning eller hjälp utifrån. Andra sätt som underlättar barns lärande är att bli lyssnade 

på, att skapa och dela ett meningsinnehåll, att iaktta och att bli erbjuden redskap. Med redskap 

menas här bl.a. det talade språket. För små barn kan leken vara det sätt barn lär in begrepp och 

de kan genom leken följa sina egna intressen. Williams (2006) skriver att Vygotskij menade 

att genom att lärande sker genom interaktion och att det som barnet kan göra med den vuxne 

kan det sedan göra själv. Samspelet mellan barn och vuxen är viktigt, man tar till sig olika sätt 

att tänka och agera och det blir ett ömsesidigt lärande. 

2.3 Kommunikation 

Verbal kommunikation 

I mötet mellan pedagog och barn är kommunikationen en viktig del. Juul & Jensen (2003) 

skriver om bekräftande kommunikation i motsats till värderande kommunikation och den 

påverkan det har på barnets utveckling av självkänslan. Att inta ett bekräftande 

förhållningssätt innebär att visa en vilja till att förhålla sig öppen och inkännande till den man 

möter. Juul & Jensen (2003) ser det som viktigt, att den vuxne ser det barnet upplever och 

förstår som viktigt och förhåller sig inkluderande till barnet. 

 

Johansson (2005) ser kommunikationen som en viktig del i mötet med barnen. Barnen ska 

känna att de blir lyssnade på och att det de säger har betydelse. Enligt Johansson (2005) är 

kommunikationen aldrig helt symmetrisk eftersom pedagogen alltid har ett ansvar och makt 

att styra samtalet. Pedagogen också har ett ansvar att involvera och skapa en positiv känsla för 

barnen, att de blir tagna på allvar (Juul & Jensen, 2003). Pramling Samuelsson & Mårdsjö 
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Olsson (2007) skriver att om pedagogen visar att de är intresserade och engagerade i vad 

barnen uttrycker så upplever barnen att det de uttrycker är viktigt. Barnen känner tilltro till sin 

förmåga och vågar utveckla sina tankar.  

Kroppskommunikation 

Mårdsjö Olsson (2010) skriver om ögonkontakt som kommunikation mellan barn och 

pedagog. Pedagogen samspelar med barnen genom att med blicken visa att de ser och lyssnar 

på barnet. Enligt Johansson (2005) kännetecknas en samspelande atmosfär av att det finns en 

fysisk närvaro hos pedagogen. Pedagogen är kroppsligen nära barnet i samspelet och har 

ögonkontakt. De visar olika känslor i samspelet med barnen. Glädje och lust men även ömhet 

med klappar på kinden för att visa omtanke. 

Relationsskapande  

I relation med barn är det alltid den vuxne som har ansvar skriver Juul & Jensen (2003). Som 

pedagog gäller det att vara lyhörd och lyssna in vad barnen uttrycker, både genom det talande 

språket och genom kroppsspråket. Alla barn är olika och en del barn inbjuder till en relation, 

men en del måste man ge mer tid för att bygga upp en tillit. Juul & Jensen (2003) definierar 

professionell relationskompetens som ”Pedagogens förmåga att se” det enskilda barnet på 

dess egna premisser och anpassa sitt beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig 

ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket (Juul 

& Jensen 2003:124). 

2.4 Barnsyn  

Synen på barn vad de är och kan, hur de lär och växer har förändrats under de senaste 

årtiondena. Andra förmågor och kompetenser värdesätts och behövs i det samhälle dagens 

barn växer upp i jämfört med det samhälle vi själva växte upp i. Informationsflödet sköljer 

över oss, att då kunna välja och sortera blir viktigt. Flexibilitet och nyfikenhet är andra 

värdefulla kunskaper att utveckla. Människor som är samarbetsvilliga, förhandlingsduktiga 

och kan se möjligheter sätts värde på. Vi lever i en allt mer internationell värld, där mångfald 

och olikheter samsas. Idag tolkas och förstås barn även utifrån det sammanhang det ingår i. 

Man har gått från en kultur av lydnad till ett kulturklimat där man betonar det personliga 

ansvarstagandet. Medbestämmande och självständighet är det som gäller nu. Ett exempel på 

detta är förskolan som gått från regelstyrd verksamhet till att vara målstyrd, skriver Öhman 

(2006).  
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Den barnsyn man har påverkar hur man förhåller sig i mötet med barnen. Enligt Johansson 

(2005) är barnsyn det sätt på vilket vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn. 

Johansson (2005) skriver vidare om tre olika synsätt på barn: Barn som medmänniskor, vuxna 

vet bättre och barn är irrationella. Vilket av de tre synsätt jag som pedagog har på barn 

påverkar pedagogens förhållningssätt i mötet med barnen. I synsättet barn som medmänniskor 

stävar pedagogen efter att möta barnet på egna villkor och utgår från deras erfarenheter och 

bekräftar och respekterar barnen (Johansson, 2005).  

 

Sommer (2005) skriver att det har skett ett perspektivskifte i hur man ser på barn. Förr såg 

man barn som oskrivna blad och utan förmågor. Nu ser man på barn som kompetenta 

individer som är sociala och aktiva i sin egen utveckling.  

Ömsesidighet 

Mårdsjö Olsson (2010) skriver att ett relationellt möte kännetecknas av en ömsesidig kontakt 

mellan barn och pedagog. Pedagogen är lyhörd och fångar upp barnens tankar och idéer. I ett 

relationellt möte är barnperspektivet centralt. Arnér & Tellgren (2006) skriver att det finns 

flera definitioner av begreppet barnperspektiv. En förklaring kan vara att man som vuxen 

strävar för att se saker ur barnets synvinkel. En annan kan vara att man ser barnet och 

samtidigt försöker förstå det och vad de uttrycker. När man intar ett barnperspektiv är båda 

betydelserna viktiga. Närvaro är också viktigt i mötet och att vara en närvarande pedagog 

kännetecknas av att vara tillgänglig för barnen och lyssna på vad de uttrycker och samtidigt 

sträva efter att förstå deras intentioner och avsikter (Mårdsjö Olsson 2010). Även Sommer 

(2005) skriver att pedagogens förmåga att visa en personlig närvaro och engagemang är 

avgörande i mötet med barnen. 

 

Jenner (2004) skriver om det pedagogiska mötet och att mötet påverkas av relationen i en 

mängd avseenden bl.a. av förväntningar, tilltro och tillit som utvecklas. Det är viktigt hur man 

blir sedd och att man känner sig delaktig. Jenner (2004) skriver vidare att en pedagogisk 

relation är en asymmetrisk relation där pedagogen har till uppgift att förstå barnet. 

