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Abstract 
Relationsskapande i förskolan –En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten 

mellan pedagog och barn. 

 

Relationships in preschool – a qualitative interview study of interactions with the 

character of the interhuman between teachers and children. 

 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i 

förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans 

kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella 

kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi 

och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör 

studiens teoretiska ramverk. Det empiriska materialet har inhämtats genom 

semistrukturerade personliga intervjuer med fyra pedagoger och analyserats med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att pedagoger uppfattar relationsskapande 

som grundläggande för att lära känna barnen och för att skapa trygghet och trivsel. I 

pedagogernas beskrivningar finns uttryck för att relationsskapande med barnen syftar 

till att barnen ska utvecklas både som människor och som lärande individer. I deras 

explicita tal om syftet med relationsskapande är dock relationsskapande som 

förutsättning för lärande det mest framträdande. Vidare visar resultatet att pedagogerna 

organiserar och planerar för att möta varje barn och kan tolkas skapa förutsättningar för 

mellanmänskliga möten när de är närvarande med barnen, när de tar barnen på allvar 

och när de stödjer barnen att vara och bli sig själva. Utifrån empirin kan det 

mellanmänskliga tolkas framträda som ordlösa ögonblick av samförstånd mellan 

pedagoger och barn i förskolans vardagliga praktik. 
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1 Inledning 
Förskolan är barns första skola och syftar enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016, s.4), till att ”främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära.” Skolinspektionen (2018) har på regeringens uppdrag granskat svenska förskolors 

kvalitet och måluppfyllelse och lyfter i sin slutrapport fram att det finns stora 

kvalitetsskillnader inom och mellan förskolor, vilket huvudsakligen kopplas till brister i 

att ta ansvar för och iscensätta förskolans kunskapsuppdrag. Det finns en oro för att barn 

i förskolan inte ska få möjlighet att utvecklas och lära i den utsträckning som det är 

tänkt. ”Verksamheten är inte tillräckligt aktivt målstyrd och därmed riskerar barnen att 

förlora en rad tillfällen där de skulle kunna få möjlighet att använda sin potential att 

utmanas och lära i riktning mot målen i läroplansuppdraget.” (ibid., s.7). I rapporten 

(ibid.) lyfts ökat fokus på förskollärares uppdrag att undervisa fram som avgörande för 

att säkra förskolans kvalitet. Parallellt med Skolinspektionens kvalitetsgranskning har 

Skolverket haft regeringens uppdrag att se över förskolans läroplan i syfte att ”öka 

kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse” 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s.1). I likhet med vad som lyftes fram i samband med 

revideringen av förskolans läroplan 2010 (Utbildningsdepartementet, 2010) poängteras 

även i den aktuella översynen (Utbildningsdepartementet, 2017) förskolans 

kunskapsuppdrag och vikten av barns färdigheter inom områden som matematik och 

teknik. Översynen har utmynnat i en ny Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) där 

en av de betydande förändringarna gäller ett förtydligande av undervisningsuppdraget.  

 

I internationell forskning (se exempelvis Yoshikawa, Weiland, Brooks-Gunn, 

Burchinal, Gormley, Ludwig, Magnuson, Phillips & Zaslow, 2013) framkommer det att 

relationerna mellan lärare och barn har avgörande betydelse för förskolans kvalitet. Det 

är när lärare ger barn emotionellt stöd samtidigt som de strävar mot läroplanens mål 

som det finns förutsättningar för hög kvalitet: ”Children benefit most when teachers 

engage in stimulating interactions that support learning and are emotionally supportive” 

(ibid., s.1).  

 

Utbildningen i förskolan ska enligt nuvarande läroplan ”utgå från en helhetssyn på 

barnet och på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet” (Skolverket, 2016, s.5). Förskolan har alltså ett dubbelt uppdrag som innebär 

att dels ge omsorg, dels att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Att ge 

omsorg kan förstås som en strävan efter att tona in barnets känslor och intentioner och 

att agera utifrån barnets behov (Sommer, 2008). Halldén (2007) lyfter fram vikten av att 

låta förskolan vara en plats inte bara för målrelaterat lärande utan även som ”En plats 

där barnet får vara och inte alltid betraktas som på väg någonstans” (s.80). Halldén 

(ibid.) menar även att omsorg innebär att respektera och erkänna en annan människa så 

att hon kan utvecklas som person. Omsorg kan utifrån sådan förståelse kopplas till 

förskolans bildningsuppdrag, att skapa förutsättningar för barn att växa som människor, 

medan arbetet med att skapa förutsättningar för utveckling och lärande kan kopplas till 

förskolans utbildningsuppdrag (Liedman, 2014). Utbildning innebär till skillnad från 

bildningsprocessen att det finns en riktning mot specifika mål (ibid.). I förskolans 

uppdrag är inte de båda uppdragen åtskilda men ur ett didaktiskt perspektiv kan olika 

dimensioner antas vara i för- respektive bakgrunden för pedagogers intentioner. Detta 

kan innebära att omsorgs- respektive utvecklings- och lärandeuppdraget fokuseras i 

olika hög grad. Emotionellt stöd och lärares relationsskapande med barn kan förstås 

både som en aspekt av omsorgsuppdraget och som en aspekt av lärandeuppdraget.  
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Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att omsorg och lärande inte går att 

separera utan kan ses som nödvändiga och oskiljaktiga aspekter. ”Pedagogiken förblir 

instrumentell om den inte sammanfasas med omsorg och omsorgen saknar en riktning 

om den inte tar fasta på lärandet också bortom här och nu” (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2001, s.41). Aspelin och Persson (2011), företrädare för relationell 

pedagogik, menar att relationsskapande både är en förutsättning och själva 

målsättningen för utbildning och att kunskap primärt konstrueras i det personliga mötet 

mellan lärare och barn. Det räcker därför inte att lärare bidrar med emotionellt stöd utan 

de måste själva träda in i relation med barnen. I traditionell pedagogik begränsas enligt 

Aspelin (2015) ofta det relationellas betydelse till ett didaktiskt villkor för att stödja 

undervisning men relationsskapandet är också avgörande för att utvecklas som 

människa, vilket kopplas till förskolans bildningsuppdrag.  

 

Noddings (2002) beskriver ett omsorgsetiskt förhållningssätt med innebörden att 

försöka möta barnet genom att se på det som sker ur barnets perspektiv. Det är ett 

relationsskapande som hon menar kräver både den vuxnes och barnets aktiva närvaro, 

en som ger och en som tar emot omsorg.  Även Halldén (2007) lyfter fram omsorg som 

skapandet av förtroendefulla relationer och menar att det inte är en aspekt av lärande 

utan en förutsättning för lärande och för att utvecklas som människa.  

 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) menar att det inom svensk förskola har skett en 

förskjutning mot att tolka omsorg alltmer som en aspekt av undervisning och lärande. 

Med ökat fokus på barns utveckling och lärande finns en risk att förskolans 

helhetsuppdrag med omsorg, utveckling och lärande inskränks och att 

relationsskapandet hamnar i bakgrunden. Detta bekräftas av forskning som visar att det 

huvudsakligen är barns lärande som dokumenteras i förskolan och att lärares handlingar 

och förhållningssätt för att stödja barnen emotionellt inte anses vara prioriterat i 

kvalitetsarbetet (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Josefson (2018) lyfter i sin 

avhandling fram just vikten av att synliggöra omsorg för att utveckla förståelse för vad 

det kan innebära, vilket även uppmärksammas i översynen av nuvarande läroplan för 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2017). 

 

Det är just de aspekter som inledningsvis skisserats i det här arbetet som bland annat 

filosofen Martin Buber ([1923] 2006; [1932] 1993; [1954] 2000) har ägnat sig åt i sina 

verk. Han menar att det är först när människor möts som personer, ser och erkänner 

varandra och är inriktade på att vara här och nu i en relation med varandra, som de blir 

sig själva. Han benämner dessa möten det mellanmänskliga och lyfter med det fram 

ömsesidigheten och mellanrummet mellan människor. Kopplat till förskolans kontext 

skulle det alltså därmed vara i mellanmänskliga möten som barn träder fram som 

subjekt, blir sig själva och utvecklas som människor. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang blir det därför intressant att närmare undersöka hur pedagoger i förskolan 

uppfattar relationsskapande med barn och vilka slags relationer som möjliggörs och 

framträder i beskrivningar av förskolans praktik.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar 

relationsskapande med barn och om det i deras beskrivningar, i en tid då förskolans 

kunskapsuppdrag förstärks, finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber 

beskriver som det mellanmänskliga. Mer konkret utgår studien från följande 

frågeställningar: 

 

• Vilken form av relationsskapande blir synligt i pedagogers beskrivningar? 

• Hur arbetar pedagoger för att möta varje barn? 

• Vilka kännetecken för det mellanmänskliga kan urskiljas i pedagogers 

beskrivningar? 
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3 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet presenteras studiens centrala teoretiska utgångspunkter nämligen 

Bubers dialogfilosofi kopplad till möten mellan människor. Det finns flera andra 

teoretiska perspektiv som likt Bubers ([1954] 2000) har sin ontologiska utgångspunkt i 

att mening och människor konstrueras i mötet med omgivningen (Se till exempel 

symbolisk interaktionism, Bourdieus tankar och habitusbegrepp samt postmodernism 

(Bryman, 2018)). Buber ([1954] 2000) lyfter dock på ett särskilt sätt fram människans 

existentiella dimension och vikten av att vara närvarande i personliga möten här och nu 

för att växa som människa. Pedagogikens främsta syfte kan utifrån Bubers teoretiska 

utgångspunkt (ibid.) tolkas vara att vägleda människor att bi bekräftade i sitt innersta 

väsen för att leva och vara människa. Detta perspektiv anses i föreliggande studie vara 

angeläget för att få syn på vad som händer med just människoblivandet i förskolan, i en 

tid då kunskapsuppdraget stärks och strävan bortom här och nu är utpräglad. Här 

presenteras och förklaras huvudsakligen Bubers begrepp Jag-Du, Jag-Det samt det 

mellanmänskliga och det sociala som utgör studiens primära utgångspunkt men även 

andra begrepp som kan underlätta förståelsen av dessa. Begreppen som används och 

förklaras har framför allt publicerats i Bubers verk Jag och Du ([1923] 2006), 

Dialogens väsen: traktat om det dialogiska livet ([1932] 1993) samt Det 

mellanmänskliga ([1954] 2000).  

 

3.1 Möten mellan människor som utgångspunkt för livet 

Martin Bubers filosofi ([1923] 2006; [1932] 1993; [1954] 2000) kan tolkas ta sin 

utgångspunkt i det att ”[a]llt verkligt liv är möte.” (Buber, [1923] 2006, s.18). En 

grundpelare i hans filosofiska resonemang kan tolkas vara att det väsentliga livet äger 

rum i ömsesidiga relationer mellan människor och inte i varken den ena eller andra 

människan. Däremot beskrivs människors förhållningssätt både till sig själva och till 

dem de möter ha betydelse för huruvida möten uppstår och vad dessa möten får för 

karaktär. På motsvarande sätt finns också en växelverkan som gör att mötet och dess 

karaktär påverkar människorna. Ömsesidighet, i bemärkelsen att båda parter i ett möte 

är subjekt, beskrivs av Buber (ibid.) vara eftersträvansvärt i relationer mellan 

människor. I pedagogiska relationer mellan lärare och elev finns det enligt Buber (ibid.) 

dock en ofrånkomlig asymmetri eftersom läraren har ett ansvar för relationsskapandet 

genom sin profession. Föreliggande studie har sin utgångspunkt i att pedagoger i 

förskolan har ansvar för att möta barnet på ett sätt som möjliggör för barnet att 

utvecklas både som människa och som lärande subjekt. Bubers filosofi används för att 

synliggöra vilka slags möten som äger rum i förskolans vardagliga praktik och hur 

pedagoger med sitt förhållningssätt påverkar vilka slags möten som äger rum. Hur 

pedagoger påverkas och utvecklas som person genom möten med barnen fokuseras inte 

inom ramen för denna studie.  

 

3.2 Att möta människor som ett Det eller som ett Du 

Människan uppfattar och erfar enligt Buber (ibid.) världen som två olika dimensioner, 

en Det-värld och en Du-värld. Människans Jag blir till i mötet med omgivningen och 

Jaget gestaltas på olika sätt beroende på om människan möter omgivningen som ett Det 

eller som ett Du, där Det innebär att den andre betraktas som ett objekt och Du står för 

möten med den andre som ett subjekt. De två ordparen Jag-Det och Jag-Du beskrivs 

således utgöra grunden för den mänskliga tillvarons existens. Buber (ibid.)) menar att 

det är när Jaget möter ett Du som det verkliga livet sker och som det sanna Jaget 

utvecklas. Kopplat till förskolans praktik kan det tolkas handla om att barnets Jag 

utvecklas när pedagoger möter barnet som ett Du. Buber (ibid.) menar att det är 
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eftersträvansvärt att skapa förutsättningar för Jag-Du- relationer för att utvecklas som 

människor. Han menar samtidigt att möten mellan Jag och Det är de relationer som är 

och behöver vara den mest framträdande dimensionen i ett samhälle eftersom det är 

genom dessa som människan skapar ordning och kan förstå tillvaron. I sina skrifter 

använder Buber (ibid.; [1932] 1993; [1954] 2000) flera olika begrepp för att beskriva 

två olika slags möten mellan människor. I skriften Jag och Du ([1923] 2006) beskrivs 

möten mellan Jag och Du samt möten mellan Jag och Det, i skriften Dialogens väsen 

([1932] 1993) skiljs äkta dialog ut som en särskild kvalitet och i Det mellanmänskliga 

används begreppen det mellanmänskliga och det sociala. Begreppen kopplas inte 

explicit samman av författaren själv men kan utifrån deras innebörd tolkas vara olika 

benämningar för samma fenomen. Den kvalitet i möten mellan människor som Buber 

([1923] 2006; [1932] 1993; [1954] 2000) menar är grunden för livet, beskrivs förutom 

som möten mellan Jag-Du som det mellanmänskliga och som äkta dialog. Möten 

mellan Jag-Det kan på motsvarande sätt kopplas samman med begreppet det sociala. 

Någon begreppslig motpol till äkta dialog nämns inte.  

 

3.3 Sociala relationer – möten med Det 

Att möta människor som ett Det är ett möte med ett objekt. Det handlar om att erfara 

utifrån, att iaktta eller betrakta för att få en uppfattning om hur Detet uttrycks och lever 

i världen (Buber, [1932] 1993). I Jag-Det-relationer distanserar betraktaren sig från 

objektet som iakttas och Buber ([1923] 2006) kallar det för ett möte mellan individer. 

Buber menar att det finns något tvingande i att erfara en annan människa som ett objekt. 

När människor tar sig rätten att utifrån bedöma och definiera hur ett objekt är, menar 

han att objektets möjlighet att i betraktarens ögon bli något annat eller ytterligare 

begränsas. Detta skulle kunna exemplifieras av en pedagog i förskolan som möter ett 

barn utifrån den uppfattning hon redan har av barnet gällande till exempel förmågor 

eller intressen och på ett sätt som hindrar barnet att träda fram på något annat sätt. 

Buber ([1954] 2000) kallar möten mellan ett subjekt och ett objekt för det sociala. 

Sociala relationer är de möten som huvudsakligen sker mellan människor som rör sig i 

sociala sammanhang. Buber ([1923] 2006; [1954] 2000) menar att människor behöver 

det distanserade förhållningssättet både i relation till andra människor och till tillvaron i 

stort för att skapa ordning, struktur och förståelse. Sociala relationer kan ge människor 

en upplevelse av tillhörighet men eftersom de inte engagerar eller berör personernas 

hela väsen kan de tolkas vara relativt ytliga (Buber, [1954] 2000).  

 
3.3.1 Relationen som medel 

Till skillnad från möten mellan Jag och Du kan det i sociala relationer tolkas vara andra 

dimensioner än just själva relationen som är i fokus (ibid.). Buber ([1932] 1993) 

beskriver utöver den äkta dialogen två former av möten: den tekniska och den förklädda 

monologen som båda skulle kunna kopplas till de sociala relationerna. Den tekniska 

dialogen drivs av ett syfte att uppnå förståelse gällande ett sakinnehåll och kan i relation 

till förskolans kontext kopplas till dialogiska undervisningssituationer där pedagogen är 

fokuserad på att öka barnets kunnande inom ett område. Buber ([1932] 1993) påpekar 

att den tekniska dialogen inte utesluter att ögonblick av äkta dialog framträder. Den 

förklädda monologen beskriver Buber (ibid.) som de tillfällen då individer pratar eller 

agerar parallellt i syfte att övertyga den andre om ett innehåll eller om sin egen 

förträfflighet. Individerna träder aldrig i relation med varandra och deltar inte i mötet 

med hela sitt väsen utan förhåller sig distanserade. Sociala relationer kan tolkas vara 

ofrånkomliga och oumbärliga för att leva i världen men Buber ([1923] 2006) lyfter 

samtidigt fram mötet mellan Jag och Du som det slags möte där människans Jag 

utvecklas, där människan träder fram som person med hela sitt väsen. Buber menar 
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alltså att möten mellan Jag och Det behövs, men att de inte räcker för att vara och bli 

människa: ”utan Det kan människan inte leva. Men den som lever endast därmed är icke 

människa.” (ibid., s.48). 

 

3.4 Mellanmänskliga relationer – möten med Du 

Det mellanmänskliga, möten mellan Jag och Du, är enligt Buber ([1954] 2000) en 

särskild och eftersträvansvärd dimension av möten mellan människor som framträder i 

korta stunder när människor med hela sitt väsen vänder sig mot varandra. Buber ([1923] 

2006) menar att det är genom dessa möten som man utvecklas som människa, som 

person. För att barn i förskolan ska utvecklas som människor krävs det att pedagoger 

skapar förutsättningar för att mellanmänskliga möten ska komma till stånd.  

 
3.4.1 Att bidra med sig själv 

Buber ([1954] 2000) beskriver tre sammanfattande kriterier för att det mellanmänskliga 

ska uppstå. För det första måste personerna möta den andre autentiskt, utan att förställa 

sig och med frimodighet att bidra med sig själv och aktivt träda in i relationen. 

Mellanmänskliga möten kan enligt Buber ([1923] 2006) inte framtvingas eller planeras 

utan endast tas emot och svaras på när de uppstår som erbjudanden. Det handlar om att 

gå i relation med en annan människa och att våga träda in i relationen med hela sin 

person, sådan Jag verkligen är och inte så som Jag vill framstå, det som Buber kallar en 

individs sken-Jag. Det Jag som träder fram i Jag-Du-relationer är Jaget som person. 

Personen är medveten om sig själv som aktör och subjekt men förhåller sig inte till ett 

objekt.  

 
3.4.2 Att erkänna den andre 

Det andra kriteriet som Buber ([1954] 2000) lyfter fram är att människor behöver vända 

sig till den andre med öppenhet, tilltro och kärlek och acceptera den andre så som hon 

är. Det handlar om intersubjektiva möten präglade av ömsesidighet, närvaro och kärlek 

och av att människorna bejakar varandra och det som sker mellan dem, att de 

överlämnar sig åt varandra. Med kärlek menar inte Buber ([1923] 2006) att personerna 

måste hysa kärleksfulla känslor för varandra utan att de möter människor som ett Du, en 

unik person som får vara som den är och med tillit till att den kan bidra till relationen: 

”Kärlek är ett Jags ansvar för ett Du” (ibid., s.23). Detta kan kopplas till den 

grundläggande utgångspunkten för förskolans verksamhet att alla som arbetar i 

förskolan ska arbeta för att möta varje barn som en unik person och att ”främja alla 

människors lika värde” (Skolverket, 2016, s.4). I pedagogiska relationer handlar det om 

att gå i relation med barnet som unik person med allt vad hon är och kan bli och att 

försöka se tillvaron ur barnets perspektiv. Buber använder begreppet realfantasi för att 

beskriva hur man för att möta en person ur dennes perspektiv, alltså som ett Du, 

behöver ”svinga sig över till den andre” ([1954] 2000, s.49).  