Relationen mellan barn och pedagog utmärktes förr utav att vara asymmetrisk men tenderar 

alltmer till att mer likna en symetrisk relation där barnet blir mer jämställd pedagogen. Barnet 

får mer att säga till om och blir lyssnad på i relationen (Sommer, 2005). Men enligt Sommer 

(2005) har pedagogen mer makt och kompetens i relationen. Denna syn kallas asymmetrisk 

men inkännande relation (Sommer, 2005). 
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Självkänsla  

Brodin & Hylander (2007) intresserar sig för barns självkänsla som de menar grundas i 

vardagliga möten i samspelet med andra. Studier av pedagogers vardagsberättelser om barn 

och deras känslor och hur känslor kommuniceras, ligger till grund för deras bok; Själv – 

känsla, att förstå sig själv och andra. En av grundpelarna som Brodin & Hylander använder 

sig av i sin bok är spädbarnsforskaren Daniel Sterns utvecklingsteori om hur barns process till 

självutveckling sker genom ömsesidiga relationer. Men forskningen om affekteorin och 

känslornas betydelse som togs upp av den amerikanske forskaren Silvan Tomkins på 1960-

talet, har också stor betydelse menar psykologerna Brodin & Hylander. Tomkins menade att 

det finns nio grundaffekter, två av dem upplevs som positiva, en som neutral och sex som 

negativa. Att de upplevs som negativa betyder inte att de är negativa att uppleva eller att 

utlevas. Känslor utvecklas ur de biologiskt givna affekterna. Affekt i den här meningen 

förklaras som en känsla. I vardagligt tal menar man att om någon är i affekt visar den 

personen på ilska och arga utbrott, men med affektteorins termer menas här det kroppsliga 

uttrycket som en människa uppvisar. Affekterna har var sina speciella kroppsuttryck, framför 

allt i ansiktet. De fungerar som vägvisare, det som väcker intresse och glädje närmar man sig. 

Det som väcker rädsla eller avsky tar man avstånd ifrån. Barn som får sina känslor bekräftade 

blir sedda och förstådda, de barnen förstår så småningom sig själv och andra. ”Viljan att lära 

hänger mycket nära samman med det glädjefyllda intresset, men även den självhävdade 

ilskan, den utmanande rädslan den ledsamma långtråkigheten kan bli en språngbräda till 

utveckling hos barn.” (Brodin & Hylander, 2007:11).  

 

De finns känslor som upplevs med lust och det finns känslor som väcker olust. Barns 

handlingar åtföljs ofta av en känsla som kan vara av antingen det ena eller andra slaget. De 

lustfyllda känslorna verkar som drivkraft för människans utveckling. Brodin & Hylander 

(2007) menar att förmågan att stimulera glädje och intresse är en kärnfråga för pedagoger. De 

anser att både de negativa såväl som de positiva eller den neutrala känslan förvåning behöver 

upplevas, hanteras och användas, inte hållas tillbaka eller betraktas som problem. Samspel 

mellan barn och vuxna präglas av känslor, som pedagog är det lätt att smittas av barnens 

känslor. Genom sitt eget bemötande kan man släcka eller väcka barns känslor, ibland utan att 

vara medveten om det.  
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Med en ökande fokusering på lärande i förskolan menar dessa psykologer att det lärande 

barnet skiljs ut från det kännande barnet. Tankar och känslor hänger intimt samman, de 

utvecklas i ett ständigt växelspel mellan barn och vuxen och är beroende av hur den vuxne 

förhåller sig till barnets känslor. Det är alltid den vuxnes ansvar att dessa mötens utgång blir 

till det allra bästa. Positiva känslor behöver stimuleras, många gånger fokuserar pedagoger på 

förskolan på det negativa i en barngrupp. I Brodins & Hylanders studie kring pedagogers 

arbete i barngrupp framkom det att det ofta krävs ett långsiktigt och ett medvetet arbete för att 

skapa intresse och glädje hos barnen, särskilt i de barngrupperna med mycket konflikter. 

Många barn behövde stöd av vuxna för att knyta an till kamrater och för att kunna skapa lek 

med andra. Författarna såg också i sin studie att bland det viktigaste i arbetet med barn, var att 

stimulera glädje och att skapa gemensamt intresse. Särskilt väl gick detta i de situationer där 

barnen upplever att de har roligt tillsammans. Där barn delar de positiva affekterna glädje och 

intresse med varandra föds nya intressen och ny glädje och goda cirklar uppstår. Barnen 

påverkar pedagogerna som i sin tur påverkar varandra.  

 

2.5 Lärarrollen  

Linnér (2006) visar i sin studie om värdegrunden i förskola, att de besparingar som gjorts 

inom förskola och skola påverkat och begränsat förutsättningarna för verksamheten. 

Lärarrollen är mer komplex än någonsin, många mellanmänskliga möten sker varje dag på 

förskola och skola, möten som på ett eller annat sätt speglar olika förhållningssätt och 

pedagogiska handlingar skiljer sig kvalitativt åt. Läraren idag har många hänsyn att ta 

ställning till i sitt handlande. Pedagogerna som intervjuas i studien påtalar också bristen på tid 

och tillräckliga resurser. De menar att nära och förstående relationer är en förutsättning för 

god omsorg om barnen, men åtstramningar gällande tid och resurser gör detta svårare idag. En 

del pedagoger upplever frustration över de uppnåendemål som införts i och med ny läroplan. 

”De menar att deras handlingar idag styrs mer av de effektivitetskrav som nu finns än av 

barnets behov av närhet och omsorg” (Linnér, 2006:120).  

 

Linnér (2006) ser ändå möjligheter till förändring inom förskolan och skolans värld och dess 

struktur. Till viss del handlar det om prioriteringar. För att kunna påverka relationen mellan 

lärare och elev sker detta genom aktörernas handlingar. Att ge tid för reflektion, tid för 

pedagogerna att samtala om sina erfarenheter och föreställningar, att problematisera tidigare 

föreställningar och erfarenheter är ett sätt gå för att uppnå förändring. Genom att synliggöra 
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det som man tar för givet, kan nya sätt att vara och handla skapas. Förskolan skulle kunna 

släppa något på omsorgsbegreppet och låta barnen till större del än förut delta i 

beslutsprocesser och låta dem reflektera över sin vardag i mötet med varandra och de vuxna. 

Ett led i att utveckla en demokratisk och moralisk kompetens är att lära barn reflektera och att 

öva sig i att säga sin mening.  
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3 Metod  

I detta kapitel går vi igenom val av metod vi använt oss av i studien. Därnäst kommer urval av 

pedagoger, på vilket sätt genomförandet gjordes och hur bearbetning av arbetet gått till. 

Därefter kommer trovärdighet och giltighet. Sist tar vi upp forskningsetiska principer. 

3.1 Metodval  

För att få pedagogers syn på hur de ser på det goda mötet mellan barn och vuxen, valde vi att 

intervjua pedagoger som arbetar på förskola. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål 

enligt Kvale (1997) att få kunskap och inblick i den intervjuades värld och att få syn på det 

som efterfrågas i intervjun. ”I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp kunskap: 

det rör sig bokstavligen om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som 

samtalar om ett ämne av gemensamt intresse” (Kvale, 1997:21).  

3.2 Urval 

Vår studie utfördes på två förskolor som båda är belägna i samma ort och har en gemensam 

förskolechef. Förskolorna som vi valde för att delta i vår undersökning visar ofta intresse av 

förändringsarbete i förskolan, och vår tanke var att de därför skulle vara intresserade av att 

delta i vår undersökning. Förskolorna låg för oss inom rimligt avstånd och var därför 

lättillgängliga. Med detta i åtanke kan man säga att vi gjorde ett strategiskt val av förskolorna 

som skulle delta i vår undersökning. Några av de pedagoger som arbetade på förskolorna var 

av oss något kända sedan tidigare genom utbildning och arbete, några var för oss helt okända. 

Pedagogerna arbetar med barn i ålder 1-5 år vilket var den ålder som också avsågs i 

undersökningen. De har arbetat olika lång tid, allt mellan ett halvt år till över trettio år på 

förskola.  

3.3 Genomförande  

Vi konstruerade en intervjuguide utifrån våra frågeställningar (se bilaga 1). Den innehöll sju 

frågor och vid intervjutillfället gavs möjligheter både för oss och pedagogerna att ställa 

följdfrågor och på så sätt fördjupa svaren. Vi bestämde tid och plats gemensamt med de 

pedagoger som visade intresse för att delta i vår undersökning. Sex stycken intervjuer 

genomfördes. Av de pedagoger som visat intresse för att delta arbetade fem av dem på samma 

förskola och en pedagog på den andra förskolan. 



 13

Pedagogerna fick en kort introduktion om ämnet, blev tillfrågade om det gick bra att bli 

inspelade innan bandspelare sattes igång. Brev till rektor med denna information hade 

skickats ut innan (Bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på förskolan i ett tyst och avgränsande 

rum. Under inspelning skrevs korta stödord ner. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter att 

genomföra. 

 

3.4 Bearbetning 

Inspelning av intervjuerna avlyssnades och transkriberades efteråt. Anteckningarna från 

intervjuerna användes som stöd av renskrivandet av intervjuerna. Därefter gick vi tillsammans 

igenom anteckningar och de transkriberade intervjuerna och sammanställde i ett gemensamt 

dokument. Vi delade in svaren efter varje fråga för att få en god överblick av materialet. Detta 

underlättade arbetet när svaren skulle jämföras och analyseras. Vi sökte efter om vi kunde 

finna likheter i de svar som pedagogerna hade lämnat. Men vi var även uppmärksamma för att 

se skillnader. Vi diskuterade resultatet och kopplade det till teori och våra frågeställningar.  

3.5 Trovärdighet och giltighet 

Validering – att göra sann, såsom Kvale (1997) uttrycker det, är något vi eftersträvat i vårt 

arbete. ”Valideringen blir beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under 

undersökningen, med ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av 

upptäckterna.” (Kvale, 1997:218). Vår strävan har varit att utifrån våra kunskaper göra ett så 

sant och rätt arbete vi förmått, ställa de frågor vi trott vara av vikt för vår undersökning, 

analysera och bearbeta på det sätt vi trott fört arbetet i rätt riktning. Under arbetets gång har vi 

enligt modell av Kvale (a.a.) kontrollerat, ifrågasatt och diskuterat teorier. Intervjuerna 

genomfördes i en trygg miljö för pedagogerna och för att tolka deras svar ställde vi när det 

behövdes följfrågor. Detta såg vi som nödvändigt för att förtydliga deras svar och undvika 

missförstånd. Vår intervjustudie har som avsikt att visa pedagogernas åsikter om det goda 

mötet och deras kunskaper och information är viktig för oss i vår undersökning. Det är viktigt 

för oss och andra intresserade för att få kunskap om och se vad som påverkar mötet med 

barnen. 

3.6 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådet råd gällande god forskningssed. Informationskravet 

innebär att informanterna som deltar i undersökningen ska få information om syftet med 
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undersökningen och att deras medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas (Bryman, 

2002). Vi skickade ett informationsbrev till förskolornas rektor där vi redogjorde för 

undersökningens syfte. Rektorn informerade pedagogerna och de fick själva kontakta oss om 

de var intresserade av att delta i undersökningen. Information gavs också om att intervjun 

skulle spelas in.  

 

Samtyckeskravet innebär att vi fått pedagogernas samtycke att delta i undersökningen 

(Bryman, 2002). Efter att pedagogerna tagit del av informationen fick de själva anmäla sitt 

intresse att delta i undersökning och vi bestämde tid och plats tillsammans.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Alla som deltar 

är anonyma och uppgifterna ska inte kunna spåras. Uppgifterna ska behandlas med varsamhet 

och inte spridas (Bryman, 2002). I informationsbrevet meddelades att intervjuerna kommer att 

spelas in och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svar och 

uppgifter inte kan kopplas till pedagog.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet som ingår i undersökningen endast får 

användas i den pågående undersökningen (Bryman, 2002). Vi informerade om att när 

examensarbete är klart och godkänt förstörs alla svar och inspelningar. 
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av vår undersökning. Pedagogerna har framfört sina åsikter 

och uppfattningar kring det goda mötet mellan barn och pedagog. De har också beskrivit vilka 

faktorer som påverkar mötet. 

4.1 Pedagogernas åsikter kring vad som kännetecknar  ett gott möte 

Pedagogerna var överens om att det var viktigt att vara lyhörda och lyssna in vad barnen 

uttrycker i mötet med barnen. Att man visade att man var intresserad och engagerad av dem. 

 

Är jag engagerad i mötet, väcker jag ett intresse hos barnet. 

 

Som pedagog ansåg de intervjuade att man skulle vara öppen och ställa följfrågor så att det 

blir ett givande samspel mellan barn och pedagog. Mötet beskrevs som ett tillfälle där man 

skapade förtroende som byggde på tillit och tilltro till barnen och dess förmåga. Det är viktigt 

i ett gott möte att låta barnet känna att det lyckas. Att vara vuxen i mötet och möta dem där de 

är. De såg att det var viktigt att möta det enskilda barnet och att visa intresse för deras 

livsvärld. Barnens intresse och erfarenheter är en tillgång i mötet och som pedagog är det 

viktigt att man visar att det barnet uttrycker är meningsfullt.  

 

Barnen kan lära mig någonting, både barn och pedagog lär sig någonting. 