 
3.4.3 Att frigöra den andre 

Det tredje som krävs för att mellanmänskliga möten ska uppstå är enligt Buber (ibid.)  

att ingen av parterna använder mötet som ett medel för att övertyga den andre om något 

utan istället arbetar för att locka fram den andre ännu mer sådan hon är eller utifrån sitt 

väsen skulle kunna vara. Buber (ibid.) ställer propaganda och pedagogik mot vartannat 

och menar att propagandans syfte är att påtvinga något utifrån, medan pedagogik 

handlar om att frigöra något som redan finns. Genom det mellanmänskliga mötet kan 

människor hjälpa varandra att bli ännu mer sig själva.  
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3.4.4 Att ha relationsskapandet i fokus 

I möten mellan Jag och Du finns det enligt Buber ([1923] 2006) alltså inget av 

distanserat betraktande utan personerna blir själva delaktiga i relationen med den andre 

och erfar mötet inifrån och försöker att uppleva verkligheten så som den träder fram för 

den andre. För att äkta dialog ska framträda krävs det att personerna inte bara är öppna 

för att ett möte ska ske utan också aktivt riktar sig till den andre och svarar på den 

andres tilltal (Buber, [1932] 1993). Detta uttrycks av Buber på följande sätt: 

”[d]ialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med människor att göra, utan ett i 

vilket man verkligen har att göra med de människor med vilka man har att göra.” (ibid., 

s.62). Det mellanmänskliga kan enligt Buber ([1954] 2000) ses som en särskild kvalitet 

som präglas av att parterna har rummet mellan sig i fokus. De är alltså inte upptagna av 

sig själva eller hur de framträder inför den andre och inte av att övertyga den andre om 

något innehåll.  

 

Sammanfattningsvis möjliggör de teoretiska utgångspunkterna utifrån Bubers filosofi 

att relationer mellan pedagoger och barn i förskolan och pedagogers förhållningssätt i 

mötet med barnen kan synliggöras och förstås på ett fördjupat sätt. Med tanke på den 

historiska kontexten i vilken Bubers arbeten skrevs skulle man kunna invända att 

resonemanget inte är aktuellt. Utifrån den hittills presenterade problematiseringen anses 

dock Bubers begrepp vara högaktuella och förmå fånga in den för alla människor 

genom alla tider aktuella upplevelsen av att bli sedd och bekräftad som människa. Att 

Bubers teoretiska resonemang är aktuellt och användbart för att beskriva pedagogiska 

möten i vår tid, bekräftas också av att framstående forskare inom pedagogik (Se till 

exempel Aspelin & Persson, 2011) använder hans teoretiska resonemang som 

utgångspunkt för sin forskning. 
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4 Tidigare forskning 
Det här kapitlet ägnas åt att presentera tidigare forskning kring relationsskapande 

mellan pedagoger och barn. En del av forskningen bygger i likhet med föreliggande 

studie på Martin Bubers teoretiska ramverk men applicerat i en skolkontext. Eftersom 

det utifrån min vetskap inte finns motsvarande forskning i förskolekontext presenteras 

även studier om relationsskapande i förskolan utan explicit koppling till Bubers teori 

men där utgångspunkten kan tolkas vara en liknande uppfattning om relationsskapande.  

 

4.1 Lärares sociala och mellanmänskliga relationskompetens 

Aspelin (2015) bidrar genom sin forskning med ett teoretiskt ramverk för att förstå olika 

aspekter av lärares relationskompetens. I en begreppsanalys diskuteras Martin Bubers 

begrepp (Buber, [1923] 1990 se Aspelin, 2015, s.54) det sociala och det 

mellanmänskliga i relation till pedagogiska relationer. Aspelin (2015) kopplar samman 

det sociala med lärares förmåga att förhålla sig till relationer med elever medan det 

mellanmänskliga kopplas till lärares förhållningssätt i relationer. Studien tar sin 

utgångspunkt i att god utbildning bygger på möten mellan människor och att det är 

lärares ansvar att bygga goda och tillitsfulla relationer med barnen som de möter. 

Aspelin (ibid.) lyfter med hjälp av Bubers begrepp (Buber, [1923] 1990 se Aspelin, 

2015, s.54) fram två olika slags relationsformer som lärare har att förhålla sig till. Det 

sociala beskrivs handla om att på ett relativt anonymt sätt vara tillsammans med 

människor i ett sammanhang och att förhålla sig till de normer som råder dem emellan 

men utan att det nödvändigtvis äger rum några personliga möten. Kopplat till lärares 

relationskompetens handlar det sociala om att målinriktat främja och påverka elevers 

eget relationsskapande för att underlätta deras uppfyllelse av utbildningens mål. Det 

innebär alltså ett strategiskt, planerat och medvetet arbete med relationer där läraren 

själv agerar utifrån och med distans. Begreppet det mellanmänskliga beskrivs av 

Aspelin (2015) istället handla om det som sker mellan människor i personliga möten. 

När det gäller den mellanmänskliga aspekten av lärares relationskompetens avses enligt 

Aspelin (ibid.) lärares förmåga att själv träda i relation med eleven. I mellanmänskliga 

möten möter läraren eleven inifrån med en accepterande och hoppfull inställning som 

gör att eleven upplever sig bekräftad som person och samtidigt uppmuntrad att 

utvecklas. Det finns inget målmedvetet syfte med det mellanmänskliga mötet utan det 

handlar primärt om att vara närvarande i det som sker och inför eleven som person med 

öppenhet för att lärande och mänsklig utveckling sker. Aspelin (ibid.) menar att lärare 

behöver både den sociala och den mellanmänskliga aspekten av relationskompetens för 

att uträtta sitt arbete men att både praktik och forskning huvudsakligen riktas mot de 

sociala aspekterna. De mellanmänskliga relationerna, som är nödvändiga och värdefulla 

för att bli människa, riskerar därför att hamna i bakgrunden. I Aspelins (ibid.) 

resonemang kan implicit skönjas en oro för att de till synes diffusa och svårplanerade 

men livsnödvändiga mellanmänskliga relationerna får lämna allt större utrymme för de 

mer målmedvetna och utifrån styrdokumentens mål effektiva sociala relationerna. 

Aspelins (ibid.) resonemang tar sin utgångspunkt i en svensk skolkontext. Eftersom 

förskolans kunskapsuppdrag ökar och alltmer inspireras av skolans målinriktade arbete 

kan dock Aspelins begreppsdiskussion kopplas även till förskolans verksamhet och kan 

därför antas spela roll för det här arbetets tematiska undersökningsområde.  

 

4.2 Det mellanmänskliga förutsätter både närhet och distans 

I en annan begreppsdiskussion lyfter Aspelin (2016) fram vikten av växelverkan mellan 

närhet och distans i pedagogiska relationer. När utgångspunkten, som inom den 

relationella pedagogiken, är att relationer mellan lärare och elever är avgörande för 
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elevers utveckling och lärande finns enligt Aspelin (ibid.) en risk att mellanrummet 

mellan lärare och elev suddas ut. Med hänvisning till Bubers dialogfilosofi (Buber, 

[1951] 1997 se Aspelin, 2016, s.6) och begreppen träda i relation och upprätta distans 

menar Aspelin (2016) att den relationskompetente läraren har förmåga att förutom 

närhet också skapa distans mellan subjekten som möts. I pedagogiska relationer har 

läraren ansvar för att föra eleven mot förändring och utveckling och med överdriven 

närhet förlorar relationen sitt syfte. Om man tänker sig närhet och distans som två 

begreppsliga motpoler menar Aspelin (ibid.) att sociala relationer, där läraren hanterar 

relationer, kan tolkas ligga närmare polen distans. Mellanmänskliga relationer, där 

läraren träder in i relationer och försöker erfara tillvaron ur elevens perspektiv, ligger 

däremot närmare polen närhet. Det eftersträvansvärda är enligt Aspelin (ibid.) en 

dynamisk växling i området mellan dessa poler. Aspelin (ibid.) pekar på Bubers ([1923] 

1990 se Aspelin, 2016, s.10) begrepp det mellanmänskliga och på att det definieras som 

ett möte mellan Jag och Du, alltså två åtskilda subjekt. Aspelin (2016) använder 

begreppet differentiering för att belysa lärares förmåga att balansera mellan närhet och 

distans i relation till elever men också förmåga att stötta eleverna att ”urskilja sig själv” 

(ibid., s.11). Även denna diskussion äger rum utifrån ett skolperspektiv. I förskolan kan 

risken att komma för nära barnen tolkas vara ännu mer överhängande i strävan efter att 

närma sig barns perspektiv eftersom barnen är yngre och ofta har ett större behov också 

av att bli omhändertagen av vuxna.  

 

4.3 Emotionell närvaro möjliggör det mellanmänskliga 

I en filosofisk analys lyfter Bredmar (2017) fram vikten av att värdesätta och använda 

personliga och existentiella aspekter i det professionella läraruppdraget. Som empiriskt 

underlag används resultatet från en tidigare intervjustudie med lärare om deras 

arbetsglädje (Bredmar, 2014 se Bredmar, 2017, s.255). Resultatet från denna studie 

visar att lärare uppfattar emotionell närvaro som väsentlig för upplevelsen av 

arbetsglädje. Bredmar (2017) tar i den nya analysen utgångspunkt i att emotionell 

närvaro öppnar möjligheter för den relationella kvalitet som Buber ([1923] 2006; [1933] 

2008; [1942] 2005; [1951] 2008; [1953] 1993; [1954] 2004 se Bredmar, 2017, s.255) 

benämner det mellanmänskliga. I resultatet lyfts tre exempel på vad emotionell närvaro 

kan innebära i det mellanmänskliga lärararbetet. Det första exemplet är emotionell 

närvaro som en flexibel och öppen hållning inför vad som kan komma att ske i 

pedagogiska situationer och relationer. Bredmar (2017) kopplar detta till det 

oförutsägbara i mellanmänskliga möten som inte kan planeras utan bara tas emot. Det 

andra som Bredmar (ibid.) pekar på är den emotionella närvaron som redskap för att 

uppfatta och synliggöra känslor som har betydelse för det pedagogiska arbetet som 

helhet. Författaren argumenterar för att både förnuft och känsla behövs för att uträtta ett 

bra arbete som lärare men menar att känslodimensionen sällan betraktas som värdefull 

eller prioriterad kompetens i dagens rationella kunskaps- och utvärderingskultur. Det 

finns nyanser och upplevelser som inte kan mätas men som kan uppfattas av den 

känsligt begåvade människan och det är när ”känslan är förnuftig och förnuftet är 

känsligt” (ibid., s.259) som det pedagogiska arbetet fungerar som bäst. Det tredje som 

Bredmar (ibid.) lyfter fram är att lärare som är emotionellt närvarande i högre 

utsträckning vågar vara personliga i sin professionella roll. Hon menar att det är när 

lärare tar hänsyn till och använder sig av både sina egna och elevernas tidigare 

erfarenheter i arbetet mot utbildningens mål som arbetet blir lustfyllt och meningsfullt 

både för elever och lärare. Sammanfattningsvis är Bredmars (ibid.)  studie av relevans 

för föreliggande arbete i den bemärkelsen att hon utvecklar och konkretiserar hur 

pedagoger kan arbeta för att skapa förutsättningar för det mellanmänskliga.  
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4.4 Pedagogiska relationer är asymmetriska och intersubjektiva 

Aspelin (2014) poängterar att pedagogiska relationer innebär att lärare har ansvar för 

elevernas utveckling och lärande och därför måste präglas av viss asymmetri. För att 

relationer ska vara pedagogiska krävs det enligt Aspelin (ibid.) att lärare både möter 

eleverna utifrån deras perspektiv och bekräftar dem sådana de är och att läraren hjälper 

eleverna att utvecklas alltmer till de unika personer som de kan bli. Lärare kan alltså 

förväntas vara rotade i det som sker i relationen med eleven här och nu och samtidigt 

blicka framåt och peka ut en möjlig riktning för eleven. Aspelin (ibid.) menar att det i 

det svenska skolsystemet där elevers behov, rättigheter och möjlighet till inflytande fått 

en allt mer framträdande plats finns en risk att lärare ger avkall på sin egen roll som 

ansvarig ledargestalt och överlämnar åt eleven att ta ansvar både för sitt lärande och för 

hur de pedagogiska relationerna ska gestaltas. Med utgångspunkt i olika filosofiska 

resonemang, med tyngdpunkt i Bubers dialogfilosofi, lyfter Aspelin (ibid.) i en teoretisk 

modell fram tre olika typer av pedagogiska relationer. Den asymmetriska intersubjektiva 

relationen karaktäriseras av en lärare som träder i relation med eleven som person och 

med utgångspunkt i elevens perspektiv tar ansvar för att skapa förutsättningar för eleven 

att utvecklas. Den asymmetriska subjekt-objekt-relationen beskriver Aspelin (ibid.) som 

en relation där läraren agerar som ett subjekt men där eleven betraktas som ett objekt. 

Läraren försöker i dessa relationer inte närma sig elevens perspektiv. Detta 

förhållningssätt kopplar Aspelin (ibid.) framför allt till traditionell pedagogik där läraren 

historiskt sett har varit en auktoritet. I den tredje relationen, den asymmetriska objekt-

subjekt-relationen, överlämnar läraren det pedagogiska ansvaret till eleven om träder 

fram som subjekt. I den senare relationen menar Aspelin (ibid.) att läraren inte tar sitt 

pedagogiska ansvar och ifrågasätter huruvida detta kan kallas en pedagogisk relation. 

De begrepp som Aspelin (2016) presenterar i denna studie kan tolkas vara användbara 

även för att synliggöra relationen mellan pedagoger och barn i förskolan och hur de 

förhåller sig till varandra. 

 

4.5 Rymliga och trånga interaktionsmönster 

I en empirisk studie kopplad till förskolan lyfter Bae (2012) fram två olika 

interaktionsmönster, rymliga och trånga, som till sin innebörd kan tolkas likna det 

mellanmänskliga respektive det sociala. Bae (ibid.) som med hjälp av 

videoobservationer har studerat kommunikation mellan förskollärare och barn i en 

norsk förskola lyfter fram att en dialogs karaktär är något mycket komplext och som 

påverkas av många faktorer. Hon menar att både barnet och den vuxne påverkar hur 

mötet gestaltar sig men att förskolläraren i sin profession har ett ansvar för att skapa 

intersubjektiva möten där barnets perspektiv synliggörs och där barnet ges inflytande. 

Utan medvetenhet, reflektion och ett flexibelt förhållningssätt riskerar dock den vuxnes 

perspektiv i likhet med ett mer traditionellt pedagogiskt förhållningssätt att bli 

utgångspunkt menar Bae (ibid.). Utgångspunkten i Baes (ibid.) studie är att förskollärare, 

för att främja intersubjektiva relationer, behöver vara inriktade på att närma sig barnets 

perspektiv och visa barnet att det har rätt till sitt eget perspektiv. Rymliga 

interaktionsmönster karaktäriseras just av ömsesidighet och dialog mellan två personer, 

förskollärare och barn, och av att barn möts som subjekt och att deras perspektiv 

efterfrågas och synliggörs. I dessa relationer är förskollärare närvarande och 

uppmärksamma på barns både verbala och ickeverbala uttryck och på vad barnen är 

upptagna av, vilket främjar barns delaktighet (ibid.). Förskollärarna är öppna och 

toleranta för barns initiativ och försöker förstå barns intentioner och stödja dessa. I 

rymliga interaktionsmönster är det framför allt barnen som ställer frågor och när 

förskollärare frågar gör de det på ett öppet sätt och ofta för att försäkra sig om att de 
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förstått barnet rätt. Förskollärare erkänner sina misstag och agerar för att rätta till dem 

utifrån barnens respons. Både förskollärare och barn är i dessa relationer lekfulla och 

uttrycksfulla och olikheter värdesätts. Detta kan jämföras med behovet av både närhet 

och distans i relationer som Aspelin (2016) lyfter fram. För att ett mellanmänskligt möte 

ska ske krävs det att det är två separata, och därmed olika, subjekt som möts. De trånga 

interaktionsmönstren kan uppfattas som de rymligas motpol. I trånga 

interaktionsmönster är det till exempel förskolläraren som kontrollerar 

kommunikationen, ofta genom att ställa frågor med ett givet svar. Förskolläraren är inte 

lika uppmärksam på barns initiativ eller på deras kroppsliga uttryck utan är fokuserad på 

att arbeta mot de mål som hon själv har satt upp. Barnet framträder i sådana 

interaktionsmönster således som ett objekt.  Bae (2012) poängterar att både rymliga och 

trånga kommunikationsmönster förekommer i förskolan och att vilka mönster som 

dominerar kan bero på både personliga och strukturella faktorer. De interaktionsmönster 

som Bae (ibid.) beskriver kan tolkas vara relevanta för föreliggande studie eftersom de 

är kopplade just till förskolan och möten mellan pedagoger och barn där. Även om Baes 

forskning inte är direkt relaterad till Bubers teori så finns det likheter mellan rymliga 

interaktionsmönster och det mellanmänskliga som kan användas för att synliggöra hur 

pedagoger i förskolan konkret behöver arbeta för att mellanmänskliga möten ska uppstå.  

 

4.6 Möten präglade av demokratiska värden 

Även Emilson (2008) pekar i sin avhandling om intersubjektiv fostran på att lärares sätt 

att kommunicera med barn i förskolan har avgörande betydelse för om barnet kan träda 

fram som ett subjekt och därmed få inflytande över sin utbildning. Att möta barn som 

subjekt kan tolkas som att låta barnets perspektiv bli synligt och få konsekvenser. 

Emilson (ibid.) genomförde videoobservationer av de situationer i vardagen då lärare 

och yngre barn (1-3 år) på något sätt tilltalade och svarade på varandras tilltal i syfte att 

förstå vilka värden som framträder i dessa interaktioner. Resultatet visar att det är när 

lärare möter barnen som subjekt, när de närmar sig barns perspektiv och bidrar med 

emotionell närvaro och lekfullhet som demokratiska värden som till exempel inflytande 

och delaktighet framträder. Att närma sig barns perspektiv kan liknas vid Bubers 

([1954] 2000) begrepp realfantasi som avser att erfara tillvaron så som den framträder 

för den andre, i det här fallet barnet, och förutsätter att läraren är nyfiken på, accepterar 

och bekräftar barnets tankar och erfarenheter. Med emotionell närvaro avser Emilson 

(2008, s.90) ”pedagogens lyhördhet och sensitiva följsamhet gentemot barnet”. Det kan 

alltså tolkas handla om lärarens förmåga att dels avläsa barnets intentioner och dels att 

svara på dessa. Lekfullhet innebär utifrån Emilsons (ibid.) resultat att relationerna 

mellan förskollärare och barn präglas av humor och glädje, ofta kring ett gemensamt 

innehåll. Till skillnad från andra värden tycks demokratiska värden som inflytande och 

delaktighet inte förmedlas tvingande utan som möjligheter för barnet att välja. Detta kan 

jämföras med den öppenhet och det icke målmedvetna som karaktäriserar det 

mellanmänskliga i Aspelins (2015) beskrivning. Att Emilson (2008) lyfter fram 

pedagogers förhållningssätt som avgörande för huruvida barnen kan träda fram som 

subjekt gör studien relevant och användbar för att synliggöra relationer mellan 

pedagoger och barn i förskolan. 