 

Pedagogerna såg mötet som ett ”lärtillfälle” där både barn och pedagog lär sig av varandra. I 

varje möte lär man sig något och pedagogerna beskrev hur de genom att utmana barnen och 

ställa följdfrågor utvecklade mötet och fick ökade kunskaper. Barn är vetgiriga och vill lära 

sig saker och där har vi som pedagoger ett ansvar menade pedagogerna.  

 

Små plantor som suger i sig och vill veta. 

 

Att se att varje barn är unikt och att möta barnet efter det, var det flera av pedagogerna som 

framhöll som viktigt. De kopplade detta till vad som står i förskolans läroplan. I Lpfö 98 står 

det att pedagogerna ska skapa möten där barnen känner sig delaktiga och blir bemötta på ett 

positivt sätt och det var något som pedagogerna regelbundet återkom till i intervjuerna.  
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Pedagogerna framhöll att ett gott möte kännetecknades av ömsedighet och närvaro. Att man 

såg det enskilda barnet och att det upplevde att det fick pedagogens uppmärksamhet. En 

känsla av samförstånd mellan barn och pedagog var något som pedagogerna såg som viktig 

att uppnå i mötet.  

 

4.2 Pedagogernas beskrivning om vilket sätt de sams pelar med barnen i 

mötet  

Att det var viktigt att bemöta barnen positivt var något som pedagogerna framhåll i flera av 

intervjuerna.  

 

Det måste vara ett positivt bemötande av barnet så att de känner att de vågar prata och tala om 

vad de vill och vem de är. 

 

Pedagogerna såg förhållningssättet som de intog som mycket viktigt i mötet med barnen. Att 

kunna vänta in barnen och möta dem där de är såg de som viktigt och självklart. Flera av 

pedagogerna pratade om att ”känna in” och utgå från barnets behov. En del barn behöver 

utmanas och andra barn klarar inte så stora utmaningar. Pedagogerna ansåg att de anpassade 

sitt förhållningssätt efter de barn de mötte och att de såg och fokuserade på det positiva hos 

barnen.  

 

Flera av pedagogerna såg att de hade utvecklats i sitt förhållningssätt mot barnen. De såg att 

erfarenhet och utbildning tillsammans var anledningar till ett förändrat förhållningssätt i 

förskolan. En annan anledning till ett förändrat och utvecklat förhållningssätt som nämndes 

var att specialpedagoger arbetade mer med handledning i förskolan. Enligt pedagogerna 

arbetade man mer nära specialpedagogen nu än tidigare. De stöttar och ger handledning på ett 

sätt som utvecklar arbetet med barnen.  

 

Man ser att det funkar och då fortsätter man. 

 

Att man som pedagog ska se och lyfta fram det positiva hos barnet istället för att fokusera på 

det som är fel framhöll flera av pedagogerna som viktigt. En förändrad syn på barn såg de 

också som en orsak till utvecklande av förhållningssättet. Idag möter man barn med respekt 

och ser de som kompetenta, det var inte på det viset förr menade en del av de pedagoger som 
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arbetat länge inom förskolan. Man bestämmer inte något över ett barns huvud längre. 

Nuförtiden är barn mer delaktiga, de får komma till tals mer påtagligt än förr. De pedagogerna 

ansåg att det förhållningssätt som man hade nu var bättre och såg att arbetssättet hade 

utvecklats på grund av detta. 

 

Man har träffat så många barn genom åren, lärt sig av dessa möten och av litteraturen.  

 

Det var något blandade uttryck för kunskapers betydelse i bemötandet av barn. Pedagogerna 

menade att de lär sig av varandra Vi har olika utbildningar, är utbildade vid olika tillfällen och 

har skilda erfarenheter med oss i ryggsäcken och det påverkar oss i vårt yrke framhöll 

pedagogerna. De menade att det var en tillgång för dem i sin arbetssituation. De lärde av 

varandra och de menade att det var viktigt att vara öppen och ta till sig andras kunskaper och 

erfarenheter. Flera av pedagogerna kunde se att de själva hade utvecklats genom utbildning 

och såg kompetensutveckling som en viktig del för utveckling av yrkesrollen. Kunskaper är 

viktiga i vårt yrke, det är ett måste för att förstå, tolka och tyda barnen och deras handlande, 

menade de flesta. Att ha utbildning kunde också betyda att man hade mer med sig i bagaget, 

ju fler teorier i bakfickan man hade desto fler sätt att lösa olika ”problem” på. Att utbildning 

kunde vara till hjälp för att ”förstå vad man gör”.  

 

Att inneha kunskaper om barns utveckling och lärande kan ibland se ”slappt ut” för andra, 

menade någon. Ibland behöver barn få lära och fundera i sin egen takt. Att då vänta in eller 

känna in vad barnet vill säga, göra eller behöver ses här som en medveten arbetsmetod. Men 

det kunde också vara viktigt att inte följa teorier till punkt och pricka, menade någon, man får 

inte glömma bort det individuella hos varje barn. Tanken som vi förstår det hela här verkar 

vara att man ofta följer ett arbetssätt för en större grupp barn, vilket inte passar alla barn.  

 

De pedagoger som arbetat länge inom yrket upplevde att de kände en trygghet i sin roll som 

pedagog som de inte haft när de började sin yrkesbana. De menade att man blir mer ödmjuk 

inför sin uppgift, man blir säker och vågar gå utanför mallarna och prova sig fram. 

Pedagogerna menade att man använder sina tidigare erfarenheter av barn för att skapa ett gott 

möte. De kunde se ett klart samband mellan teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet och 

samspelet mellan dessa två parter. Samspelet mellan teori och praktik är centralt i yrkesrollen.  

 

Det gäller för den vuxne att vara vuxen i mötet.  
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Pedagogerna ansåg att i samspelet med barnet var det pedagogen som hade ett ansvar. Ett 

ansvar att möta barnen där de var och att använda sina kunskaper för att mötet ska bli så bra 

som möjligt. I rollen som pedagog ingår att vara en förebild för barnen. Barnen påverkas och 

tar efter våra tankar och beteende och det har vi med oss i allt vi gör. De menade vidare att de 

hade en tanke med sitt handlande och att de kopplade både till teoretiska kunskaper och till 

sina erfarenheter.  

 

Ögonkontakt, böja sig ner och tonläge var ord som pedagogerna använde när de beskrev på 

vilket sätt de samspelade med barnen i mötet. 

 

Lyssna, titta på dem, möta deras blick. 

 

Lyssna och känna in barnen såg pedagogerna som en stor del i det goda mötet.  