 

Sammantaget kan man alltså konstatera att de presenterade studierna på olika sätt 

synliggör relationsskapandet mellan vuxen och barn i pedagogiska relationer. 

Pedagogers förhållningssätt och ansvar lyfts fram och problematiseras i relation till 

barns möjligheter att träda fram som subjekt och bli tagna på allvar, vilket kan kopplas 

till pedagogers förmåga att skapa förutsättningar för det mellanmänskliga. 
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5 Metodologiska utgångspunkter och metod 
I kapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter liksom en redogörelse för 

datainsamlingsverktyg, urval, genomförande, analysverktyg, etiska överväganden samt 

reflektioner kring studiens trovärdighet, tillförlitlighet och ekologiska validitet. 

 

Baserat på forskningsfrågornas karaktär och studiens undersökningsintresse föll det sig 

naturligt att använda en kvalitativ metodologisk ingång för studien. Med en kvalitativ 

ansats kan forskaren genom sitt subjektiva deltagande i processen vinna fördjupad 

förståelse för hur komplexa fenomen gestaltar sig i specifika kontexter (Denscombe, 

2009). Föreliggande studie är en liten studie där det komplexa fenomenet pedagogers 

relationsskapande med barn, beskrivs och tolkas utifrån en förskolekontext i syfte att 

skapa just denna fördjupade förståelse. Närmare bestämt är studien inspirerad av ett 

fenomenologiskt perspektiv. Inom fenomenologi strävar forskaren efter att beskriva och 

tolka ett fenomens generella drag så som det uttrycks av dem som upplever det 

(Allwood & Eriksson, 2012), vilket innebär att studien har ett uttryckligt aktörsfokus, 

nämligen pedagogers. Människors upplevelser av fenomen i ett sammanhang bildar det 

man inom fenomenologin kallar livsvärlden (ibid.). I föreliggande studie är det 

fenomenet relationsskapande som ska beskrivas så som det uttrycks i den livsvärld som 

delas av pedagoger och barn i förskolans kontext.  

 

5.1 Intervju som forskningsverktyg för insamling av data 

För att synliggöra pedagogers uppfattningar av relationsskapande med barn användes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. Eftersom människors uppfattningar 

av ett fenomen påverkar hur fenomenet gestaltas är det genom människors 

beskrivningar av och förhållningssätt till ett fenomen som den kvalitativt inriktade 

forskaren vinner kunskap och förståelse (Uljens, 1989). Kvalitativa intervjuer är ofta 

utforskande till sin karaktär och syftar till att skapa förutsättningar för informanten att 

uttömmande och med egna ord berätta om ett fenomen utifrån sin egen förståelse 

(Denscombe, 2009). Intervjufrågor och teman ska formuleras på ett sådant sätt att de 

svarar på studiens frågeställningar och i en kvalitativ studie är det väsentligt att 

informanten ges möjlighet att relativt fritt berätta om sina uppfattningar (Kihlström, 

2007). Intervjuguiden i föreliggande studie arbetades därför fram utifrån aktuella 

frågeställningar och mot bakgrund av studiens teoretiska ramverk (Se Bilaga B). Öppna 

frågor formulerades utifrån var och en av frågeställningarna. Intervjuguiden inleds med 

frågor om informantens bakgrund och är vidare uppbyggd utifrån fem teman. De tre 

första kan kopplas till den första forskningsfrågan om vilken form av relationsskapande 

som blir synligt och handlar om allmän uppfattning om relationsskapande, barns behov 

av relationer och syfte med relationsskapande. Det fjärde temat, hur pedagoger 

organiserar för personliga möten, kan kopplas till forskningsfrågan om hur pedagoger 

arbetar för att möta varje barn. Det sista temat handlar om hur personliga möten 

gestaltas och kan kopplas till den tredje forskningsfrågan om kännetecken för det 

mellanmänskliga. Avslutningsvis ges det utifrån intervjuguiden utrymme för 

informanten att sammanfatta sina tankar och lyfta fram sådant som inte berörts.  

 

Intervjuer kan vara styrda av intervjuaren i olika hög grad. I semistrukturerade 

intervjuer används ett förberett underlag med frågor på ett flexibelt sätt och med 

öppenhet för och anpassning till informantens berättelse (Denscombe, 2009). 

Intervjuarens uppgift i sådana intervjuer är att stödja informantens berättelse och att 

med teman, öppna frågor och följdfrågor rikta innehållet mot det fenomen som ska 

utforskas (Kihlström, 2007). För att fånga pedagogers subjektiva beskrivningar och 
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tolkningar av relationsskapande och för att få ett rikt och detaljerat material användes 

semisstrukturerade intervjuer i föreliggande studie. För att synliggöra informanternas 

olika uppfattningar användes personliga intervjuer. I fokusgruppintervjuer finns det 

enligt Denscombe (2009) en risk att informanterna inte vågar uttrycka det de tänker 

eller att de istället för att berätta med egna ord stödjer någon annans utsaga. Personliga 

intervjuer där intervjuaren samtalar med en informant i taget underlättar enligt 

Denscombe (ibid) dessutom för forskaren att koppla uppfattningar till kontexten, vilket i 

den här studien var värdefullt för att få fördjupad förståelse av hur relationsskapande 

kan gestaltas i olika förskolekontexter. 

 

5.2 Urval 

För att svara på studiens forskningsfrågor användes ett subjektivt och målstyrt urval. 

Det innebär att deltagarna väljs strategiskt utifrån forskarens bedömning av ett förväntat 

bidrag till aktuell studies syfte (Denscombe, 2009). För att få ett så rikt material som 

möjligt utifrån studiens ramar gällande tid och omfattning, valdes informanter med 

variation gällande examensår, utbildning och arbetsplats. Uppfattningen av 

relationsskapande kan tolkas hänga samman med vilken diskurs som är rådande i 

förskolan. Att förskolans uppdrag har förändrats över tid och särskilt tydligt i samband 

med att förskolan 1998 fick en läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan göra att 

relationsskapande uppfattas på olika sätt av olika individer i olika perioder. Därför 

utgjorde examen före respektive efter 1998 ett urvalskriterium. Eftersom både 

förskollärare och barnskötare arbetar i förskolan och kan förväntas skapa relationer med 

barnen var det angeläget att inkludera båda dessa yrkesgrupper i urvalet. Som 

gemensam benämning för dessa yrkesgrupper används i studien begreppet pedagoger. 

Pedagogers relationsskapande med barn kan antas ha olika betydelse och karaktär med 

tanke på barnens ålder. Därför eftersträvades en variation gällande arbete i barngrupper 

med yngre (1-3 år) och äldre (3-5 år) barn. Dessutom valdes pedagoger från tre olika 

förskolor. Två av förskolorna ligger relativt centralt i en medelstor stad i Sveriges södra 

del medan den tredje förskolan finns i ett mindre samhälle i samma kommun som de 

övriga. De deltagande pedagogerna i studien var Lovisa, Helena, Berit och Kerstin (Se 

Tabell 1). 

 

Tabell 1: Bakgrundsinformation om informanterna 
 Utbildning Ålder Förskola**  Examensår Barnens 

ålder/år 

Lovisa* Förskollärare 25  Parken stad 2017 1-3  

Helena Förskollärare 38  Lunden stad 2005 3-5  

Berit Barnskötare 59  Dungen stad 1987 3-5  

Kerstin Förskollärare 59  Skogen  mindre ort 1981 1-3  
* &**: namnen är fingerade 

 

5.3 Genomförande 

Förskolechefer på respektive förskola informerades först skriftligt via e-post om 

studiens syfte och metod. Informanterna kontaktades muntligt och tillfrågades om att 

delta i personliga intervjuer om relationsskapande med barn i förskolan. Efter muntligt 

samtycke bokades tid (ca 1 timme) för intervjutillfället. Informanterna informerades 

skriftligt i ett missiv (se Bilaga A) om studiens syfte, planerade upplägg samt om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och gav skriftligt samtycke till att 

delta. Vid intervjutillfället informerades informanten ytterligare en gång om studiens 

syfte, genomförande och de etiska riktlinjerna. Intervjuaren ställde utifrån 

intervjuguiden (se Bilaga B) frågor men förhöll sig öppen till frågorna och anpassade 
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följdfrågor till informantens berättelse. Intervjuaren stämde under samtalets gång av 

innehållet med informanten och kontrollerade att hon uppfattat denne så korrekt som 

möjligt. Innan samtalet avslutades uppmanades dessutom informanten att sammanfatta 

innehållet för att ytterligare minska risken för missförstånd. För att fånga stämningen, 

som kan ge viss information kring innehållet, gjordes anteckningar under intervjun. 

Intervjuerna genomfördes på en avskild plats på respektive pedagogs arbetsplats och 

varade mellan 35 och 50 minuter. För att minska risken för att av tekniska skäl förlora 

intervjumaterial gjordes ljudupptagning med två olika mobiltelefoner.  

 

5.4 Bearbetning av data 

I analysprocessen av kvalitativa data ingår att sammanställa och att som forskare göra 

sig förtrogen med materialet för att sedan kunna bearbeta, tolka, värdera och presentera 

studiens empiriska underlag och analytiska slutsatser (Denscombe, 2009). De inspelade 

intervjuerna transkriberades i sin helhet var för sig och kommentarer om stämning och 

liknande gjordes utifrån intervjuarens minnesbild samt intervjuprotokoll. Varje 

transkription genomlästes och bearbetades noggrant och ett flertal gånger för att 

forskaren skulle bli väl bekant med innehållet. I syfte att vid analys av kvalitativa data 

få så trovärdiga och tillförlitliga resultat som möjligt, argumenterar Graneheim och 

Lundman (2004) för en kvalitativ innehållsanalys där intervjudatan bearbetas och 

sorteras med hjälp av koder, kategorier och teman. Att kodera transkriptionerna innebär 

enligt Graneheim och Lundman (ibid.) att innehållet kondenseras och förses med 

analytiska koder. De olika koderna från respektive transkription förs sedan i en 

systematisk och tolkande process samman till innehållskategorier och avslutningsvis 

skrivs det underliggande innehållet i kategorierna fram som teman. Med ledning av 

Graneheim och Lundmans (ibid.) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys kodades och 

kategoriserades varje segment inledningsvis var för sig. Det som i kodningsprocessen 

(Se Bilaga C för ett utdrag) benämns koder är exempel på in vivo-koder (Bryman, 2018) 

och bygger på informanternas formuleringar. Kategorierna är fria koder utifrån 

forskarens tolkning av innehållet. Utifrån kategorierna kunde sedan data från de olika 

intervjuerna föras samman i ett nytt dokument (Se utdrag i Bilaga D) för att se likheter 

och skillnader mellan de olika informanternas uppfattningar. Materialet bearbetades och 

kategoriserades ytterligare i relation till studiens frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkt och sorterades slutligen i teman baserade på underliggande mening. I 

syfte att hålla dessa teman så nära informanternas berättelser som möjligt användes i 

presentationen av resultat och analys in-vivo-rubriker, det vill säga rubriker hämtade 

från informanternas berättelser (ibid.).  

 

5.5 Etiska överväganden 

För att vinna kunskap om människors uppfattningar och på det sättet bidra till 

människors och samhällets utveckling är det rimligt och nödvändigt att involvera 

enskilda människor. Detta måste dock ske med hänsyn till enskilda människors 

integritet och hälsa. Vetenskapsrådet (2017) beskriver det som en avvägning mellan 

forskningens och individernas intressen och behov. ”Vi ska utföra kvalitativt god 

forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i 

forskningen” (ibid., s.13). I all forskning inom humaniora och samhällsvetenskap måste 

hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och de fyra 

huvudkraven gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Informationskravet innebär att den som deltar i en vetenskaplig studie har rätt att få 

kännedom om studiens syfte, om det planerade genomförandet och om att det är 

frivilligt att delta och möjligt att avbryta under studiens gång. Samtyckeskravet innebär 
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att deltagaren, eftersom det är frivilligt att delta, måste ge sitt samtycke och att det inte 

ska få några negativa konsekvenser om hon väljer att avbryta sitt deltagande. För att 

uppfylla informations- och samtyckeskravet informerades respektive pedagog både 

muntligt och skriftligt via ett missiv om studiens syfte, om att intervjun skulle spelas in 

och om studiens frivillighet. Även förskolecheferna informerades skriftligt. Vid 

respektive intervjutillfälle informerades informanterna ytterligare en gång om studiens 

syfte samt sina rättigheter och forskarens skyldigheter i relation till de forskningsetiska 

principerna (ibid.) och lämnade efter detta sitt skriftliga samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att inga personliga uppgifter om deltagarna ska kunna 

nås av obehöriga (ibid.). Utifrån kravet om konfidentialitet fingerades namnen på 

deltagande förskolor samt pedagoger. Inte heller ort eller kommun där förskolorna finns 

namngavs någonstans i studien. Intervjumaterialet förvarades också på ett sätt som 

förhindrade obehöriga att få åtkomst till det. Nyttjandekravet innebär att den 

information som har samlats in inte får användas i andra syften än till forskning (ibid.). I 

enlighet med nyttjandekravet användes det insamlade intervjumaterialet endast inom 

ramen för föreliggande studie.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer är ett bra verktyg för att få rik och detaljerade data om 

informanternas tankar och uppfattningar om ett fenomen (Denscombe, 2009). Valet av 

intervju som forskningsverktyg och det varierade urvalet kan i relation till föreliggande 

studies syfte att få kunskap om pedagogers uppfattningar om relationsskapande tolkas 

vara relevant och bidra till studiens trovärdighet. Att forskaren möter informanterna i 

personliga intervjuer skapar enligt Denscombe (ibid.) möjlighet att ställa följdfrågor och 

att be informanten att förtydliga sina tankar och därmed minska risken för missförstånd. 

Detta kan påverka trovärdigheten positivt eftersom det ökar möjligheten att få fördjupad 

förståelse för vad informanten menar men samtidigt minska studiens tillförlitlighet. En 

studies tillförlitlighet innebär att andra forskare skulle få fram liknande resultat med 

samma metod (ibid.). Eftersom sammanhanget och forskarens förförståelse påverkar 

intervjun och vilka följdfrågor som ställs skulle det vara svårt att uppnå samma resultat 

under andra förutsättningar, vilket inte heller är målsättningen i kvalitativa studier som 

främst fokuserar på en fördjupad förståelse av just aktörers subjektiva uppfattningar och 

där forskningsprocessen liknar en konstruktionsprocess mellan forskare och deltagare. 

Att forskaren har en öppen och tillåtande inställning och inte låter förutfattade meningar 

styra analysen är dock en aspekt som enligt Denscombe (ibid.) är viktig för en studies 

tillförlitlighet. Kihlström (2007) menar att ett sätt att som forskare urskilja sina egna 

tankar, och som dessutom underlättar förståelsen av informanternas berättelser, är att 

noggrant sätta sig in i innehållet och formulera sig kring ämnesområdet vilket gjordes i 

föreliggande studie. 

 

Eftersom föreliggande studies syfte var att på ett djupare plan förstå pedagogers 

uppfattningar och inte att undersöka deras handlingar var intervju ett lämpligt 

forskningsverktyg. På liknande sätt som vid observationer anses det vid intervjuer 

finnas en överhängande risk att informanterna anpassar sin berättelse till vad de tror att 

forskaren är ute efter (Denscombe, 2009). Det är ofrånkomligt att forskaren och dennes 

tidigare kunskaper påverkar intervjun men intervjufrågornas öppna karaktär och att det 

lämnades utrymme för tystnad och för informanterna att berätta fritt, minskade risken 

att styra informanternas svar. Genom att skapa transparens om tillvägagångssättet vid 

datainsamling och analys av det empiriska materialet har jag också försökt att öka 

läsarens möjlighet till insyn och förståelse av de i arbetet dragna slutsatserna, vilket kan 

tolkas öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) 
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lyfter förutom relevant datainsamlingsmetod och varierat urval fram en noggrann 

analysmetod som är nära kopplad till datamaterialet som avgörande för trovärdighet och 

tillförlitlighet. Analysen i föreliggande studie gjordes med noggrannhet och med en 

strävan efter att använda relevanta koder, kategorier och teman så nära som möjligt 

kopplade till informanternas berättelser.  

 

Transparens gällande tillvägagångssätt men även gällande urval kan även tolkas påverka 

den ekologiska validiteten positivt. Ekologisk validitet innebär enligt Bryman (2018, 

s.74) ”huruvida samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i människors vardag och i 

deras naturliga miljöer”. Valet av forskningsverktyg, som skapar utrymme för 

informanternas egna berättelser, att urvalet bygger på pedagoger som har erfarenhet av 

och är verksamma i förskolan samt att studiens undersökningsområde, 

relationsskapande i förskolan, är relevant överallt där pedagoger och barn möts, kan 

tolkas underlätta möjligheten att tillämpa resultaten åtminstone i andra 

förskolekontexter.  
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6 Resultat och analys 
Här presenteras tillsammans resultat och analys av det empiriska materialet tematiserat i 

tre huvudavsnitt utifrån studiens frågeställningar. I det första avsnittet presenteras de 

syften som pedagogerna1 uppfattar med relationsskapandet, vilket kan kopplas till 

studiens första frågeställning om vilken form av relationsskapande som blir synligt i 

pedagogernas beskrivningar. Det andra avsnittet är kopplat till studiens andra 

frågeställning som handlar om hur pedagogerna arbetar för att möta varje barn. Utifrån 

pedagogernas beskrivningar av hur de skapar förutsättningar för möten med varje barn 

och studiens teoretiska ramverk har detta tolkats som att de skapar möjligheter för det 

mellanmänskliga. I det tredje avsnittet presenteras slutligen de ögonblick av 

samförstånd som pedagogerna beskriver och som kan tolkas vara uttryck för 

mellanmänskliga möten. Detta avsnitt kan primärt kopplas till den tredje 

frågeställningen om kännetecken för det mellanmänskliga.   

 

6.1 Syftet med relationsskapandet 

Resultatet visar att pedagogerna uppfattar olika syften med relationsskapande mellan 

pedagoger och barn i förskolan. De syften som framträder i pedagogernas berättelser 

och som utgör det första avsnittets underkategorier är; att lära känna barnen, att skapa 

trygghet, att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas som människor och att främja 

barnens lärande. Studiens forskningsfrågor är svåra att åtskilja helt då dessa är 

analytiska till sin natur medan pedagogers berättelser har en meningsskapande karaktär. 

Syftet med relationsskapandet kan dock primärt kopplas till vilken form av 

relationsskapande som blir synligt i pedagogernas beskrivningar. Informanterna 

beskriver relationsskapande som något grundläggande i förskolan vilket kan kopplas till 

Bubers ([1923] 2006) utgångspunkt att livet består av möten mellan människor. När 

pedagogerna explicit talar om syftet med relationsskapandet är det framför allt att skapa 

förutsättningar för lärande som nämns. I pedagogernas beskrivning av sitt 

förhållningssätt i relationer med barnen framträder dock även syften som kan kopplas 

till att växa som människa. Relationsskapande anses vara nödvändigt för att lära känna 

barnen och för att skapa trygghet och trivsel. När pedagoger och barn har lärt känna 

varandra och barnen är trygga menar pedagogerna att de kan stödja barnen i deras 

utveckling som människor och utmana deras lärande genom undervisning. När det 

gäller undervisning och lärande beskrivs relationer primärt vara en förutsättning för och 

inte en del av själva lärandet.  

 
6.1.1 Vikten av att lära känna barnen 

Det primära syftet med relationsskapande är enligt informanterna att lära känna barnen. 

Helena beskriver att relationerna mellan dem som möts i förskolan är grundläggande 

och att relationerna med barnen hjälper henne att lära känna barnen.  

 
Relationer handlar om allt…lite så. För det första är det ju liksom relationen 

med barnen och till sina kollegor. Och att det behöver…alltså det blir ju 

relationer för att man…. Det är ju så man lär känna barnen med. (Helena) 

 

Pedagogernas önskan och strävan efter att lära känna barnen kan tolkas som att de är 

intresserade av barnen som personer och att de erkänner dem som subjekt, det som 

Buber ([1923] 2006) beskriver som att möta en människa som ett Du. 

Relationsskapandet tycks vara i fokus och i pedagogernas inställning finns en öppenhet 

                                                 
1 I studien benämns de intervjuade pedagogerna även informanter. 
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för vem barnet är och hur det kan ta sig uttryck i förskolans praktik. Detta kommer 

också till uttryck i pedagogernas tal om att de behöver känna barnen för att veta hur de 

ska möta dem i olika situationer och i olika känslor och för att lättare läsa av barnens 

behov och ge dem det stöd de behöver. 

 
Eh…ja, är det ett barn som jag har en relation till så vet jag hur det fungerar 

och jag vet hur jag gör i vissa situationer […]. Hur man gör på bästa sätt. Ja 

också. Och hur man bemöter barnet i den känslan som den har. (Helena). 

 

Taget ur sitt sammanhang skulle citatet om att läsa av barnen för att veta vilket stöd de 

behöver kunna tolkas som att pedagogen betraktar barnet som ett objekt och att 

relationen ses som ett medel för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för 

barnets utveckling och lärande, vilket Buber ([1954] 2000) menar är typiska aspekter av 

sociala relationer. Helena ger dock uttryck för en önskan om att lära känna barnen för 

att veta hur hon själv ska träda in i relationen. Detta kan tolkas som att relationen har ett 

värde i sig och bygger på ömsesidig medverkan från två aktiva subjekt, i det här fallet 

pedagogen och barnet. Att ha relationsskapandet i fokus, att vända sig till barnet som 

subjekt och att bidra med sig själv är aspekter som Buber (ibid.) kopplar till 

mellanmänskliga relationer. Även Aspelin (2015) lyfter fram lärares förmåga att i en 

skolkontext träda i relation med elever som avgörande för att mellanmänskliga möten 

ska ske. I pedagogernas tal om att anpassa situationer och bemötande utifrån barnen 

finns också uttryck för att de som pedagoger tar ansvar för relationsskapandet men utan 

att betrakta barnen som objekt. Ett sådant förhållningssätt i relationer kan jämföras med 

Bubers ([1923] 2006) beskrivning av pedagogiska relationer som asymmetriska 

gällande ansvar men jämlika gällande möjlighet att träda fram som aktör. Även Aspelin 

(2014) pekar på den nödvändiga asymmetrin i pedagogiska relationer och förespråkar 

att både lärare och elever ändå agerar som subjekt.  

 

Pedagogerna betonar vikten av att lära känna barnen för att kunna stödja dem på bästa 

sätt. Det kan tolkas finnas en strävan efter att skapa förutsättningar för barnet att vara 

sig självt, tolkat utifrån Buber ([1954] 2000) efter att frigöra barnet som person.  

Pedagogen kan tolkas sträva efter att anpassa sitt eget bemötande och förskolans praktik 

efter barnet snarare än att påtvinga barnet ett färdigt koncept. Buber (ibid.) lyfter fram 

skillnaden mellan pedagogik och propaganda och menar att pedagogik handlar just om 

att frigöra någon och dennes potential medan propaganda innebär att påtvinga något. 

Utifrån Bubers (ibid.) resonemang kan det förhållningssätt som pedagogerna lyfter fram 

tolkas ligga närmare pedagogik än propaganda. Det kan också tolkas likna det som Bae 

(2012) benämner rymliga interaktionsmönster och som innebär att pedagoger möter 

barn som subjekt, strävar efter att möta dem i deras intentioner och efter att synliggöra 

barns perspektiv. 

 

Kerstin lyfter fram betydelsen av att lära känna barnen för att förstå dem och för att 

barnen ska uppleva sig förstådda. Att barnen ska uppleva sig förstådda tyder på att 

Kerstin ser barnen som subjekt och kan kopplas till att bli mött som person och som ett 

Du (Buber, [1923] 2006).  

 
…och det kan man ju om man känner dom, om man har fått upp, om man 

har byggt upp den här relationen liksom och har…eh…så tycker jag att vi 

förstår barnen och jag tror dom känner sig förstådda…utav oss liksom. 

(Kerstin) 
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Buber ([1954] 2000) pekar på erkännandet av den andre som en av förutsättningarna för 

att mellanmänskliga möten ska uppstå och menar att erkänna innebär att överlämna sig 

åt varandra och att ha tilltro till att den andre bidrar. Kerstin skulle kunna ha nöjt sig 

med att tro sig ha förstått barnen för att veta hur hon ska möta barnet men hon ger 

uttryck för att det har betydelse att barnet också upplever sig förstått, vilket kan tolkas 

som en tilltro till att barnet bidrar i relationen.  

 

Lovisa menar att det är lättare att planera tema och undervisning utifrån barnens 

intressen när man har lärt känna barnen. ”Men det är ju till exempel att vi tar temaarbete 

utifrån barnens intressen och det är ju för att jag…jag har en relation med barnen och då 

vet jag ju vad dom…är intresserade av just nu…”(Lovisa). Att känna barnen kan här 

tolkas uppfattas som ett hjälpmedel och en förutsättning för att göra undervisningen 

intressant, vilket tyder på att det inte är relationsskapandet som är i fokus utan att det 

betraktas som ett medel för något annat. Att andra dimensioner än relationsskapandet är 

i fokus kopplar Buber ([1954] 2000) till det sociala. Aspelin (2015) kopplar det sociala 

till lärares förhållningssätt till relationer till skillnad från när de själva träder in i 

relationer. I sociala relationer menar Buber ([1954] 2000) att barnet betraktas utifrån 

och med viss distans, som ett Det, vilket kan tolkas vara fallet när pedagogen utifrån 

barnets intressen planerar undervisningen. Att lära känna och utgå från barnens 

intressen kan också vara ett sätt att skapa förutsättningar för barnet att vara aktiv och 

träda fram som subjekt, vilket Buber (ibid.) istället kopplar till det mellanmänskliga.  

 

Sammanfattningsvis kan man därmed säga att pedagogers uppfattningar om vikten av 

att lära känna barnen framför allt handlar om en strävan efter att lära känna barnen som 

personer för att kunna anpassa sitt eget bemötande och förskolans praktik efter barnens 

behov och unika personligheter. Pedagogerna tycks ta ansvar för att lära känna barnen 

och för att själva träda i relation med barnen för att lära känna dem. Tolkat utifrån 

Bubers teori om möten mellan människor framträder primärt den mellanmänskliga 

kvaliteten i pedagogernas uppfattningar om att lära känna barnen då de talar om att 

erfara barnen som subjekt, att själva aktivt träda i relation med barnen och att ta ansvar 

för att skapa förutsättningar för barnen att vara sig själva.  

 
6.1.2 Relationer med pedagogen skapar trygghet 

Informanterna lyfter fram relationer mellan sig och barnen som avgörande för att barnen 

ska känna sig trygga och för att de ska trivas på förskolan. Att pedagogerna lyfter fram 

strävan efter att barnen ska känna sig trygga tyder på att de uppfattar barnen som 

personer med egna känslor och upplevelser och som pedagogerna eftersträvar att ta 

hänsyn till. Utifrån Bubers ([1923] 2006) teori kan de tolkas möta barnen som Du och 

acceptera barnen så som de är, vilket Buber ([1954] 2000) menar är en förutsättning för 

det mellanmänskliga. De trygga relationerna beskrivs vara särskilt viktiga i situationer 

som utmanar barnens trygghet som till exempel inskolning, överlämning på morgonen, 

vid sovstunder och blöjbyten. Lovisa lyfter till exempel fram en situation då barnet är 

tröttare än vanligt. 

 
Eh och sen…det kan ju vara bara en dag när man är lite trött liksom och då 

vill ju jag ju att dom ska känna att. ”Ja idag är det kanske inte hundra 

men…men jag kan va här ändå och det känns bra” liksom. (Lovisa)  

 

Buber ([1923] 2006) menar att det i möten mellan Jag och Du ligger ett ansvar för att 

möta varandra med kärlek, i bemärkelsen att acceptera och möta den andre så som den 

är. I Lovisas önskan om att det ska kännas bra för barnet att vara på förskolan kan en 
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sådan kärlek tolkas framträda. I citatet ger Lovisa också uttryck för att hon tar på sig 

ansvaret för att barnet ska trivas, vilket kan kopplas till asymmetrin i relationen mellan 

pedagog och barn, som Buber (ibid.) menar är ofrånkomlig och nödvändig i 

pedagogiska relationer och som även Aspelin (2014) poängterar. 

 

Berit lyfter fram vikten av att barnen känner sig trygga med pedagogerna för att de ska 

våga komma och be om hjälp. ”Och det måste dom ju känna liksom att eh… att dom 

kan komma och att vi finns där för dom. […] och att dom vågar komma till…eh…oss 

vuxna.” (Berit). Att barnen ska våga komma till pedagogerna kan tolkas vara ett uttryck 

för att Berit ser barnen som subjekt som är kapabla att söka upp pedagogerna och att 

hon erkänner barnen som Du (Buber, [1923] 2006). Att barnen uppmuntras söka upp 

pedagogen för att få hjälp att klara en uppgift skulle också kunna tolkas vara uttryck för 

att något annat än relationsskapandet är syftet med relationsskapandet. Berit ger under 

intervjun återkommande uttryck för en stor tilltro till barns förmåga, vilket gör att jag 

snarare tolkar uttalandet som ett sätt för pedagogen att locka fram barnet så som det är 

eller skulle kunna vara. Att en människa vågar träda fram som sig själv är enligt Buber 

([1954] 2000) både ett kriterium för och målet med mellanmänskliga möten.  

 

Helena berättar om ett barn som inte har utvecklat något verbalt språk och som hon 

behöver arbeta extra mycket med. Hon menar att en god och trygg relation till barnet 

och familjen är extra viktigt som utgångspunkt i ett sådant arbete. ”Eh…å jag tänker 

ibland har man ju barn som…som man får jobba mer med och då blir det ju ännu 

viktigare att man har en god relation.” (Helena). Att trygga relationer uppfattas ännu 

viktigare när situationen är krävande och utmanande tyder på att relationer uppfattas 

som grundläggande för den gemensamma tillvaron i förskolan, vilket kan kopplas till 

Bubers ([1923] 2006) utgångspunkt att möten är grunden för livet. En trygg relation 

mellan pedagogen och barnet i synnerhet, men även till familjen, lyfts fram som en 

utgångspunkt för att arbeta mot andra mål som till exempel språkutveckling men också 

för att förstå barnets unika uttryck. Relationen kan därmed tolkas vara både ett medel, 

utifrån Bubers ([1954] 2000) teoretiska utgångspunkt kopplat till det sociala, och ett mål 

kopplat till att växa som människa, vilket Buber (ibid.) menar är kännetecknande för det 

mellanmänskliga. Att relationer anses behövas i utmaningar kan också tolkas som att 

det anses behövas samarbete mellan barn och pedagog för att komma vidare, alltså två 

aktiva subjekt som vänder sig mot varandra, vilket kan kopplas till Bubers (ibid.) 

beskrivning av att erkänna varandra som Du.  

 

Pedagogerna lyfter också fram trygga relationer mellan pedagoger och barn som ett sätt 

att skapa ett bra klimat i gruppen och förutsättningar för barnen att skapa relationer med 

kompisar. ”För annars tror jag att relationen till dom andra kompisarna inte kommer 

liksom inte uppstå om inte…vi finns där och hjälper till liksom.” (Lovisa). Lovisa ger 

här uttryck för något som kan tolkas innebära att relationsskapandet mellan pedagoger 

och barn sker i syfte att främja relationsskapandet mellan barnen, vilket kan tolkas som 

att relationsskapandet uppfattas som ett medel och kan kopplas till Bubers (ibid.) 

begrepp det sociala. Utifrån Aspelins (2015) resonemang innebär det ett förhållningssätt 

till relationer. När pedagogerna betraktar sig själva som förebilder i relationsskapande 

finns också en risk att de tappar fokus på det som sker mellan sig och barnen och istället 

fokuserar på hur de själva framstår ur barnets perspektiv. Buber ([1954] 2000) menar att 

det är när människor fokuserar mellanrummet och träder in i relationen utan att förställa 

sig som det mellanmänskliga kan uppstå. När pedagogerna försöker framträda så som 

de vill att barnen ska uppfatta dem, det som Buber ([1923] 2006) kallar en individs 

sken-jag, sker inget egentligt möte mellan Jag och Du utan snarare mellan Jag och Det. 
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Möten mellan Jag och Det innebär distans mellan pedagog och barn och att barnet 

betraktas som ett objekt snarare än ett subjekt.  

 

Sammantaget visar ovanstående att pedagoger uppfattar relationsskapande med barnen 

som en förutsättning för att barn ska känna sig trygga och trivas på förskolan och i 

synnerhet i situationer som på olika sätt är utmanande och kräver extra arbete. 

Pedagogerna uppfattar att barnen kan vara sig själva när de är trygga, vilket utifrån 

Bubers teori ([1923] 2006) kan tolkas som ett uttryck för att pedagogerna ser barnen 

som subjekt och arbetar för att frigöra dem sådana de är och skulle kunna vara i 

förskolan. Pedagogerna tycks uppfatta trygga relationer både som värdefulla i sig och 

som ett viktigt medel för att uppnå lärande och utveckling bland barnen. Utifrån Bubers 

([1954] 2000) teori finns det alltså uttryck både för kriterier kopplade till det 

mellanmänskliga, när pedagoger och barn möts som subjekt, och för kriterier kopplade 

till det sociala, då pedagoger snarare betraktar barnen som objekt.  

 
6.1.3 Relationsskapande för att växa som människa 

I informanternas tal om relationer finns det beskrivningar som tyder på att 

relationsskapandet kan syfta till att barnen ska utvecklas och växa som människor vilket 

kan kopplas till det mellanmänskliga (ibid.). ”Att dom får utvecklas utifrån där dom är. 

Växa. Som människa kan man säga. Och det är ju både socialt, kunskapsmässigt och 

relationsmässigt så.” (Helena). Att ge barn förutsättningar att växa som människor kan 

tolkas handla om att ge dem utrymme att utvecklas som personer. Det kan tolkas finnas 

en riktning framåt och en förväntan på att barn ska utvecklas men inte utifrån 

pedagogers uppsatta mål utan utifrån barns drivkraft, vilket kan kopplas till att möta 

barn som ett Du (Buber, [1923] 2006). Relationen kan utifrån dessa beskrivningar 

tolkas ha ett syfte i sig självt och inte vara ett medel för något annat, vilket kan kopplas 

till det mellanmänskliga (Buber, [1954] 2000). Aspelin (2015) beskriver det 

mellanmänskliga som just de möten då barnet upplever sig bekräftad och blir 

uppmuntrad men inte tvingad att utvecklas. Kerstin talar om relationer som ett sätt att 

hjälpa barnen att känna sig trygga och utifrån det våga ge uttryck för vem de är, vilket 

kan tolkas som att hon ser barnen som Du (Buber, [1923] 2006) och har en tilltro till att 

barnet kan bidra. ”Att det liksom inte är nåt…det är ju inget…liksom att alla måste 

prestera nånting då ju utan att alla ska ha möjlighet att…uttrycka sig.” (Kerstin). I 

uttalandet finns uttryck för en förväntan på att barnet ska kunna vara sig självt genom 

att uttrycka sig och att det är genom att möta barnet som pedagogen kan få veta vem 

barnet är. Att pedagoger är uppmärksamma på barns uttryck är något som Bae (2012) 

menar är typiskt för rymliga interaktionsmönster. Kerstins uttryck för att mötet mellan 

pedagog och barn är betydelsefullt för att träda fram som person kan jämföras med 

Bubers ([1923] 2006) utgångspunkt att livet utgörs av mellanmänskliga möten. Att 

barnet i trygga relationer utan krav på prestationer kan uttrycka vem det är kan tolkas 

som att pedagogen i mötet med barnet strävar efter att locka fram barnet så som det är 

eller skulle kunna vara, vilket tolkat utifrån Buber ([1954] 2000) är en förutsättning för 

att det mellanmänskliga ska framträda. Att på detta sätt sträva efter att frigöra barnets 

inneboende potential kan också liknas vid Bubers beskrivning av vad pedagogik 

innebär.  

 

Att barnet genom tillitsfulla relationer ska stärka sin självkänsla är också något som 

lyfts fram av informanterna. Det handlar om att barnet genom stöd av relationen till 

pedagogen ges förutsättningar att lita till sin egen förmåga. ”Det kan…om man säger ett 

barn som är lite mer försiktig så är det jättehärligt när man har fått den relationen så 

man kan puffa lite så att den vågar.” (Helena). Att pedagogen hjälper barnet att lita till 
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sig själv förutsätter att pedagogen har tilltro till barnets förmåga och till barnet som ett 

subjekt. Att erkänna den andre som Du innebär enligt Buber ([1923] 2006) just att ha 

tilltro till att den kan bidra. Helena ger uttryck för att relationen har betydelse för att hon 

ska kunna hjälpa barnet att våga, vilket kan tolkas som att det finns en lyhördhet för 

barnet som person och att hon uppfattar att hon behöver träda i relation med barnet för 

att frigöra barnets potential snarare än att betrakta barnet utifrån som ett objekt. Att vara 

lyhörd för och erkänna barnet som subjekt liksom att vända sig till barnet för att frigöra 

dess potential är enligt Buber ([1954] 2000) aspekter som skapar förutsättningar för 

mellanmänskliga möten. Precis som i tidigare citat finns det även i Helenas uttalande 

uttryck för att pedagogen tar ansvar för relationen och för barnet samtidigt som hon 

möter barnet som ett subjekt. Denna asymmetri gällande ansvar som Buber ([1923] 

2006) menar måste prägla pedagogiska relationer kan även kopplas till de asymmetriska 

intersubjektiva relationer som Aspelin (2014) beskriver vara eftersträvansvärda mellan 

lärare och elever. 

 

Informanterna talar också om att de, när de har en relation med barnet, kan stödja barnet 

i gruppen och hjälpa barnet att ta plats som person också bland kompisar.   