Kroppsspråkets betydelse i mötet beskrevs på olika sätt, även här ansåg pedagogerna att 

erfarenheten spelade roll i samspelsituationen. De menade att man kan lära sig att känna av 

barnen och att det är en del i yrkesrollen. Att vara närvarnade i mötet såg pedagogerna som en 

grundförutsättning för att skapa ett gott möte. Är man närvarande i relationen kan man se och 

läsa av barnet. Barnets känslor och agerande i mötet påverkar vårt förhållningssätt i mötet var 

det flera av pedagogerna som framhöll. De menade att när barnet känner sig bekräftat och en 

ömsesidighet uppstår blir det ett samspelande klimat. Man får ett gensvar i relationen och 

barnen känner sig trygga. Att barnen visade intresse och återkom till pedagogen såg de som 

ett tecken på en bra relation. 

 

4.3 Pedagogers tankar om vilka faktorer som påverka r mötet  

Pedagogerna var överens om att tiden var en faktor som påverkade mötet. Det är viktigt att ge 

barnen tid och att anpassa sitt förhållningssätt efter det barn man möter, att känna att man 

ligger ”rätt” var det flera av pedagogerna som framhöll. Pedagogerna såg dock att detta ibland 

var svårt att genomföra. Det har skett en stor förändring på senare år i förskolan var det flera 

av pedagogerna som uttryckte. Förr hade vi mindre barngrupper och mer tid för det enskilda 

barnet, nu måste vi ofta dela gruppen i två delar under dagen för att få en verksamhet som 

fungerande någorlunda tillfredsställande. De uttryckte att barngruppens storlek hade ökat 

under den senare tiden. De upplevde att de hade mindre tid åt det enskilda barnet och att de 
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arbetade mer mot hela gruppen nu än tidigare. De barn som vistas kortare tid på förskolan och 

som var där mitt på dagen när det var som flest barn fick inte alltid den tid och 

uppmärksamhet som de behövde. Pedagogerna kunde uppleva att det inte alltid blev det bästa 

sett ur barnens synvinkel utan det var organisationens förutsättningar som styrde 

verksamheten.  

 

Stress, blöjbyte och stor barngrupp. 

 

Pedagogerna menade att det inte borde gå ut över barnen men att det gjorde det. De blev ofta 

avbrutna i arbetet med barnen av t.ex. telefonsamtal, konflikter och blöjbyten och liknande 

situationer under dagen och det gör att man känner sig otillräcklig och stressad.  

Det medförde att mötet med barnet blev stört.  

 

Men pedagogerna ser lösningar på de problem som dyker upp. I en situation där det blev fel i 

mötet med barnet är det viktigt att gå tillbaka till barnet och försöka reda ut vad som hände 

och försöka lösa detta, menade en av pedagogerna.  

Rutiner och struktur såg pedagogrena som viktigt för att få verksamheten att fungera. 

Pedagogerna menade att hade man en bra struktur så möjliggjorde det för goda möten med 

barnen. Att dela in barnen i mindre grupper vid olika tillfällen under dagen var något som 

framhölls som en väg för att skapa tillfällen för fler goda möten. En trygg barngrupp nämndes 

också som viktig förutsättning. När det var tryggt och lugnt fick man som pedagog tid att 

möta barnen i lugn och ro. Mötet fick ta tid och barnen fick den uppmärksamhet som det 

behövde. En del barn tar inte själv initiativ till möte och då blir tiden extra viktig i det 

sammanhanget.  

 

Pappersarbete och möten. Viktigt men tar tid ifrån barnen. Man måste prioritera barnen. 

 

Pedagogerna menade att de fått fler och fler arbetsuppgifter att göra och att det var svårt att få 

tiden att räcka till. Dokumentation är något som framhålls mer och mer i förskolans värld och 

informanterna menade att det tog mycket tid. De upplevde att möten och planeringstid är 

viktigt för förskolans verksamhet men att när det är ont om personal kan bli ett stressmoment. 

De menade att det ofta handlade om att prioritera vilket som var viktigast just för tillfället.  
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Trots att pedagogerna såg att det var flera negativa faktorer såsom tid och stora barngrupper 

som påverkade det goda mötet med barnen så såg de dock främst möjligheter att skapa goda 

möten. De fokuserade på det positiva och lärande i mötet med barnen. De var fokuserade på 

att se och bekräfta varje barn och menade att det var viktigt att sätta barnen i fokus. Att ta 

tillvara på de tillfällen som är bra och se möjligheterna i det. Pedagogerna såg teoretiska 

kunskaper som viktiga för att skapa goda möten men såg också att yrkeserfarenheten var en 

viktig del i mötessituationen.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi vårt metodval och i resultatdiskussionen för vi en diskussion vad 

som kännetecknar ett gott möte mellan barn och pedagog. I diskussionen tar vi också upp 

möjligheter och hinder kring mötet. Vi för fram tankar kring fortsatt forskning i ämnet. 

5.1 Metoddiskussion 

I vår undersökning om pedagogers föreställningar om det goda mötet, valde vi att genomföra 

intervjuer med pedagoger som arbetar på två förskolor. Men att jämföra svaren efter ålder 

eller arbetad tid var inte aktuellt eller särskilt viktigt ansåg vi. I vårt informationsbrev vände 

vi oss till två förskolor. Vi fick flest svar från en av förskolorna. De innebar att vi genomförde 

fem intervjuer på en förskola och en på den andra förskolan. Vi kan dock inte se att detta har 

påverkat vårt resultats trovärdighet i förhållande till vår studies syfte. 

 

Vi var intresserade att få ta del av deras tankar om vad som kännetecknar ett gott möte och 

vilka faktorer som påverkar mötet. Vi hade sammanställt frågor i en intervjuguide som vi 

utgick ifrån. Pedagogerna hade inte fått se frågorna innan intervjutillfället, men visste att 

frågorna skulle handla om det goda mötet. Vi upplevde att en del av pedagogerna hade 

förberett sig till en viss del inför intervjun. Vi diskuterade innan om vi skulle lämna ut 

frågorna innan eller inte. Vi tror att vi valde rätt att inte ge ut frågorna innan, för på detta sätt 

fick vi mer spontana och beskrivande sätt av mötet. Pedagogerna använde sig till en viss del 

av egna ord men vi kunde även utskilja flera ord som kopplas till läroplanen och yrkesrollen. 

Det blev en bra kombination av teori och praktik i svaren. Vi upplevde inte att våra frågor var 

svåra för pedagogerna att svara på, men däremot att några av frågorna påminde om varandra 

och att svaren gränsade till varandra. Vi fick därför vara öppna och följsamma i intervjun och 

ibland ställa följdfrågor. Vi är medvetna om att vår roll som intervjuare påverkade de svar 

som vi fick. Vår teoretiska förberedelse inför intervjutillfället styrde de följfrågor vi ställde 

och påverkade på så sätt svaren. 

 

Vi spelade in intervjuerna och transkriberade dem sedan efteråt. Det såg vi var en stor fördel 

när vi sedan bearbetade materialet. Vi gjorde en skriftlig sammanfattning, men vi har under 

arbetets gång vid ett flertal tillfällen gått tillbaks till inspelningarna för att gemensamt lyssna 

och tolka materialet. I efterhand kan vi se att skriftliga anteckningar inte varit tillräckligt för 

att få ett fullgott material.  
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Vår undersökning bygger på sex intervjuer. Pedagogernas deltagande byggde på frivillighet 

och intresse för ämnet. Vi är väl medvetna om att det resultatet kunde ha sett annorlunda ut 

vid ett annat urval och val av metod. Förskolorna vi valde ut för att delta i vår undersökning 

ansåg vi vara intresserade av förändringsarbete i förskolorna och resultatet kan då inte 

generaliseras till förskolor som inte visar detta intresse för förändringsarbete.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Pedagogerna var engagerade och visade ett intresse för våra frågor. De svarade aktivt och 

visade att de var kunniga och intresserade av sitt arbete och barns utveckling.  

 

Det goda mötet kan vara på flera olika sätt och i vår studie kunde vi bland annat utläsa tre 

olika sorters möten, ett lärande möte, ett förtroendeskapande möte eller det delaktiga mötet 

med barnen på förskolan. Gemensamt ses kommunikation som ett medel för att nå varandra 

och för att skapa goda möten. Vilket också Johansson (2005) ser som en viktig del i mötet 

med barn. Det kan handla om kroppskommunikation, med ögonkontakt eller tonläge eller som 

verbal kommunikation, där både barnet och den vuxne får komma till tals och går som en röd 

tråd genom dessa tre möten.  

 

I det lärande mötet lär både barn och pedagoger av varandra. Engagerade pedagoger visar 

intresse för barnens vetgirighet, och för deras värld och genom att ställa följfrågor enligt Juul 

& Jensen (2003) utmanas barnen. Att återkoppla till det barnet sagt tidigare sågs av 

pedagogerna som utvecklande för barnen. Tankar och känslor hänger samman i ett lärande 

menar Brodin & Hylander (2002). Ett kännande barn är på samma gång ett lärande barn. Barn 

som hyser tilltro till sig själv tar lättare in kunskaper. Det är av vikt att barn lyckas menar 

också pedagogerna.  

 

Ett förtroendefyllt möte – att känna in, tolka ansiktsuttryck, lyssna på barnet, anta ett anpassat 

förhållningssätt ses här så som vi tolkar det, ingå i ett förtroendefyllt möte. Professionell 

relationskompetens som (Juul & Jensen, 2003) förespråkar innebär för pedagogen att ha 

förmåga att se och inta ett anpassat förhållningssätt. I yrkesrollen ingår det att känna in 

barnen. Närvaro i mötet kan handla om ögonkontakt med barnet och ett anpassat tonläge. 
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I det delaktiga mötet ses mötet som ett givande och tagande. Ömsesidighet är kännetecken på 

delaktighet. Jenner (2004) talar om en mer jämställd och symetrisk relation, där barnet har 

mer att säga till om. En nyare barnsyn än som var vanligt förr, och fler av pedagogerna gav 

oss inblick i att de efterlevde en sådan syn på barn. De menade också att man såg barnen som 

unika och försökte behandla dem som det.  

 

Att ett positivt bemötande av barnet har stor betydelse var det flera av pedagogerna som 

svarade i vår studie i deras beskrivning om hur de samspelar med barn i ett gott möte. Brodin 

och Hylander (2007) menar att det viktigaste för pedagogen på förskolan är att stimulera 

glädje och att skapa gemensamt intresse. Barn visar olika känslor i mötet med andra och även 

Johansson (2005) pekar på vikten av att visa barnen glädje och lust. Positiva känslor likväl 

som de negativa känslorna bekräftas i det vardagliga mötet med barnet. Pedagogerna var väl 

medvetna samspelet mellan verbal kommunikation och kroppskommunikation. De beskrev 

hur de använde sig av detta i mötet med barnet. Pedagogerna framhöll dels teoretiska 

kunskaper och dels att de lärt sig genom erfarenhet som grund för deras kunnande.  

 

Ett bekräftande barn uppmuntras att låta sina tankar likväl som sina känslor få utlopp och få 

upplevas på sin väg i livet och ökar då förståelsen av sig själv. Genom ett bekräftande och 

tillåtande sätt att se på barnet hjälps barnet till att också öka sin förståelse för andra. 

Pedagogerna var också medvetna om att i ett bekräftande förhållningssätt kan man också 

enligt Juul & Jensen (2003) ställa följdfrågor. 

 

Pedagogerna var överens om det ömsesidiga lärandet i det goda mötet. Det stämmer bra 

överens med Vygotskijs teorier om att lärande är socialt (Smith, 2010). Vi lär i samspel med 

andra människor och vi är viktiga för varandras utveckling. Vygotskijs teorier var det inga av 

pedagogerna som nämnde konkret, men vi kan se att vi ändå kan koppla deras svar till 

teorierna. Vygotskijs teorier om ”byggnadsställningen” och att den vuxne har en stor 

betydelse för att lotsa barnet vidare i utvecklingen framgår i de svar vi fått i vår undersökning. 

Pedagogerna var väl medvetna om sin roll som förebild för barnen och att vi påverkas av 

varandra. Intressant var också att flera av pedagogerna framhöll lärandet mellan kollegor. Att 

man ser hur andra pedagoger gör och lär av dem. Det befäster det ömsesidiga lärandet, att det 

även gäller mellan pedagoger.  
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Pedagogens yrkesroll var något som nämndes vid ett flertal tillfällen och Juul & Jensen 

(2003) skriver om det pedagogiska hantverket, om pedagogens förmåga att se det enskilda 

barnet och anpassa sitt beteende efter detta. Vi upplevde att flera av pedagogerna beskrev just 

detta, det pedagogiska hantverket. Pedagogerna beskrev hur de intog ett bekräftande 

förhållningssätt som Juul & Jensen (2003) ser som viktigt. Lyhördhet och närvaro är två 

återkommande svar i vår intervjustudie. Det visar på en kompetens och en vilja att förstå och 

tolka barnet och dess handlande. 

 

Ett bekräftande förhållningssätt medverkar till att främja en samspelande atmosfär enligt 

Johansson (2005). Pedagogernas beskrivning av på vilket sätt de samspelar i mötet med 

barnen anser vi präglas av en vilja att se och bekräfta barnen. Att se och bekräfta barnet kan 

vara att kunna tyda barnets ansiktsuttryck, tyda dess affekt/känslor och bemöta det därefter, 

enligt Brodin & Hylander (2007). Ett ansiktes uttryck fungerar som vägvisare för både barnet, 

andra barn och för den vuxne. Positiva känslor likväl som de negativa känslorna bekräftas i 

det vardagliga mötet med barnet. Ett bekräftande barn uppmuntras att låta sina tankar likväl 

som sina känslor få utlopp och få upplevas på sin väg i livet i sin förståelse av sig själv. 