 
”Ååå kan inte du berätta för kompisarna?” för det har vi redan pratat om 

innan. Men det är ju sånt också…för dom gillar ju att komma å berätta saker 

som händer hemma för att dom vet att jag är alltid intresserad av vad dom 

säger eftersom vi har den relationen. Och då blir det ju lättare för mig i en 

sån situation då kanske. Liksom få med dom i hela gruppen och sen använda 

det. (Lovisa) 

 

Lovisas beskrivning genomsyras av en strävan efter att stödja barnet så att hela gruppen 

ska få tillgång till barnet som person eller tolkat utifrån Buber ([1923] 2006) som ett 

Du. Lovisa kan i situationen tolkas arbeta för att både erkänna barnet som ett subjekt 

och att frigöra barnet så att hon kan växa som människa i bemärkelsen att våga vara sig 

själv och bidra med hela sin potential, vilket kan kopplas till en strävan efter det 

mellanmänskliga (Buber, [1954] 2000).  Att ta vara på barns tidigare erfarenheter är 

även något som Bredmar (2017) lyfter fram som ett uttryck för lärares emotionella 

närvaro och som hon menar bidrar till att mellanmänskliga möten sker. 

 

Relationsskapande kan, utifrån pedagogernas uppfattningar, därmed förstås som ett sätt 

att skapa förutsättningar för barnen att växa som människor. Barn kan i sådana 

relationer ge uttryck för vem de verkligen är som personer och vågar vara sig själva, 

både tillsammans med pedagogerna och tillsammans med andra barn. Tolkat utifrån 

Bubers ([1954] 2000) teori om det mellanmänskliga ger pedagogerna uttryck för en tillit 

till och respekt för barnen som personer, som Du, och en strävan efter att locka fram 

barnen som de är och skulle kunna vara. Pedagogerna tycks se relationerna som 

betydelsefulla för att stödja barnets människoblivande vilket kan tolkas som att 

relationsskapandet har ett eget värde.  

 
6.1.4 Relationsskapande för att främja lärande 

Pedagogerna beskriver relationsskapande kopplat till barns lärande. Det mest 

framträdande är pedagogernas tal om relationer som en förutsättning för att arbeta mot 

läroplanens mål och barns lärande men det finns även innehåll som visar att relationen 

till barnen hjälper pedagogerna att välja ett intressant innehåll och att styra barnen i den 

riktning de tänkt.  
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6.1.4.1 Relationer som förutsättning för lärande 

Flera av informanterna uppfattar relationsskapande med barnen som en förutsättning för 

att kunna bedriva undervisning utifrån läroplanens mål. Berit uttryckte det som att 

relationer med barnen är en förutsättning för att bedriva verksamhet. ”Det är ju… har 

man väl bara fått ihop gruppen och vi har lärt känna barnen så är det ju mycket lättare 

sen och kunna bedriva en verksamhet som vi vill sen.” (Berit). Att bedriva en 

verksamhet kan tolkas vara kopplat till förskolans målstyrda utbildningsuppdrag och 

relationsskapandet kan tolkas uppfattas som ett medel för att bedriva undervisning. Att 

lära känna barnen kan utifrån denna uppfattning tolkas handla mer om att iaktta och 

definiera ett objekt utifrån än att gå i relation med barnet som subjekt. Utifrån Aspelins 

(2014) beskrivning kan det tolkas innebära ett förhållningssätt till relationer och till 

barnet som objekt. Detta kan kopplas till Bubers ([1954] 2000) beskrivning av det 

sociala som innebär att barnet betraktas som ett Det och hänvisas till att träda fram så 

som det uppfattas av pedagogen snarare än så som det skulle kunna vara om det möttes 

som ett Du. I pedagogernas tal finns det uttryck för att relationerna måste falla på plats 

först för att man sedan ska kunna gå vidare, vilket tyder på en strävan bortom här och nu 

i relationsskapandet. Buber (ibid.) beskriver att mellanmänskliga möten förutsätter att 

de som möts är närvarande i det som händer mellan dem och helt vända till varandra, 

vilket kan bli svårt när uppmärksamheten vilar på vad som ska uppnås. Undervisningen 

tycks enligt pedagogernas uppfattningar inte heller innebära relationsskapande utan 

något som kan bedrivas när relationsskapandet är klart. Relationsskapandet kan tolkas 

vara något som man prioriterar i början av terminen för att sedan kunna ägna sig åt det 

som är förskolans egentliga uppdrag. Att barnen inte är trygga med pedagogen beskrivs 

som ett hinder för att bedriva verksamhet, vilket också kan tolkas vara uttryck för att 

inte relationsskapandet utan verksamheten är målet. Berit kopplar verksamhet till barns 

lärande och menar att barnen inte tar till sig det som pedagogerna förmedlar om de inte 

har en trygg relation.  

 
Ett lärande liksom. Och har du inte ett barn…en relation till ett barn som 

kanske, ett barn som kanske inte vill va med som springer iväg hela tiden när 

du ska göra nånting. Den tar ju inte åt sig nånting. Och inte, det blir ju lika 

som…då blir man ju själv stressad också och då kanske man inte förmedlar 

nånting det man ska till det…dom andra barnen i gruppen heller. Så det är ju 

A och O. Det är ju det viktigaste egentligen…att bygga upp det först för att 

kunna gå vidare. (Berit)  

 

Utifrån Berits beskrivning kan relationsskapandet tolkas uppfattas som något viktigt i 

förskolans praktik men inte för relationsskapandets skull utan för att uppnå läroplanens 

mål och för att skapa ordning. Att relationsskapandet uppfattas som ett medel för något 

annat kan kopplas till Bubers ([1954] 2000) begrepp det sociala. Sociala relationer är 

enligt Buber (ibid.) nödvändiga för att skapa ordning och struktur men bidrar inte till att 

vi utvecklas som människor. Det är inte heller människoblivandet som kan tolkas vara i 

fokus i Berits beskrivning, utan snarare en strävan mot att barnen utvecklas som lärande 

individer. I denna beskrivning kan barnen tolkas uppfattas som lärande objekt som ska 

ta till sig det som pedagogerna förmedlar och inte som ett subjekt som tillsammans med 

pedagogen kan skapa mening kring ett innehåll. Att möta barnet som ett objekt kan 

jämföras med Bubers ([1923] 2006) beskrivning av ett möte mellan Jag och Det. I mötet 

mellan Jag och Det betraktar pedagogen barnet distanserat och utifrån och träder inte i 

relation med barnet, vilket kan tolkas vara fallet i den uppfattning som här kommer till 

uttryck. Att barnet springer iväg från den planerade undervisningen skulle kunna tolkas 

som att barnet har ett annat mål än pedagogen. Att de har olika mål och därmed vänder 

sin uppmärksamhet åt olika håll och från varandra kan tolkas innebära att de inte träder i 
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relation med varandra utan förhåller sig distanserat till varandra. Att individer på 

liknande sätt distanserar sig från varandra och agerar parallellt utan att mötas menar 

Buber ([1932] 1993) är kännetecknande för den förklädda monologen.  

 
6.1.4.2 Relationer för att kunna styra barnen dit man vill 

Pedagogerna pekar på vikten av att ha en relation till barnen så att barnen vill stanna 

kvar i undervisningssituationer då pedagogen ska utmana barnens lek och lärande mot 

läroplanens mål, vilket kan tolkas som att pedagogerna uppfattar relationerna som ett 

sätt att styra barnen.  

 
[…] jag tror jag…av den erfarenheten jag har så när man har en god relation 

så är det lättare ändå liksom å kunna styra dom dit man vill då om man nu är 

medveten om vad man har för mål då eller i åtanke liksom. (Kerstin) 

 

Utifrån en sådan uppfattning kan relationerna tolkas användas som medel för att uppnå 

det pedagogerna planerat snarare än att involvera barnen i en intersubjektiv relation där 

båda parter ges möjlighet att påverka utgången. Pedagogerna kan tolkas möta barnen 

som objekt eller med Bubers ([1923] 2006) begrepp som ett Det. Möten mellan Jag och 

Det och som används som medel kallar Buber ([1954] 2000) för det sociala.  

Relationerna kan ses som medel för att bedriva undervisning och den dialog som 

möjliggörs i sådana möten kan liknas vid Bubers ([1932] 1993) beskrivning av den 

tekniska dialogen, där pedagogen försöker rikta barnets uppmärksamhet mot ett 

innehåll. Dessa målstyrda och lärarstyrda relationer, där barnet betraktas som ett lärande 

objekt, kan liknas vid Aspelins (2014) beskrivning av asymmetriska subjekt-objekt-

relationer och vid det som Bae (2012) beskriver som trånga interaktionsmönster. 

 

Pedagogens relation till barnet lyfts även fram som ett sätt att göra lärandeinnehållet 

intressant för barnen, vilket kan ses som ett försök att möta barnen som subjekt men 

med ett syfte att rikta deras uppmärksamhet mot något som pedagogerna har bestämt.  

 
Men det är ju till exempel att vi tar temaarbete utifrån barnens intressen och 

det är ju för att jag…jag har en relation med barnen och då vet jag ju vad 

dom…är intresserade av just nu…i större delen av gruppen då. Och att man 

använder det sen i själva lärandet…och lärandetillfällena. (Lovisa) 

 

Relationerna prioriteras inte för sin egen skull utan för att skapa förutsättningar för 

lärande, vilket kan kopplas till den relationella kvalitet som Buber ([1954] 2000) 

beskriver som det sociala. Det sociala innebär ett möte mellan ett subjekt och ett objekt, 

Jag och Det, och att relationskapandet inte är målet utan ett medel för att uppnå något 

annat, i det här fallet en effektiv och intressant undervisning i syfte att stödja barnens 

utveckling som lärande individer. 

 

Sammanfattningsvis kan pedagogers uppfattningar om relationsskapande för att främja 

lärande därmed tolkas innebära att relationerna underlättar för pedagogerna att skapa 

ordning och att rikta barnens uppmärksamhet mot läroplanens målområden. Tolkat 

utifrån Bubers teori om möten mellan människor ([1954] 2000) kan dessa uppfattningar 

primärt kopplas till sociala relationer präglade av möten mellan Jag och Det med andra 

mål än relationsskapandet i fokus. De möten som därmed blir möjliga är av den karaktär 

som Buber ([1932] 1993) beskriver som den tekniska dialogen och den förklädda 

monologen, vilket innebär att personerna i egentlig mening inte möts eftersom de inte 

har fokus på rummet mellan sig. Buber ([1954] 2000) menar att människor i sådana 

möten inte utvecklas som människor utan som lärande individer. 
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6.1.5 Syftet med relationsskapandet - sammanfattning 

Resultatet visar därmed att pedagogerna uppfattar relationsskapande som viktigt för att 

lära känna barnen som personer och för att skapa trygghet och trivsel på förskolan. I 

processen att lära känna barnen kan det tolkas finnas uttryck för att just 

relationsskapandet är syftet och att pedagogerna strävar efter att stödja barnens växande 

som människor, utifrån Bubers teoretiska utgångspunkt ([1923] 2006; [1954] 2000) 

uttryck kopplade till kriterier för det mellanmänskliga. I pedagogernas beskrivning av 

sitt förhållningssätt till barnen finns uttryck för att de när de går i relation med barnen är 

närvarande och bekräftar det som är här och nu och samtidigt är öppna för att utveckling 

och lärande kan ske, vilket också kan kopplas till att stödja växandet som människa och 

det mellanmänskliga. När pedagogerna explicit talar om syftet med relationsskapandet 

lyfter de däremot särskilt fram relationsskapande som en förutsättning för lärande i 

riktning mot läroplanens mål, vilket kan tolkas som att relationerna uppfattas som ett 

medel. Att genom relationer lära känna barnen kan utifrån dessa beskrivningar tolkas 

uppfattas som en övergående fas som syftar till att skapa effektiva 

undervisningssituationer där barnen kan utvecklas som lärande individer. Denna senare 

uppfattning om relationsskapande kan kopplas till Bubers ([1954] 2000) beskrivning av 

sociala möten där ett subjekt möter ett objekt och använder relationen som medel för att 

övertyga objektet om något förutbestämt.  

  

6.2 Pedagogers strävan efter mellanmänskliga möten 

Informanterna ger uttryck för en strävan efter att möta varje barn och i det här kapitlet 

beskrivs olika strategier som de menar att de använder för att skapa förutsättningar för 

dialogiska möten. De strategier som framträder är att vara närvarande med barnen, att ta 

barnen på allvar och att stödja barnen att vara och bli sig själva. Innehållet kan kopplas 

till studiens andra frågeställning om hur pedagoger arbetar för att möta varje barn. 

Pedagogerna ger uttryck för att de strävar efter att varje barn ska bli sett och uppleva sig 

förstått, vilket kan tolkas som att de ser barnen som subjekt och att de försöker möta 

dem som Du (Buber, [1923] 2006). Informanterna talar om barns olika sätt att vara och 

kommunicera och hur de själva med lyhördhet för barnets signaler försöker träda in i 

relationer tillsammans med barnen. Denna ömsesidighet går att jämföra med Bubers 

([1954] 2000) idé om att människor i mellanmänskliga möten träder in i relation med 

varandra. Även om pedagogerna strävar efter att gå i relation med barnen ger de också 

tydligt uttryck för att det är de som pedagoger som har ansvar både för att skapa 

relationer med barnen och för karaktären på de möten som blir. Detta liknar Bubers 

([1923] 2006) tanke om att pedagogiska relationer är och måste vara asymmetriska 

gällande ansvar och kan kopplas till Aspelins (2014) beskrivning av asymmetriska 

intersubjektiva relationer som han menar är eftersträvansvärda i möten mellan lärare 

och elever.  

 
6.2.1 Pedagoger är närvarande tillsammans med barnen 

Informanterna beskriver att både emotionell och fysisk närvaro är avgörande för om det 

ska ske några möten mellan pedagoger och barn. Att vara närvarande inför varandra kan 

utifrån Bubers ([1954] 2000) beskrivning av det mellanmänskliga tolkas vara avgörande 

för att mötas. I relation till möten mellan pedagoger och barn i förskolan kan det tolkas 

handla både om att som pedagog bidra med sig själv och aktivt vända sig till barnet och 

att erkänna och vara lyhörd för barnet som subjekt, med Bubers ([1923] 2006) ord 

sträva efter möten mellan Jag och Du.  
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6.2.1.1 Förutsättningar för att vara närvarande 

Flera av informanterna ger uttryck för att det är lättare att möta varje barn om de inte 

har så många barn att fokusera på samtidigt och att de därför delar in barnen i mindre 

grupper under delar av dagen.  

 
Och då blir det ju väldigt nära för då, du har bara den lilla gruppen, du 

fokuserar bara på dom. Det här är mina barn just nu. Eh...då blir det ju 

väldigt nära och man får ju mycket tid för dom liksom känner jag. Man 

behöver inte fokusera på alla arton på en gång utan det är den här lilla 

gruppen som är min. Och det känner ju barnen också att dom bygger ju upp 

dom relationerna också när dom är så några. (Berit)  

 

Att dela in barnen i mindre grupper kan utifrån Berits beskrivning tolkas ha betydelse 

både för pedagogens möjlighet att fokusera på mötet och för barnen att träda fram som 

subjekt, vilket utifrån Bubers ([1954] 2000) teoretiska infallsvinkel kan tolkas vara 

förutsättningar för mellanmänskliga möten. Berit lyfter också fram små vardagsstunder 

av rutinkaraktär som påklädningssituationer och toalettbesök som möjliga tillfällen för 

att möta ett barn i taget. 

 
Och då hinner man ju prata lite med var och en också sådär och dom frågar 

”Vad ska jag ta på mig idag?” ”Vad ska jag ha med mig?” å ”Har du kollat 

nu att du har det med i ryggsäcken?” Asså det blir ju så många såna små 

stunder liksom. […] Det kan ju va i en…när man är med nån inne på toa 

eller nåt. Då blir det ju också en sån där liten stund för bara det då liksom 

barnet. (Berit) 

 

Buber ([1954] 2000) beskriver mellanmänskliga möten som korta stunder då människor 

med hela sitt väsen vänder sig mot varandra. Möten mellan två personer, som när 

pedagogen möter ett barn i hallen eller på toaletten, kan tolkas underlätta för båda parter 

att vända sig till varandra. Vidare beskriver Buber ([1923] 2006) att denna typ av möten 

inte kan tvingas fram eller planeras utan bara tas emot. Att Berit lyfter fram vardagliga 

rutinsituationer som tillfällen att se och möta varje barn som personer tyder på en 

uppfattning om att dessa situationer har ett värde och att hon är beredd att använda dem.  
 

Att vända sig till barnet kan också handla om att ta sig tid och att engagera sig i något 

tillsammans. Kerstin beskriver hur hon ibland använder en aktivitet för att få kontakt 

med barnen. 

 
Ja det kan ju kanske va böcker eller någontingen. Att man frågar om man ska 

läsa en bok eller…eh…ja. Leka, att man börjar leka med nånting man…och 

tar ner nån byggsäcken till exempel och börja bygga då kanske det här barnet 

kommer om man har tur eller man försöker få dom med liksom. (Kerstin) 

 

Kerstin beskriver hur hon inte bara lyfter ner byggsäcken utan också börjar bygga. Att 

engagera sig i en aktivitet kräver pedagogens både fysiska och emotionella närvaro och 

att pedagogen bidrar med sig själv och sitt engagemang, vilket Buber ([1923] 2006) 

menar är en förutsättning för möten mellan Jag och Du. Utifrån Kerstins beskrivning 

kan aktiviteten tolkas syfta till att få med barnen i aktiviteten, vilket tyder på att hon 

eftersträvar ett möte med barnet och att hon har en tilltro till att barnet kan bidra i det 

mötet. Valet av aktiviteter, att läsa en bok och att bygga, kan tolkas göras utifrån en 

uppfattning om och lyhördhet för vad barnet kan engageras av. Att försöka inta barnets 

perspektiv i valet av aktivitet kan liknas vid Bubers ([1954] 2000) begrepp realfantasi 
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som innebär att försöka se tillvaron så som den framträder för den andre. Att inta någon 

annans perspektiv innebär en aktiv handling och att pedagogen vänder sig till barnet. 

Emilson (2008) menar att det är när pedagoger närmar sig barns perspektiv med 

emotionell närvaro och lekfullhet som demokratiska värden kan framträda och barnen 

ges förutsättningar att bli delaktiga och få inflytande, vilket kan kopplas till att barnen 

träder fram som subjekt. Att Kerstin sätter sig på golvet och på ett lekfullt sätt försöker 

möta barnet kan tolkas vara uttryck just för det som Emilson (2008) beskriver. Ett annat 

exempel på att pedagogerna strävar efter att ta sin utgångspunkt i barnets perspektiv, att 

de använder realfantasi ([1954] 2000), är Kerstins beskrivning av användandet av 

dockor för att möta barnen.  