Genom ett bekräftande och tillåtande sätt att se på barnet hjälps barnet till att också öka sin 

förståelse för andra. Pedagogerna var också medvetna om att i ett bekräftande förhållningssätt 

kan man som Juul & Jensen (2003) ställa följdfrågor.  

 

Att lyssna och känna in om man ligger rätt var något som återkom i våra intervjuer. Mårdsjö 

Olsson (2010) framhöll närvaro och engagemang som viktiga i mötet. Att man är tillgänglig i 

relationen och att man bryr sig om vad barnen uttrycker. Är man som pedagog närvarande i 

mötet blir en ömsesidighet viktigt att uppnå. Det känns angeläget att veta och känna att barnet 

är med i mötet och att de upplever det som meningsfullt. Enligt Arnér & Tellgren (2006) var 

att inta ett barnperspektiv både att se ur barnets synvinkel och att handla med barnet i åtanke. 

Vi kan se att pedagogerna såg detta som viktigt och strävade efter att genomföra goda möten 

sett ur barnperspektiv. 

 

Pedagogerna menade att de som vuxna hade ett ansvar i relationen med barnet. Ett ansvar som 

innebar att skapa ett bra och jämställd möte. Ett möte där barnen upplevde delaktighet och 

respekt. En relation som kan kopplas till vad Sommer (2005) kallar en asymmetrisk men 

inkännande relation. I mötet mellan barn och pedagog är den vuxna i en maktposition. Hur 

man som vuxen använder den i situationen har påverkan på mötet. Pedagogerna framhöll att 
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man skulle vara lyhörd och möta barnen med respekt, men hur ser detta ut rent praktiskt i 

verksamheten. Vad innebär att vara lyhörd och känna in barnen? Detta är säkert individuellt 

för pedagogerna. Att föra gemensamma reflektioner om vad vi menar med dessa ord och dess 

innebörd ser vi som viktigt. Det är då vi blir medvetna och utvecklar en förståelse för barn 

och deras handlingar. 

 

Alla barn är olika var ett svar som ofta återkom och pedagogerna var noga med att framhålla 

att de var lyhörda och anpassade sitt förhållningssätt efter varje barn. Det ser vi också som 

viktigt, men pedagogerna menade också att det fanns flera faktorer som de upplevde som ett 

hinder för att anpassa verksamheten och lyssna in varje barn. Det är idag stora barngrupper 

och pedagogerna menade att de ofta kände sig stressade och upplevde att de inte hade tid för 

det enskilda barnet. I de situationerna blir det en konflikt i förhållandet till sin yrkesroll, men 

vet vad man som pedagog bör göra, men kan inte utföra det på ett tillfredställande sätt. Det 

innebär en stor utmaning för pedagogerna att hitta arbetssätt där de kan använda sina 

kunskaper och erfarenheter på bästa sätt trots en hög arbetsbelastning. Linnérs (2006) studie 

visar på samma resultat, besparingar har gjort inom förskola och skolan de senaste åren. 

Lärarrollen är mer komplex idag och liksom pedagoger antyder att ”pappersarbete tar tid från 

barnen” menar lärarna i Linnérs studie att god omsorg kräver nära relationer, vilket är svårt 

idag. Effektivitetskrav styr många gånger deras handlingar.  

 

Svårt att få tiden att räcka till är ett återkommande svar, från flera pedagoger. Men när 

barngruppen är trygg finns det mer tid för att möta barnen på det sätt pedagogerna ser som 

önskvärt. Tid behöver då inte läggas på att skapa en trygg grupp. De barn som inte tar mycket 

plats behöver få sin tid var det någon som uttryckte, dessa möten får ta tid, ansåg de. Vilket vi 

känner igen från vår egen verksamhet.  

 

I vår undersökning påpekades att vi mer än förut använder oss av specialpedagogiska 

kunskaper i arbetet med barn. Förekomsten av specialpedagoger i förskolans verksamhet har 

ökat under senare år och det ses som en tillgång i arbetet med barnen. Specialpedagoger ger 

handledning till arbetslagen som hjälper dem att hitta nya lösningar och infallsvinklar.  

 

Linnér (2006) ser möjligheter till förändring inom skolan, till viss del handlar det om att 

prioritera och att få tid för reflektion. Prioritering av arbetet var också svar som de intervjuade 
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pedagogerna gav i vår studie, de ansåg att man bör prioritera barnen framför annat praktiskt 

arbete. Att prioritera barnen framför annat praktiskt arbete, kan vara svårt många gånger, vet 

vi av egen erfarenhet. Balansen mellan att vara lojal mot barnen, deras förälder och 

verksamhetschef är inte alltid lätt. Men vi tror att genom de olika verktyg som finns att tillgå, 

som att t ex inneha ett pedagogiskt hantverk där pedagogen ser och anpassar sitt 

förhållningssätt efter barn och situation i sin kunskapsbank, är detta möjligt. Utbildning och 

erfarenhet är andra verktyg som flera av pedagogerna uttryckte var till stöd i arbete med tolka 

och tyda barn och deras intentioner.  

 

Vårt syfte med studien var att studera pedagogers syn om det goda mötet och att synliggöra 

deras föreställningar om på vilket sätt det goda mötet går till. Vi ser att pedagogernas 

beskrivningar av det goda mötet stämmer väl överens om vad vi kan läsa om detta i 

litteraturen. Vi har kunnat koppla samman deras svar med teorier om det goda mötet. 

Pedagogernas beskrivningar tyder på att de är måna om att se varje barn och ett intresse för att 

skapa goda relationer. Vi såg att pedagogerna var angelägna att beskriva ett positivt 

samspelsklimat. De visade på en vilja att förstå och utveckla ett samförstånd med barnen. De 

såg hinder såsom tid och stora barngrupper, men det var ändå det positiva mötet de 

fokuserade på. Det ser vi som ett uttryck för yrkeskompetens och tilltro på förskolans 

möjligheter till utveckling.  

 

Det förhållningssätt man intar i mötet med barnet har stor betydelse för hur mötet kommer att 

se ut. Vi anser att man genom att gemensamma reflektioner i arbetslagen på förskolorna kan 

lära sig av varandra och utveckla sitt förhållningssätt. Förskolans läroplan (Lpfö 98) ger oss 

riktlinjer för hur förskolans verksamhet ska utformas. Varje barn ska mötas med respekt och 

mötet ska visa på ett engagemang och intresse för barnet. Det är viktigt att vi som pedagoger 

är medvetna om vad vi visar och på vilket sätt vi samspelar med barnen för att nå målen som 

uttrycks i läroplanen. 