 
Dom figurerna är med mycket…inne på Skogen [förskolans fiktiva namn] då 

just för att vi har det som…tema. Just för att göra dom levande å sen… 

Allting går mycket lättare när man…det går genom dom. […] som nu idag 

då så hade vi julkalendern och då var det Dadda som plockade ner och så här 

och det blir…och ett barn då [skratt] […] Och dom vill att dom ska komma 

ner till dom på morgonen och såhär och… Och då är det ju inte bara å lyfta 

ner den utan då får man ju liksom fråga ”Vill du komma ner?” Och du vet, 

man spelar lite dramatiserar kring det liksom så att det… (Kerstin) 

 

Att dramatisera och leka kräver både närvaro och engagemang av pedagogerna och kan 

uppfattas som att de bjuder på sig själva och går in i mötet med barnen med hela sitt 

väsen. Buber ([1954] 2000) beskriver just att träda in i relationer med hela sitt väsen 

som en förutsättning för det mellanmänskliga. Även Bredmar (2017) lyfter i sin 

forskning fram vikten av att som pedagog våga vara personlig och bjuda på sig själv 

som ett sätt att öppna för mellanmänskliga möten.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående utdrag ur det empiriska materialet att 

pedagogerna uppfattar organiserande av gruppen och aktiviteter som betydelsefullt för 

att möten mellan pedagog och barn ska komma till stånd. Att dela in barnen i mindre 

grupper, att ta vara på dialogiska stunder i vardagen och att försöka närma sig barnets 

utgångspunkt genom lek är exempel som pedagogerna lyfter fram för att kunna bidra 

med sitt fokus och sin närvaro. Kopplat till Buber ([1954] 2000) kan det tolkas innebära 

att pedagogerna organiserar för att kunna bidra med sig själva vilket är en förutsättning 

för att mellanmänskliga möten ska uppstå. För att möta den andre som ett Du behövs 

enligt Buber ([1954] 2000) realfantasi, att man försöker uppleva från den andres 

perspektiv, vilket framträder i pedagogernas beskrivning av att de använder lek och 

fantasi för att möta barnet.  

 
6.2.1.2 Att bidra med fysisk och emotionell närvaro  

Att vara fysiskt närvarande i rummet och att möta barnets ansikte lyfter flera 

informanter fram som avgörande för att möta barnen. Mötet mellan två subjekt, mellan 

Jag och Du, menar Buber ([1923] 2006) sker i det gemensamma mellanrummet och när 

personerna är vända mot varandra och försöker uppleva ur den andres perspektiv. 

Informanterna talar om hur de organiserar och planerar så att de kan vara närvarande 

bland barnen. 

 
Ja att det är viktigt. Och det är ju om man säger som…Ibland är det ju så att 

om man är i ett rum och man startar asså om barnen leker och man är med 

dom sen behöver du gå ut från det rummet. Ibland så händer det ju då att 

barnen avslutar sin lek och följer efter. Så det är ju jätteviktigt att man är där 
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och det skapar ju också en trygghet att man finns nära. Så då försöker man ju 

dela upp sig i dom olika rummen. (Helena) 

 

Att barnen avbryter sin lek och följer efter pedagogen när hon lämnar rummet kan 

tolkas som att mellanrummet blir för stort för att mötas och att barnet blir den som ser 

till att minska det fysiska avståndet. Genom att organisera för att vara fysiskt närvarande 

med barnen visar pedagogerna att de uppfattar vikten av att skapa förutsättningar för 

personliga möten med barnen och att de tar på sig ansvaret för relationsskapandet.  

Pedagogens ansvar för relationsskapandet i pedagogiska relationer lyfts fram både av 

Buber ([1923] 2006) och av Aspelin (2014). 

 

Flera av informanterna betonar också vikten av att sätta sig ner på golvet för att vara 

närvarande tillsammans med barnen.  

 
Ja ofta blir det ju så att man sätter sig ner. Och det visar ju med att man som 

är där just nu. Det är ju en himla stor skillnad om man sitter ner i deras lek 

eller om man står upp. För står man upp är man ju inte med dom över huvud 

taget. Enligt dom tror jag inte för man är ju inte på samma nivå. Utan man 

behöver va här nere för att dom ska känna det fokuset. (Lovisa) 

 

Lovisa beskriver att barnen uppfattar henne mer fokuserad och närvarande när hon sitter 

ner på golvet. Buber ([1932] 1993) menar att det inte räcker att människor är öppna för 

att mötas för att äkta dialog ska framträda utan att de också behöver rikta sig till 

varandra. Att sätta sig med barnen på golvet kan tolkas vara pedagogernas uttryck för 

att de är närvarande i det som sker här och nu och att de både är öppna och tillgängliga 

för att mötas. Att sitta nära barnen möjliggör också att med kroppen vända sin 

uppmärksamhet till vart och ett av barnen. En annan aspekt av att sitta ner på golvet, 

som Lovisa lyfter fram, handlar om att se barnen i ögonen och att läsa av deras känslor 

och intentioner och att barnen ska kunna ta kontakt med pedagogen.  

 
Ja det är lättare för det första att se dom i ögonen och se deras känslor i 

ansiktet nästan. Eller så här hur dom leker. […] Och dom, det blir ju lättare 

för dom å ta kontakten med mig i leken om jag sitter ner…också, känner jag 

och då blir jag mer delaktig i det. Dom tycker det är…ja förhoppningsvis 

[skratt] roligare. Men det tror jag. (Lovisa)  

 

I Lovisas beskrivning finns framför allt tre aspekter som kan kopplas till vad Buber 

([1954] 2000) menar är nödvändiga förutsättningar för att mellanmänskliga möten 

mellan Jag och Du ska uppstå. Det första är att hon uppfattar att den fysiska närvaron 

gör att hon kan se barnens känslouttryck, vilket kan tolkas innebära att hon har en 

strävan efter att försöka förstå barnet. Detta kan kopplas till Bubers ([1954] 2000) 

begrepp realfantasi som innebär att personerna som möts försöker uppleva mötet ur den 

andres perspektiv. Den andra aspekten handlar om att Lovisa uppfattar att hennes 

fysiska närvaro gör det lättare för barnet att ta kontakt med henne, vilket tyder på att 

hon uppfattar den ömsesidighet som Buber ([1954] 2000) menar är nödvändig i 

mellanmänskliga möten. Möten mellan Jag och Du innebär möten mellan två aktiva 

subjekt som båda förväntas bidra till relationen och Lovisa kan genom sin uppfattning 

om att barnet kan ta initiativ till kontakt tolkas ha tilltro till barnet som subjekt. Att 

sträva efter ömsesidighet genom att uppmärksamma barns uttryck och försöka förstå 

deras intentioner lyfter även Bae (2012) fram som väsentligt för att skapa rymliga 

interaktionsmönster där barnet träder fram som subjekt. Den tredje aspekten som kan 

kopplas till mellanmänskliga möten är att Lovisa genom sin fysiska närvaro kan tolkas 
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visa att hon är beredd på att möten kan uppstå. Buber ([1923] 2006) poängterar att 

möten mellan Jag och Du inte kan planeras utan att det handlar just om att vara beredd 

och villig att svara på de erbjudanden som uppstår i stunden.   

 

Informanterna lyfter fram emotionell närvaro med innebörden att visa sig intresserad 

och mottaglig för barnet och att fokusera på ett barn i taget som en viktig aspekt för att 

skapa relationer med barnen. Buber ([1932] 1993) beskriver att personerna aktivt 

behöver rikta sig mot varandra för att en äkta dialog, ett möte mellan Jag och Du, ska 

ske. Att aktivt rikta sig mot varandra kan tolkas innebära att det inte räcker att vara 

fysiskt närvarande utan att det även krävs emotionell närvaro för att mötas. 

Informanterna menar att ett sätt att visa sig intresserad är att aktivt vända sig till barnet 

och hälsa när det kommer till förskolan.  

 
För det första när barnet kommer att man säger ”HEJ!” och visar liksom att 

jag ser dig. Eh…sen tycker jag att det är allt från att liksom dom kommer till 

en och ber om hjälp eller säger nånting att man lyssnar. Det är också en 

relation att man visar att det DU säger är viktigt. Och jag är här och jag 

lyssnar på det. (Helena) 

 

Helenas berättelse kan tolkas innehålla flera olika uttryck för emotionell närvaro. Hon 

berättar att hon riktar både blick och ord till barnet och att hon lyssnar på barnen vilket 

tyder på att hon är aktivt vänd till barnet. Helena lyfter också fram vikten av att barnen 

ska uppleva att hon ser dem och finns till för dem och att hon uppfattar det de säger och 

behöver som viktigt. Just att läsa av och svara på barnets intentioner är enligt Emilson 

(2008) innebörden i att vara emotionellt närvarande. Att Helena lyfter fram barnens 

upplevelse tyder på att hon ser den ömsesidighet i mötet som Buber ([1954] 2000) 

menar är typisk för det mellanmänskliga. Helena tycks uppfatta att det inte räcker med 

att hon är emotionellt närvarande om inte barnen uppfattar det, vilket kan kopplas till 

behovet av att förstå ur den andres perspektiv i mellanmänskliga möten (Buber, [1954] 

2000). Lyhördhet, närvaro och engagemang är andra aspekter som informanterna lyfter 

fram som väsentliga för att visa barnen att man finns till för dem och som kan kopplas 

till emotionell närvaro "Lyhörd och närvarande att man liksom å va engagerad 

och…ja…finns till för barnen liksom.” (Kerstin). Bredmar (2017), som i sin studie 

lyfter fram just emotionell närvaro som en förutsättning för det mellanmänskliga, pekar 

bland annat på vikten av att vara öppen för vad som kan hända vilket kan kopplas till att 

som pedagog vara lyhörd.  

 

Helena lyfter fram att barnens förmåga att frimodigt bjuda på sig själva hjälper 

pedagogerna att också visa sina känslor för barnen, vilket också kan kopplas till att vara 

emotionellt närvarande. Bredmar (2017) lyfter särskilt fram pedagogers vilja att vara 

personliga tillsammans med barnen som ett uttryck för emotionell närvaro och som en 

förutsättning för det mellanmänskliga. Helena berättar om hur barnen när de kommer på 

morgonen visar sin glädje över att träffa pedagogen och att hon då svarar.  

 
Hur många jobb är det nån som bara ”HELENA!” [fiktivt namn] och bara 

skriker så här och kommer med öppen famn. Och då gör ju vi likadant ibland 

och då blir det ju jättemysigt härligt för det blir ju såhär skratt. Ja [skratt]. 

Det är ju positiv relation. Om man säger…som att vi visar ju också det för 

barnen. ”Hej, kommer du idag? Vad roligt!” (Helena) 

 

Helena beskriver hur barnet tar initiativ till ett möte och att hon svarar genom att träda 

in i relationen. Att Helena beskriver hur barnet gör och att hon gör likadant kan tolkas 
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som att hon uppfattar barnet som en förebild och som ett subjekt som aktivt bidrar till 

relationen. Berättelsen kan uppfattas som att både barnet och Helena går in i relationen 

med hela sitt väsen, vilket utifrån Bubers teori ([1954] 2000) är ett kännetecken för 

mellanmänskliga möten. Att pedagoger visar för barnen hur de känner och agerar 

utifrån det, kan tolkas handla om att de möter barnen med hela sin person, som ett Jag 

(Buber, [1923] 2006), och inte utifrån en väl övervägd yrkesroll som skulle kunna 

kopplas till Bubers ([1923] 2006) begrepp sken-Jag. Att gå in i en relation med skenet 

av sig själv innebär enligt Buber att man försöker framstå så som man vill bli uppfattad, 

vilket får till följd att det inte kan bli något annat möte än mellan Jag och Det.  

 

Med hjälp av ovanstående utdrag ur det empiriska materialet kan det 

sammanfattningsvis sägas att pedagogerna uppfattar sin egen fysiska och emotionella 

närvaro som avgörande för att möten mellan Jag och Du (Buber, [1923] 2006) ska 

kunna uppstå. Att vara i samma rum och att sitta tillsammans med barnen på golvet 

menar de underlättar för att dela fokus med barnen och för att vara öppen för att svara 

på barns initiativ. Öppenhet för att mötas och att aktivt svara på de initiativ som uppstår 

är enligt Buber ([1932] 1993) kriterier för äkta dialog. Pedagogernas fysiska och 

emotionella närvaro kan också tolkas bidra till att möten mellan pedagoger och barn får 

den karaktär av ömsesidighet mellan subjekt som Buber ([1954] 2000) menar 

karaktäriserar mellanmänskliga möten. 

 
6.2.2 Pedagoger tar barnen på allvar 

Av informanternas berättelser framgår att pedagogerna strävar efter att ta barnen på 

allvar, vilket kan tolkas vara ett uttryck för att erkänna barnen som subjekt eller som 

Du, och som Buber ([1954] 2000) menar är en förutsättning för att mellanmänskliga 

möten ska uppstå. Kerstin ger uttryck för uppfattningen om att barn är unika människor 

som ska tas på allvar. ”Att det är mänskor. Att dom är små mänskor. Att man liksom tar 

dom på allvar. Det är inte bara nån som man ska…dom är egna individer och olika 

individer…också ju.” (Kerstin). Buber ([1923] 2006) menar att möten präglade av 

ömsesidighet, närvaro och kärlek är grogrund för mellanmänskliga möten mellan Jag 

och Du. Att Kerstin beskriver barnen som människor som ska tas på allvar kan tolkas 

innebära att hon har tilltro till att de kan bidra, vilket kan kopplas till den ömsesidighet 

som Buber (ibid.) lyfter fram. Att barnen beskrivs som små människor kan tolkas som 

att pedagogerna också uppfattar den asymmetri gällande ansvar som Buber ([1923] 

2006) menar råder i relationer mellan pedagoger och barn.  I Kerstins beskrivning av 

barnen som egna och olika individer kan det tolkas finnas en öppenhet för vem barnet är 

och skulle kunna bli. Tolkat utifrån Bubers teori (ibid.) kan det innebära att hon 

uppfattar barnen som unika subjekt som hon behöver träda i relation med för att lära 

känna. Detta skiljer sig från det förhållningssätt som Buber ([1954] 2000) kopplar till 

sociala relationer och möten mellan Jag och Det och som innebär att pedagoger iakttar 

och betraktar barnen för att utifrån definiera hur de är. Att Kerstin lyfter fram barnen 

som olika och egna individer kan också kopplas till rätten av att bli accepterad som den 

man är, vilket Buber ([1923] 2006) menar är kärnan i den kärlek som varje Jag har 

ansvar att visa ett Du. 

 

Att visa att barn tas på allvar menar informanterna framför allt innebär att vara lyhörd 

för barns uttryck och behov och att ha tillit till deras förmåga. Flera informanter berättar 

att de särskilt i början av barnets tid på förskolan och i känsliga situationer som 

blöjbyten och sovvila tar stor hänsyn till vem av pedagogerna som barnet knyter an till 

och anpassar sitt arbete efter det.  
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Ja och att jag är närvarande och alltid lyssnar på deras behov och på vad dom 

vill å accepterar att jag kanske inte alltid är nummer ett för dom utan nån 

annan får hjälpa dom i vissa situationer. Och då får man backa och ta nåt 

annat barn. (Lovisa) 

 

Lovisa kan av beskrivningen tolkas uppfatta relationer som ömsesidiga och beroende av 

att två aktiva parter lyhört vänder sig mot varandra. Att acceptera att inte vara den som 

barnet vänder sig till i första hand och att anpassa sig efter barnets uttryck kan tolkas 

vara uttryck för det ansvar som Buber ([1923] 2006) menar att pedagogen har i 

relationer mellan pedagoger och barn. Lovisas beskrivning av att vara lyhörd och 

anpassa sitt eget förhållningssätt utifrån barnets behov kan tolkas vara uttryck för den 

växelverkan mellan närhet och distans, differentiering, som Aspelin (2016) menar är 

nödvändig i pedagogiska relationer.  

 

Samtidigt som vikten av att vara lyhörd för barns känslor och önskemål lyfts fram så 

poängterar flera informanter sitt eget ansvar för att skapa relationer med alla barn, vilket 

kan kopplas till pedagogers ansvar i pedagogiska relationer. Relationer med varje barn 

kan tolkas vara av värde, vilket kan kopplas till Bubers ([1923] 2006) beskrivning av 

möten och relationer som utgångspunkt för livet. Lovisa berättar att de efter en tid 

organiserar för att skapa relationer med de barn som de ännu inte känner genom att den 

pedagog som barnet känner bäst tar ett steg tillbaka för att lämna plats för en annan 

pedagog. Även detta förhållningssätt, att ta ett steg tillbaka, kan kopplas till Aspelins 

(2016) begrepp differentiering. Lovisa berättar att hon väljer situationer när barnen är 

trygga och har roligt och ger barnet frihet att själv gå tillbaka till den trygga punkten när 

det önskar. Även i det arbetet tycks ändå pedagogerna uppfatta barnens känslor som 

viktiga att ta på allvar och respektera, vilket tyder på att barnen uppfattas som subjekt 

och att pedagogerna eftersträvar att möta barnen som Du. Informanterna redogör för att 

en del barn är blyga och avvaktande i relationsskapandet. Det skulle kunna tolkas som 

att pedagogerna definierar barnen utifrån hur de uppträtt vid ett tillfälle och därigenom 

begränsar deras möjlighet att träda fram på något annat sätt, vilket kan jämföras med 

hur Buber ([1954] 2000) beskriver mötet med ett objekt. I informanternas berättelser 

finns dock uttryck för en lyhördhet för att barnen kan vara på olika sätt i olika stunder 

och under olika dagar, vilket tyder på att det finns utrymme för barnen att träda fram 

som subjekt i mötet med pedagogerna.  

 
Men det här att man känner in …”Hur mår det här barnet idag?” Ehm…man 

lär ju känna barnen och man vet ju…Okej idag kanske…det här barnet är 

trött eller idag är han ledsen eller idag är han jätteglad. [Rösten låter som 

känslorna som beskrivs]. Och då får man ju bemöta barnet i det. (Helena) 

 

Flera av informanterna betonar också vikten av att vara lyhörd för barnets olika sätt att 

kommunicera. Barns kroppsspråk lyftes särskilt fram. ”Fastän dom är små då att 

dom…om dom pekar på nånting eller om dom drar i en å…dom gö…dom visar ju på 

såna vis liksom vad dom vill.” (Kerstin). Pedagogernas strävan efter att försöka förstå 

barnens kommunikation tyder på att de har en tillit till att barnen kan bidra i 

relationsskapandet och att de ser dem som aktörer och subjekt, vilket utifrån Bubers 

([1923] 2006) teori om Jag och Du kan tolkas som att de erkänner barnen som Du. Att 

pedagogerna uppmärksammar kroppsliga uttryck tyder också på att de uppfattar vikten 

av att vara både fysiskt och emotionellt närvarande bland barnen. Att pedagogerna är 

lyhörda för barnens uttryck kan också tolkas som att de försöker sätta sig in i hur 

tillvaron framträder för barnet. Buber ([1954] 2000) menar att detta förhållningssätt som 

han kallar realfantasi är nödvändigt för att kunna möta en annan människa som Du. 
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Strävan efter att närma sig barnens perspektiv kan också tolkas framträda när 

informanterna lyfter fram att de tar barnens tankar och idéer på allvar.   

 
Utan man lyssnar ju in barnen och ”vad är det du vill?” och det är klart att 

man ska lösa det eh…så gott det går liksom. Självklart. Vi är ju väldigt måna 

om att barnen ska ha…dom ska få…va med och styra upp verksamheten å är 

lyhörda för vad dom vill och försöker liksom tillmötesgå dom så långt det 

bara går. För det är ju, det är ju jättekul tycker jag när man utgår från 

barnens tankar och åsikter och önskemål. (Berit) 

 

I Berits uttalande om att ta vara på barns idéer finns också en tilltro till barnets förmåga 

som i hög utsträckning genomsyrar informanternas berättelser. Att pedagogerna är 

öppna för barns tankar och initiativ tyder på att de uppfattar att barnen kan och ska bidra 

till de relationer som bygger upp förskolans praktik. Tolkat utifrån Buber ([1923] 2006) 

innebär det att de uppfattar barnen som subjekt och strävar efter Jag och Du-möten. 

Berit lyfter också fram tillfällen då hon ber barn att hjälpa henne med rutiner i vardagen 

för att få till ett möte med bara ett barn. Berit berättar att barnen tycker om att hjälpa till 

och att både hon och barnen uppskattar att få en egen stund tillsammans, vilket tyder på 

att det sker ett möte mellan dem och att sådana möten uppfattas vara viktiga och 

eftersträvansvärda. Ett möte mellan endast två personer kan tolkas underlätta för 

deltagarna att bidra med sig själva och att fokusera på det som sker dem emellan, vilket 

enligt Buber ([1954] 2000) kännetecknar mellanmänskliga möten. Berit understryker 

också vikten av att ha förväntningar på att barn kan klara saker, vilket kan tolkas 

innebära att hon uppfattar att barnet har förmågor och att hon tar dem på allvar. Att 

erkänna den andre som ett Du innebär enligt Buber ([1923] 2006) just att ha tilltro till 

att den andre bidrar till relationen. I uppfattningen att barn klarar mer än de själva tror 

kan också tolkas finnas uttryck för det som Buber ([1954] 2000) menar skiljer 

pedagogik och propaganda åt, nämligen att locka fram barnets potential istället för att 

påtvinga något. Berit betonar också sitt ansvar som pedagog att finnas nära och stödja 

och uppmuntra barnen i utmaningar, vilket kan tolkas som att hon ser barnen som 

kapabla subjekt och samtidigt uppfattar sitt pedagogiska ansvar.    

 
”Prova själv och går det inte så hjälper jag dig”. Och det måste dom ju känna 

liksom att eh… att dom kan komma och att vi finns där för dom. Självklart. 

Eh…å sen känner jag det här med när man…när dom har fixat en sak och 

liksom ”Men kolla du fixade ju det här. Du klarar det här själv nu.” Att man 

liksom lyfter dom hela tiden när det är nåt dom har gjort och jag tror det är… 

Eh…dom växer ju liksom med det, asså dom känner ju…asså tryggheten 

känner. Dom vet att dom kan komma. Men dom vet ändå att vi ställer lite 

krav på dom. (Berit) 

 

Att stödja barnen för att uppnå ett mål som till exempel att klä på sig själv skulle kunna 

tolkas som att relationsskapandet används som ett medel, vilket Buber ([1954] 2000) 

menar är typiskt för sociala relationer. Sådana målstyrda relationer kan tolkas vara av 

den typ som Aspelin (2014) kallar asymmetriska subjekt-objekt-relationer där 

pedagogen är subjekt och barnet uppfattas som ett lärande objekt. Berit ger dock uttryck 

för att hennes stöd och uppmuntran syftar till att bekräfta barnet och få barnet att växa 

och känna sig trygg, vilket kan tolkas som att det är människoblivandet som är i fokus. 

Tolkat utifrån Aspelins (2014) begrepp om pedagogiska relationer skulle det då snarare 

röra sig om en asymmetrisk intersubjektiv relation och som Buber ([1923] 2006) menar 

är det eftersträvansvärda i alla relationer mellan pedagog och barn. Att ha tilltro till 

barnets förmåga och att se barnet som subjekt med egna tankar och åsikter blir också 
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tydligt när Helena berättar att man när man har en relation kan vara oense och att det är 

okej.  

 
Det är att man…har roligt tillsammans. Och det man kan faktiskt va oense 

och tycka olika och det är helt okej. Och så kan man prata om det. Och 

ibland så säger vi nej och då kanske asså…då får man ju förklara varför. 

Ehmm…men det här att man ger och tar [skratt]. (Helena) 

 

I berättelsen finns uttryck för att mötet mellan pedagogen och barnet inte innebär att 

någon av dem åsidosätts utan att de är två personer med olika åsikter och tankar och 

som delar dem med varandra utan att övertyga den andre om något. Både pedagogen 

och barnet tycks förväntas kunna ta ansvar för sin åsikt, vilket kan tolkas vara ett 

uttryck för att barnet ses som ett kompetent subjekt. Tolkat utifrån Buber ([1923] 2006) 

kan det uppfattas som ett möte mellan Jag och Du. Kerstin lyfter fram ett 

förhållningssätt i konfliktsituationer där barnet snarare tycks uppfattas som ett objekt. 

Konflikten kan utifrån hennes beskrivning tolkas innebära att relationen mellan pedagog 

och barn tillfälligt bryts. Kerstin menar att det är hennes ansvar som pedagog att 

återskapa en god relation med barnet men inte genom att förklara eller samtala med 

barnet utan genom att avleda uppmärksamheten från det som hänt.  

 
Nä just det…man försöker ju ta sig själv i kragen lite sen ju och göra nånting 

åt situationen då liksom ju. […] Hur DOM [barnen] märker det? Nej det är 

inte säkert att dom märker. Men dom kanske märker att det blir en annan 

situation efter om man nu hittar nånting som man kan göra att dom… 

(Kerstin) 

 

Till skillnad från det förhållningssätt som beskrivs av Helena kan pedagogen i det 

senare exemplet tolkas sakna tilltro till barnets förmåga att förstå. Istället för att möta 

barnet som ett Du och hjälpas åt att förstå varandras perspektiv, det som Buber ([1954] 

2000) kallar realfantasi, beskriver Kerstin hur hon försöker avleda barnets 

uppmärksamhet från det jobbiga, vilket kan tolkas som att hon uppfattar barnet som ett 

objekt. Bae (2012) lyfter fram just att som pedagog erkänna sina misstag och utifrån 

barnens respons försöka rätta till dem som ett förhållningssätt som kännetecknar 

rymliga interaktionsmönster. Rymliga interaktionsmönster karaktäriseras i likhet med 

mellanmänskliga relationer dock av att barnet möts och involveras som ett subjekt. 

Både Helena och Kerstin kan alltså tolkas ge uttryck för att de som pedagoger tar ansvar 

för konflikter men de kan utifrån beskrivningen av dessa situationer tolkas ha olika 

tilltro till barnets förmåga, vilket kan tolkas påverka relationens ömsesidighet och 

huruvida barnet träder fram som subjekt eller objekt.  

 

Informanterna poängterar på flera sätt vikten av ömsesidighet i relationer med barnen. 

Den ömsesidighet som pedagogerna ger uttryck för kan tolkas handla dels om att både 

barn och pedagog bidrar till relationen, dels om att båda parter intresserar sig för den 

andres perspektiv.  

 
Nejmen att dom…att dom vill komma till mig. Å asså när dom är med mig 

så är dom ju glada och pratar mycket. Eh…vill liksom ge mig del av deras 

erfarenheter och vad dom har gjort kanske hemma eller i helgen eller att dom 

liksom för att eftersom att jag visar ett intresse för dom att dom vill berätta 

saker för mig. […] Å att jag kanske berättar om min dag och dom lyssnar 

och tycker det är kul. Så det kan ju gå åt båda hållen. Mmmm. Så det kan 

också va viktigt å för dom liksom å höra hur jag har det. För det är ju också 

en del i en relation att man ska utbyta erfarenheter. (Lovisa) 
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Att pedagogerna möjliggör barnens delaktighet och inte tvingar fram den kan kopplas 

till det som Emilson (2008) lyfter fram som typiskt för demokratiska värden. Den 

växelverkan mellan subjekt som pedagogerna beskriver menar Buber ([1923] 2006) är 

kriterier för möten mellan Jag och Du, det mellanmänskliga.  

 

Att ta barnen på allvar innebär sammanfattningsvis att pedagogerna mestadels uppfattar 

barnen som subjekt som kan bidra till relationsskapandet och att de uppfattar barnen 

som unika och olika personer som de behöver vara lyhörda för. Att pedagogerna är 

lyhörda för och tar till vara barnens känslor, tankar, idéer, behov och uttryck kan tolkas 

som att de har respekt för barnen som personer och att de har tilltro till deras förmågor. 

Tolkat med Bubers ([1923] 2006; [1954] 2000) teoretiska infallsvinklar blir det synligt 

att pedagogerna uppfattar möten med barnen som viktiga och att de eftersträvar möten 

mellan Jag och Du präglade av den öppenhet, kärlek och tilltro som kännetecknar 

mellanmänskliga möten. Pedagogerna erkänner barnen som subjekt och försöker förstå 

tillvaron ur deras perspektiv, vilket kan liknas vid begreppet realfantasi (Buber, [1954] 

2000). Den asymmetri som Buber ([1923] 2006) menar är nödvändig i pedagogiska 

relationer blir synlig i pedagogers uppfattningar om att de har ansvaret för både 

relationsskapandet och för relationernas karaktär. Pedagogerna poängterar även vikten 

av ömsesidighet när de uttrycker att de förväntar sig att barnen både bidrar i relationen 

och är intresserade av pedagogens perspektiv. 

 
6.2.3 Pedagoger stödjer barnen så att de kan vara och bli sig själva 

Informanterna lyfter fram vikten av att skapa trygga relationer med barnen för att 

barnen ska våga vara sig själva, uttrycka sig och visa hur de känner och vad de tycker. 

Buber ([1954] 2000) menar att det för att mellanmänskliga möten ska uppstå krävs att 

ingen av parterna försöker övertyga den andre om något, utan istället försöker locka 

fram den andre sådan hon är eller skulle kunna bli. Att barnen ska våga vara sig själva 

kan tolkas handla just om att locka fram barnets potential. Pedagogerna uttrycker det 

bland annat som att stödja barns självkänsla. ”Jag tänker att barnet får utrymme att vara 

sig själv att, å visa alla sina sidor eller vad man säger.”(Helena). Att barnen ska kunna 

vara sig själva kan tolkas som att pedagogerna menar att de vill skapa förutsättningar för 

barnen att utvecklas som personer, som Du (Buber, [1923] 2006), med allt vad det är 

och skulle kunna vara. Det kan tolkas finnas en utvecklingspotential men fokus är ändå 

på att vara här och nu, vilket kan kopplas till det människoblivande som Buber ([1954] 

2000) menar är syftet och innebörden av mellanmänskliga möten. Aspelin (2015) 

uppfattar mellanmänskliga relationer i skolan som just de tillfällen då lärare bekräftar 

och uppmuntrar eleverna som de är, samtidigt som de har en hoppfull och öppen 

förväntan på att eleverna kan utvecklas och lära. 

 

Berit lyfter fram att det kan vara lättare att komma under ytan på barnen och för barnen 

att vara sig själva i möten mellan en pedagog och ett barn. Hon menar att hon uppfattar 

att en del barn gömmer sig bakom en tuff attityd i mötet med kompisarna men att de kan 

släppa taget om attityden och vara så som de egentligen är i trygga möten med 

pedagoger. Buber ([1954] 2000) definierar pedagogik just som att frigöra den andre så 

att hon kan bli ännu mer sig själv, vilket kan tolkas vara det som Berit gav uttryck för.  

 
Och då verkligen får man ju den här lilla stunden själv med det barnet. Eh… 

det är ju jätteviktigt, tror jag för dom och för oss också för då ser man ju 

också lite hur dom är när dom är själva liksom. För dom kan ju ändå va 

lite…annorlunda när dom är i grupp. Det blir en lite tuffare attityd ibland att 

man…man när man har kompisarna med om man säger…att man är kanske 
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lite…man kommer mer in på yt…under ytan liksom när man är, när dom är 

själv. (Berit) 

 

Buber ([1954] 2000) menar att det är först när man i mötet överlämnar sig åt varandra 

som det kan ske ett möte mellan Jag och Du och att det är först då som det finns 

förutsättningar att utvecklas som människa. Att barnen släpper sin attityd som Berit 

beskriver, kan tolkas innebära att de visar sig sårbara, att de bidrar med hela sitt väsen 

och att de överlämnar sig själva till pedagogen i mötet. Utöver att visa sig sårbar är att 

våga ifrågasätta ett exempel som lyfts fram och som kan kopplas till att vara sig själv. 

”Och att dom vågar komma till…eh…oss vuxna. Eh…om man ser att…eh…att dom 

vågar…ställa frågor till oss om dom vågar ifrågasätta. Alltså varför får vi inte göra det 

här å varför kan vi inte göra det.” (Berit). Äkta dialog innebär enligt Buber ([1932] 

1993) att aktivt rikta sig till den andre och att svara på dennes tilltal. Berits uppfattning 

om att det är eftersträvansvärt att barnen ifrågasätter tyder på att hon förutsätter att 

barnen kan bidra till relationsskapandet och att hon uppfattar att de har rätt att bli mötta 

som de unika personer de är. Att våga ge uttryck för sina känslor är ett annat exempel 

som informanterna uppfattar som uttryck för att vara sig själv.   

 
Ja, nej men att dom vill sitta hos en och vara nära och att dom ska känna att 

dom kan visa alla sina känslor runt om mig. Dom kan va arga och ledsna och 

glada å det spelar liksom ingen roll för dom får vara den dom är. (Lovisa) 

 

Mellanmänskliga möten innebär att människor träder in i relationen med hela sin 

person, så som man är och inte med sitt sken-Jag, så som man vill framstå (Buber, 

[1954] 2000). Att våga pröva och att våga misslyckas kan tolkas vara exempel på att 

träda in i relationen med hela sin person så som man är med både styrkor och svagheter. 

 
Eh…ja men det är att man vågar pröva, vågar testa, vågar liksom att det kan 

bli fel ibland men att det inte gör nåt utan då får man prata om det. Nästa 

gång kanske man får det att fungera. (Helena) 

 

Att stödja barnen så att de kan vara och bli sig själva kan sammanfattningsvis tolkas 

innebära att pedagogerna skapar förutsättningar för barnen att bidra med sig själva 

sådana de är och att stödja deras självkänsla. Det handlar bland annat om att barnen ska 

kunna ge uttryck för sina känslor, träda in i relationer utan attityd, göra motstånd och 

om att de ska våga visa sig sårbara genom att pröva och misslyckas. Tolkat utifrån 

Bubers teoretiska perspektiv ([1923] 2006; [1954] 2000) innebär det att pedagogerna 

uppfattar att de i relationer med barnen har ansvar för att möta dem som Du och frigöra 

dem och locka fram dem så som de är eller skulle kunna bli. Det kan tolkas handla om 

en strävan efter att gå i relation med barnen i syfte att stärka deras självkänsla och 

främja deras växande som människor och inte om att använda relationer för att uppnå 

andra mål, vilket Buber ([1954] 2000) menar är karaktäristiskt för sociala relationer. Att 

relationsskapandet och människoblivandet är i fokus är enligt Buber (ibid.) istället 

kännetecken för det mellanmänskliga.  

 
6.2.4 Pedagogers strävan efter mellanmänskliga möten - sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan pedagogerna tolkas sträva efter att skapa förutsättningar för 

mellanmänskliga möten genom att organisera för att vara närvarande tillsammans med 

barnen och bidra med sig själva, genom att ta barnen på allvar, erkänna och bekräfta 

dem som subjekt och försöka inta deras perspektiv samt genom att locka fram barnen så 

som de är och skulle kunna bli. Pedagogerna kan tolkas uppfatta sitt pedagogiska ansvar 

för relationsskapandet och för relationernas karaktär samtidigt som de uppfattar barnen 
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som bidragande aktörer och relationernas ömsesidighet. Tolkat utifrån Bubers teoretiska 

infallsvinkel ([1923] 2006; [1954] 2000) kan pedagogerna tolkas ge uttryck för att ha 

relationsskapandet i fokus, bidra med sig själva, erkänna den andre i mötet med barnen 

samt för att frigöra barnen som personer, vilket är kriterier och förutsättningar för att 

möten mellan Jag och Du, det mellanmänskliga, ska uppstå.  

 

6.3 Det mellanmänskliga - ögonblick av samförstånd 

Mellanmänskliga möten är enligt Buber ([1954] 2000) en särskild och eftersträvansvärd 

dimension av möten som framträder i korta stunder då människor är helt vända till 

varandra och bidrar med sig själva. Dessa möten kan inte planeras eller tvingas fram 

utan bara med öppenhet tas emot när de uppstår. Som tidigare beskrivits visar resultatet 

att pedagoger utifrån sina uppfattningar om barn, sig själva och relationsskapande i 

förskolan, på olika sätt kan tolkas skapa förutsättningar för att mellanmänskliga möten 

ska uppstå. I resultatet finns också beskrivningar av ögonblick av samförstånd mellan 

pedagoger och barn vilka kan tolkas vara uttryck för mellanmänskliga möten. I följande 

kapitel som kan kopplas till studiens tredje frågeställning om vilka kännetecken för det 

mellanmänskliga som kan urskiljas i pedagogers beskrivningar, beskrivs dessa möten. 

 

Informanterna ger i samtalen uttryck för att det vid särskilda tillfällen uppstår stunder av 

samförstånd mellan pedagoger och barn. Kännetecknande för beskrivningarna av dessa 

möten, som kan tolkas vara uttryck för det mellanmänskliga (Buber, [1954] 2000), är att 

det sker i möten där ett barn och en pedagog är fokuserade på varandra och att det tar 

sig kroppsliga uttryck. Flera av informanterna beskriver hur det kan märkas på 

stämningen i rummet när det uppstår möten av samförstånd. Lovisa beskriver 

stämningen som lugn och harmonisk och menar att det leder till att både hon och barnet 

har ro att stanna kvar i en gemensam aktivitet en längre stund än annars. Av 

informanternas berättelser går det att förstå det som att det är korta stunder som dyker 

upp som möjligheter mitt i vardagen och som präglas av att den ena parten, barnet eller 

pedagogen, med en blick eller ett leende tar initiativ till kontakt och att den andre 

svarar. I likhet med hur Buber ([1954] 2000) beskriver det mellanmänskliga tycks det 

alltså krävas att parterna aktivt vänder sig till varandra. 

 

Lovisa berättar om ett tillfälle när hon utifrån sin kännedom om ett barns intresse och 

erfarenheter i en samlingssituation vänder sig till det barnet och stödjer henne så att hon 

vågar dela sina kunskaper med sina kompisar. Pedagogen kan utifrån beskrivningen 

tolkas vända sig till barnet som subjekt och med lyhördhet ge barnet det lilla stödet hon 

behöver för att våga vara sig själv. Med Bubers ([1954] 2000) ord frigöra barnet så som 

det är eller skulle kunna bli. Lovisa beskriver hur det syns i ansiktet på barnet när deras 

blickar möttes.  

 
Så hon pratar ju om det å ögonen bara spärras upp [Lovisa spärrar upp 

ögonen och ler] när man så här ber dom berätta om det så…. Så då man 

märker på hela gruppen att det…det påverkar…så det gör. (Lovisa)  

 

Lovisas beskrivning av att hennes och barnets möte i samförstånd påverkar, kan utifrån 

sammanhanget tolkas som en ömsesidig växelverkan av påverkan. Barnet påverkas av 

relationen så att hon frigörs och bidrar med sig själv och barnets sätt att bidra med hela 

sin person påverkar inte bara relationen med pedagogen utan också relationen med 

kompisarna. Buber ([1923] 2006) beskriver att det är just när ett Jag möter ett Du som 

det verkliga livet sker och att det är då människans Jag utvecklas vilket kan tolkas vara 

det som händer med barnet i den beskrivna situationen.  
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Helena beskriver också hur hon ibland får särskild kontakt med ett barn och även hon 

ler och skiner upp när hon berättar om mötet. Det beskrivna mötet, som tycks vara ett 

ögonblick av samförstånd, sker mellan Helena och ett barn som inte kommunicerar 

verbalt.  