 

Pedagogerna gav oss flera värdefulla svar på de frågor vi ställde. Men ett fåtal av våra sex 

informanter uttrycker känslor som ”att känna sig positiv”, vilket både barnet och den vuxne 

kan göra i ett gott möte. Vilket vi också ser som ett viktigt kännetecken för ett gott möte. 

Brodin & Hylander (2007) fokuserar på affektteorin som grundar sig på barnens känslor. 

Pedagogens bemötande kan, som många av pedagogerna förklarat, väcka eller släcka ett barns 

känslor. Och när barnen upplever att de har roligt, menar Brodin & Hylander (2007) går det 
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också lättare att skapa intresse, vilket pedagogerna uttryckte att de ville uppnå i ett gott möte 

med barnen. Läroplanen (Lpfö 98) uttrycker också ett positivt bemötande av barn.  

Barnens känslor är starka och intensiva, direkta och ibland översvallande. Genom humor och 

glädje bygger vi tillsammans en god atmosfär i barngruppen, som kan användas som ett 

verktyg för både pedagog och barn. I begreppet ”att bekräfta ett barn” menar Brodin & 

Hylander (2007) att man bekräftar barnets känslor. Lustfyllda känslor verkar som drivkraft för 

människor i dess utveckling.  

 

Vi hyser oro över de effektivitetskrav som råder inom förskolans och skolans värld idag. En 

oro över att inte nå fram till barnen, att inte få vara den närvarande, lyssnande eller 

inkännande pedagogen vi önskar att vara. Vi känner oro över att möten med barn får en känsla 

av ett löpande band, det ska gå undan i varje moment som sker på förskolan, även i de sysslor 

som hör till omvårdnad av barnet som påklädning, uppvakning efter vila, vid mat-situationer, 

och liknade, detta är inte acceptabelt anser vi. Barnen på förskolan är små barn och kräver 

både tid och närvaro för att växa upp till den sortens människa vårt samhälle av idag behöver. 

En flexibel, trygg och samarbetsvillig person kan inte skapas över en natt men hur vi når dit 

tycker vi är viktigt att fundera över i arbetet på förskolan. Dessa frågor är inget nytt men nog 

så viktiga, en fråga om etik som inte får glömmas bort. En reflekterande pedagog tar inget för 

givet, vänder och vrider på redan förgivet tagna tankar och rutiner och försöker utmana de 

föreställningar och den organisation som finns.  

 

Barnen kan inte välja att vara på förskola, de kan heller inte välja plats, pedagoger eller 

vistelsetid, därför ser vi det som en samhällelig utmaning att förskolan strävar efter att skapa 

goda möten, där arbetet med att skapa goda relationer genom kommunikation och där både 

såväl kroppskommunikation som verbal kommunikation får mycket stor plats. Barnens 

självkänsla stärks i de möten där barnen blir bekräftade och läroplanen visar oss en väg att nå 

dit. De vuxna på förskolan skall likt en byggnadsställning stötta barnen på alla sidor, i 

motgång som i medgång. Detta arbete tar tid, en ställning kan inte nedmonteras hur lättvindigt 

som helst det krävs plats och utrymme för en byggnadsställning. För att få ett bra arbete utfört 

behövs detta stöd tills arbetet är utfört.  
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5.3 Fortsatt forskning 

Vi kan se att det skulle vara intressant att fördjupa studien och göra mer direkta observationer 

i pedagogens vardag. I en studie där fler pedagoger medverkar skulle ha gett ett bredare stoff 

att arbeta med och att bearbeta. Då hade man fått fram ett material att jämföra om det de säger 

i intervjuer och gör i praktiken stämmer överens. I sådan jämförelse skulle man kunna se 

klarare vilka faktorer som påverkar mötet. Hur stor betydelse har det vilken teoretisk 

bakgrund man har? Hur stor betydelse har barngruppens storlek på kvaliteten på mötet? 

Frågor att ställa som rör barnens utveckling och välmående skulle kunna gå att arbeta vidare 

med. Har synen på barn ändrats och har de verkande pedagogerna samma syn på barn som 

råder idag. 

Är det också så att förskolan urholkas utifall den inte får de resurser som krävs för att bli den 

förskola som det är tänkt att vara. Kan förskola/skola vara den plats där barnen finner att de 

kan utvecklas och få stärka sin självkänsla eller har förskolan/skolan en motsatt effekt på dem 

med dagens stora grupper, snäva budget och brist på tid. Har föräldrar någon insyn och 

delaktighet i detta möte?  

Sociologi är studier om människor, deras handlingar och beteenden. Forskningsområden om 

bland annat människan och vad hon gör i interaktion med andra. Det kan också handla om 

hennes möjligheter att handla, hennes position i samhället eller om människors värderingar 

och hur de skulle vilja ha det. I en vidare undersökning av goda möten ser vi det som möjligt 

att använda oss av de metoder som sociologiforskningen står för. Sociala grupperingar i 

samhället som ålder kön och social tillhörighet etc. skulle kunna vara intressant för vidare 

forskning om goda möten.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
 
Intervjufrågor  
 
Vad tycker du kännetecknar ett gott möte med barn? 
Vad har ditt förhållningsätt för påverkan i mötet? 
Hur visar du ditt intresse för vad barnet uttrycker? 
Vilken betydelse har dina tidigare erfarenheter av barnet? 
Vad har dina teoretiska kunskaper för betydelse i mötet i barnet? (samspelsteorier, 
utvecklingsteorier) 
Vilka faktorer påverkar mötet? (tid, stress) 
Hur ser du på barn? (barnsyn) 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 
 
Hej 
 
Vi är två barnskötare, Lena Olsson och Elisabeth Danielsson, som läser till 
förskollärare på distans på Linnéuniversitet i Växjö. Vi går sista terminen och 
ska nu skriva vårt examensarbete. Vi ska skriva om samspel mellan barn och 
pedagog och behöver hjälp av era kunskaper och erfarenheter av det goda mötet 
med barn. Vi ska göra intervjuer med sex pedagoger och undrar om det finns 
några som är intresserade av att delta. Intervjun tar ca 30 min. Vi kommer att 
spela in intervjuerna och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 
vilket innebär att svar och uppgifter inte kan kopplas till pedagog. När 
examensarbete är godkänt förstörs alla svar och inspelningar. 
Vi hoppas att några av er är intresserade av att delta och ni kan maila ert intresse 
till någon av oss. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lena Olsson och Elisabeth Danielsson 
lena.olsson@orust.se   
elisabeth.danielsson@orust.se 
 
Vår handledare är Lena Heindorff 
lena.heindorff@lnu.se 
 