 
Ehm…men det kan ju va…jag vet inte riktigt men…om ja, vi har ju ett barn 

om man säger…som inte har språket, så verbalt, och då är det ju jättehärligt 

mysigt när man får den här blicken och man ser att det glittrar till lite. Ett 

leende och lite bus och man ser att ahh… /(Helena) 

 

Helena beskrivning av mötet som jättehärligt, mysigt, busigt och att det finns leende och 

glitter i blicken kan tolkas som att hon och barnet får en särskild slags kontakt och att de 

förstår varandra, att de möts som Jag och Du. Att upptäcka kroppsliga uttryck kräver 

närvaro, engagemang och lyhördhet, vilket präglar mellanmänskliga möten (Buber, 

[1954] 2000). Kärleken i mellanmänskliga möten innebär att möta den andre som en 

unik person och att ha tillit till att den andre kan bidra till relationen just utifrån sitt sätt 

att vara (Buber, [1923] 2006). Det handlar också om att ”svinga sig över till den andre” 

(Buber, [1954] 2000, s.49) för att genom denna realfantasi försöka förstå hur den andre 

erfar mötet. Att Helena är öppen för och försöker förstå barnets kroppsliga uttryck och 

tar kommunikationen på allvar kan liknas vid den mellanmänskliga kärleken. 

 

Kerstin beskriver hur positivt det kändes när ett lite tillbakadraget barn tog initiativ till 

kontakt genom att klättra upp på hennes rygg när hon sitter på golvet. När Kerstin 

svarar på barnets initiativ uppstår ett ögonblick av samförstånd som Kerstin beskriver 

som en stund av ”Wow!”.  

 
…men ibland känner man ju bara det här att…och det är ju oftast lite kanske 

buslek eller nåt sånt där eller att man får dom… dom hänger på 

ryggen…”vem är det nu där bakom?” eller så här då. Och sen då kanske det 

är nån som eh…man kanske inte brukar busa med så mycket men som 

kommer med eller så här då och märker då att det här barnet blir jätteglad då 

eller så, glatt…eh…Då känns det ju himla bra liksom. Då känner man ju det 

här…klicket nästan då ju att ”Wow”. Men…ja det händer ju ofta att man 

känner att man eh… förstår varandra liksom eller att dom känner sig 

förstådda eller såhär ju att man… (Kerstin) 

 

I likhet med de andra informanterna skiner Kerstin upp och ler när hon berättar om 

ögonblicket av samförstånd, vilket kan tolkas som att det var ett positivt och 

betydelsefullt ögonblick som gjort intryck, vilket också bekräftas av att hon har lagt det 

på minnet och återger det i intervjun. Att mötet skedde när hon satt på golvet och i vad 

som kan tolkas vara en lustfylld lek kan uppfattas föga förvånande, eftersom lek kan 

tolkas utgöra en kontext där barn på ett naturligt sätt agerar som subjekt och som ger 

utrymme för barnet att vara sig självt. Att pedagogers lekfullhet bidrar till att ge barn 

inflytande och till att de träder fram som subjekt är något som bekräftas av Emilson 

(2008). Pedagogen kan, även om hon tycks bli överraskad, vara öppen för att möta 

barnet och svarar på barnets initiativ till kontakt, vilket tyder på att hon tar barnet på 

allvar och erkänner det som ett Du. Genom att gå in i barnets lek kan Kerstin tolkas 

vända sig till barnet och bidra med sig själv, vilket Buber ([1954] 2000) menar 

kännetecknar mellanmänskliga möten. Att gå in i leken som barnet initierat kan också 

uppfattas som att Kerstin med realfantasi försöker erfara tillvaron ur barnets perspektiv, 

vilket också beskrivs vara ett kännetecken för det mellanmänskliga (Buber, [1954] 
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2000). Kerstin beskrev upplevelsen av ”Wow” som att de i den stunden förstår 

varandra. Att sträva efter att förstå varandra kan kopplas till den ömsesidighet som 

Buber menar genomsyrar möten mellan Jag och Du. I följande citat utvecklar Kerstin 

ytterligare den ömsesidiga upplevelsen av att förstå varandra.  

 
Jag tror att det…man skrattar å man tittar på varandra liksom och är liksom 

överens. Ja att man tänker likadant eller sådär då. ”Ja just det du ser…” Att 

barnen kanske tänker ”Ja nu ser du mig” eller att ”Nu tyckte jag detta var 

roligt och du med” eller ja, jag vet inte men…Känner samhörighet nästan då 

kanske. Fast man är en vuxen barn men att det liksom är nåt…som känns bra 

emellan. (Kerstin) 

 

I citatet ger Kerstin uttryck för att den asymmetri som hon vanligtvis uppfattar finns 

mellan henne och barnen för att hon är vuxen och de är barn, försvinner i möten av 

samhörighet. Asymmetrin i pedagogiska relationer menar Buber ([1923] 2006) är 

nödvändig, men han menar inte att asymmetrin innebär att barnet ska mötas som ett 

objekt. Aspelin (2014) pekar också på asymmetrin i pedagogiska relationer och 

förespråkar i likhet med Buber asymmetriska intersubjektiva relationer i vilka både 

pedagog och barn träder fram som aktörer. I de stunderna som Kerstin lyfter fram kan 

det tolkas vara två subjekt, Jag och Du, som möts på lika villkor, vilket kan kopplas till 

Bubers ([1954] 2000) mellanmänskliga kvalitet. Kerstin lyfter fram att det känns bra 

emellan henne och barnet, vilket tyder på att hon har fokus på mellanrummet. I 

mellanmänskliga möten menar Buber ([1954] 2000) att det är just mellanrummet som 

fokuseras och inte vare sig den ena eller den andre av deltagarna.  Kerstin ger också 

uttryck för att barnet och hon blir betydelsefulla för varandra när de har skapat en 

relation och att det först är då de har den där känslan av betydelse mellan sig som de kan 

förstå varandra och göra sig förstådda. Att vara betydelsefulla för varandra kan utifrån 

Bubers ([1954] 2000) teoretiska resonemang tolkas innebära att båda parter träder fram 

som subjekt och som Du inför varandra, ett uttryck för det mellanmänskliga. Att förstå 

och göra sig förstådd i mötet med varandra, vilket utifrån resultat kan uppfattas vara 

möjligt i mellanmänskliga relationer, kan tolkas vara grunden för att utvecklas både som 

lärande individ och som människa.  

 

6.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att pedagoger i förskolan uppfattar 

relationsskapande med barnen som en grund och förutsättning för förskolans 

verksamhet, vilket kan jämföras med Bubers ([1923] 2006) utgångspunkt att det 

egentliga livet består av möten mellan människor. Genom relationsskapande uppfattar 

pedagogerna att de kan lära känna barnen så att de kan möta varje barn utifrån vem de 

är och därigenom skapa trygghet och trivsel. Att möta barnen som de är kan utifrån 

Bubers ([1923] 2006) teori tolkas innebära att möta barnen som Du. Pedagogerna 

uppfattar relationsskapandet som viktigt för att barnen ska kunna träda fram som 

personer och växa som människor, men även som medel för att främja barnens 

utveckling som lärande individer och för att styra barnen mot läroplanens mål och sin 

egen planering. När pedagogerna explicit talar om syftet med relationsskapandet är det 

framför allt som förutsättning för lärande och undervisning som det nämns. 

Relationsskapande i bemärkelsen att växa som människa kopplar Buber ([1954] 2000) 

till det mellanmänskliga, medan relationer som medel för målstyrning kan kopplas till 

det sociala.  
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Resultatet visar vidare att pedagogerna organiserar både verksamheten och sitt eget 

förhållningssätt utifrån en strävan efter att möta varje barn som subjekt. Utifrån Bubers 

([1923] 2006; [1954] 2000) teoretiska infallsvinkel kan det tolkas innebära att de strävar 

efter att möta barnen som Du och efter att skapa förutsättningar för mellanmänskliga 

möten i förskolans vardagliga praktik. Att vara närvarande med barnen, bjuda på sig 

själva och vara beredda på att mötas, att ta barnen på allvar, möta dem som unika 

personer och försöka erfara ur barnens perspektiv samt att locka fram barnen så som de 

är och skulle kunna bli, är exempel på vad pedagogerna uppfattar som viktigt för att 

möta varje barn. Detta kan liknas vid de kriterier som Buber ([1954] 2000) lyfter fram 

för att det mellanmänskliga ska uppstå, nämligen att bidra med sig själv, att erkänna den 

andre som Du och att frigöra istället för att påtvinga. Slutligen visar resultatet att 

pedagogerna uppfattar korta ögonblick av samförstånd i vardagen med barnen och att 

samförståndet framför allt uttrycks icke-verbalt i form av till exempel blickar och 

leenden. Samförstånd uppnås i stunder då pedagog och barn är helt vända till varandra 

och delar fokus på det som finns mellan dem. De ögonblick av samförstånd som 

pedagogerna lyfter fram kan liknas vid mellanmänskliga möten där relationsskapandet 

och mellanrummet är i fokus (ibid.).   
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar 

relationsskapande med barn och om det i deras beskrivningar, i en tid då förskolans 

kunskapsuppdrag förstärks, finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber 

beskriver som det mellanmänskliga. Resultatet visar att pedagoger uppfattar 

relationsskapande som grundläggande i förskolan och att det i deras beskrivningar 

framträder uttryck både för sociala och mellanmänskliga relationer. I det följande ska 

dessa resultat diskuteras utifrån studiens teoretiska ramverk samt utifrån den tidigare 

forskning som presenterats.  

 
7.1.1 Kännetecken för det mellanmänskliga 

Utifrån empirin kan personliga möten med barnen tolkas uppfattas som grundläggande i 

förskolan. Detta kan kopplas till Martin Bubers utgångspunkt att ”Allt verkligt liv är 

möte.” (Buber, [1923] 2006, s.18).  Pedagogerna tycks organisera verksamheten och sitt 

eget arbetssätt för att skapa tillfällen att möta varje barn. I deras berättelser är det 

framför allt spontana möten med barnen som lyfts fram, vilket kan kopplas till Bubers 

([1954] 2000) beskrivning av mellanmänskliga möten som han menar inte kan planeras 

utan bara beredas för och ta emot när de uppstår. Att vara öppen för möten och att ha en 

öppen hållning också till vad som kan ske i mötet med barnet menar Bredmar (2017) är 

kännetecknande för emotionell närvaro och en möjlighet att skapa förutsättningar för 

mellanmänskliga möten.  

 

I pedagogernas beskrivningar av hur de förhåller sig till barnen i förskolans praktik 

framträder uppfattningar om relationsskapande som också kan kopplas till det 

mellanmänskliga. Pedagogerna ger uttryck för att relationsskapande med barnen 

uppfattas som centralt och viktigt för att lära känna barnen och som ett sätt att 

möjliggöra att barn träder fram som subjekt, vilket Buber ([1954] 2000) menar är 

kännetecknande för det mellanmänskliga. Genom organisation och sitt eget 

förhållningssätt tycks pedagogerna sträva efter att barns perspektiv synliggörs och tas på 

allvar. I likhet med hur Aspelin (2015) beskriver det mellanmänskliga i skolan beskriver 

pedagogerna i förskolan hur de använder sig själva som redskap och går i relation med 

barnen. Pedagogerna beskriver ett förhållningssätt i relationer med barnen som innebär 

att de har tilltro till att barnen bidrar och att de möter barnen på ett sätt som möjliggör 

för barnen att vara och bli sig själva. Även detta liknar det som Buber ([1954] 2000) 

beskriver som kriterier för det mellanmänskliga. Pedagogerna beskriver vidare att de 

försöker vara uppmärksamma på barns olika uttryck och förstå och tillmötesgå barnens 

intentioner utan att släppa ansvaret för relationen och dess karaktär. Detta sätt att som 

pedagog ta ansvar och samtidigt möta barnet som ett subjekt kan liknas vid Aspelins 

(2014) beskrivning av asymmetriska intersubjektiva relationer som han menar är 

eftersträvansvärda i pedagogiska möten mellan lärare och elever. Även den växelverkan 

mellan närhet och distans som Aspelin (2016) menar är nödvändig i pedagogiska 

relationer kan tolkas bli synlig då pedagogerna är lyhörda och anpassar sig efter barnens 

känslor och önskemål i relationsskapandet och samtidigt tar ansvar för att skapa 

relationer med alla barn. Det förhållningssätt som pedagogerna ger uttryck för kan 

också liknas vid Baes (2012) beskrivning av rymliga interaktionsmönster som bland 

annat innebär att pedagogerna ger utrymme för barns uttryck och initiativ. I förskolan 

kan det tolkas innebära att pedagogerna i större utsträckning än i skolan måste vara både 

fysiskt och emotionellt närvarande eftersom många av barnen inte har så väl utvecklat 

verbalt språk. Studiens empiri visar just att pedagogerna i stor utsträckning ger uttryck 
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för vikten av att vara i samma rum som barnen, att delta i samma aktivitet och att sitta 

på golvet så att de kan se barnets kroppsspråk och mimik. Utifrån Bubers ([1954] 2000) 

beskrivning av att det mellanmänskliga kan uppstå när människor är helt vända till 

varandra skulle alltså behovet av ickeverbal kommunikation kunna tolkas bidra till 

pedagogernas fysiska och emotionella närvaro med barnen och därmed skapa 

förutsättningar för mellanmänskliga möten. De uttryck av samförstånd som 

pedagogerna berättar om och som här har tolkats som uttryck för det mellanmänskliga 

är också ordlösa möten där pedagoger och barn är vända till och närvarande inför 

varandra och bjuder på sig själva. Att vara öppen och känslig för vad den andre har att 

bidra med och att våga dela med sig av sig själv är enligt Bredmar (2017) kännetecken 

för emotionell närvaro och ett sätt att möjliggöra det mellanmänskliga.   

 
7.1.2 Kännetecken för det sociala 

Resultatet visar också att pedagogerna när de explicit talar om syftet med 

relationsskapande framför allt lyfter fram relationsskapandet som en förutsättning för 

lärande och som ett medel för att kunna bedriva undervisning. Det kan utifrån Bubers 

teoretiska infallsvinkel ([1954] 2000) alltså tolkas finnas uttryck också för sociala 

relationer. Aspelin (2015) menar att lärare i skolan behöver både mellanmänskliga och 

sociala relationer för att kunna utföra sitt uppdrag men att de sociala relationerna är de 

som brukar framträda mest, vilket alltså överensstämmer med empirins explicita 

uttryck. Pedagogerna ger uttryck för att förskolans egentliga verksamhet primärt innebär 

undervisning och att relationsskapande uppfattas som något annat än denna verksamhet. 

Att använda relationsskapande som medel för att rikta barnens uppmärksamhet mot 

läroplanens mål kan kopplas till Bubers begrepp sociala relationer ([1954] 2000) som 

Aspelin (2015), relaterat till en skolkontext, beskriver som lärares förhållningssätt till 

relationer. Detta förhållningssätt som innebär att pedagoger i förskolan målinriktat och 

med distans möter barnen som objekt kan liknas vid det som Aspelin (2016) beskriver 

som asymmetriska subjekt-objekt-relationer och med Baes (2012) definition av trånga 

interaktionsmönster. Att pedagogerna när de talar om syftet med relationsskapande i 

hög utsträckning är inriktade mot att uppnå läroplanens mål kan förstås som en naturlig 

konsekvens av att undervisningsuppdraget i styrdokumenten skrivits fram allt tydligare 

och kan tolkas som att de inte uppfattar relationsskapande som en del av undervisning 

och lärande, utan snarare som en del av omsorgen. Förskolans uppdrag att stödja varje 

barns identitetsutveckling och förmåga att samspela med andra (Skolverket, 2016) 

skulle dock kunna ses som argument för att uppfatta relationsskapandet som ett mål som 

det är rimligt att arbeta mot inom ramen för undervisningen. Ett annat argument för att 

uppfatta relationsskapandet som en del av förskolans verksamhet också utifrån att det 

definieras som omsorg är uppdraget att förena omsorg, utveckling och lärande. 

Pedagogernas uppfattning att relationsskapande inte är en del av lärande skulle kunna 

kopplas till deras uppfattning om vad undervisning innebär. Kanske uppfattar 

pedagogerna undervisning som tillfällen då de utifrån uppsatta mål möter barnen som 

objekt och inte som möten mellan subjekt som tillsammans skapar mening. Det 

mellanmänskliga kan utifrån Bubers ([1954] 2000) teoretiska infallsvinkel uppstå när 

pedagogen går i relation med barnet, möter barnet som subjekt och lockar barnet att bli 

ännu mer sig själv. I en undervisningssituation där pedagogen med en öppen, 

bekräftande och uppmuntrande inställning tillsammans med barnet utforskar och skapar 

mening kring ett innehåll skulle det mellanmänskliga därmed kunna uppstå och 

relationsskapandet vara en del också av undervisningen. 
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7.1.3 I förskolan finns goda förutsättningar för det mellanmänskliga  

Aspelin (2015) menar att det i skolan primärt är de sociala relationerna som fokuseras 

både gällande forskning och praktik. Utifrån empirin tycks det vara på liknande vis i 

förskolans praktik när det gäller talet om meningen med relationsskapandet som primärt 

kopplas till läroplanens mål. Gällande pedagogernas beskrivningar av hur de förhåller 

sig i relationer med barnen framträder dock fler uttryck för det mellanmänskliga än för 

det sociala. Utifrån pedagogernas beskrivningar av personliga möten då de går i relation 

med barnen som subjekt handlar det primärt om vardagliga och spontana situationer 

som på- och avklädning, toalettbesök, lek och då de hälsar på varandra på morgonen. 

Kanske sker dessa möten som kan tolkas utgöra utgångspunkt för det mellanmänskliga 

just för att inte pedagogen har ett mål eller tydligt syfte som hon försöker övertyga 

barnet om utan är öppen för vad som kan ske. Att pedagogerna deltar i de vardagliga 

rutinsituationerna kan också tolkas vara en förklaring till att dessa möten blir möjliga 

och kan också antas skilja förskolan från skolan. I förskolan behöver många barn 

fortfarande praktisk hjälp med till exempel kläder och toalettbesök, vilket kräver 

pedagogernas fysiska närvaro. Dessutom innebär förskolans uppdrag, till skillnad från 

skolans, att förena omsorg, utveckling och lärande (Skolverket, 2016), vilket borde 

möjliggöra pedagogers närvaro och engagemang, inte bara i undervisning, utan i dagens 

alla aktiviteter. Att lek är grunden och utgör en stor del av förskolans praktik skulle 

kunna vara ett annat argument för att pedagoger i förskolan i större utsträckning än i 

skolan har förutsättningar att möta barnen som subjekt och närma sig deras perspektiv. 

Lek initieras och drivs ofta av barnen själva och barnen utgör därför naturliga subjekt. 

Emilson (2008) menar att det är just när pedagoger närmar sig barns perspektiv och 

bidrar med emotionell närvaro och lekfullhet som barn får inflytande och blir delaktiga. 

Att pedagoger går in i barns lek, försöker erfara tillvaron ur deras perspektiv och svarar 

på barns initiativ kan också tolkas vara uttryck för det som Buber ([1954] 2000) kallar 

realfantasi. Utifrån förskolans uppdrag att förena omsorg, utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016) vore det rimligt dels att undervisningen i förskolan genomsyras av 

att pedagoger går i relation med barnen, dels att relationsskapandet och 

människoblivandet uppfattas som ett lika viktigt mål att arbeta mot och därmed ges tid 

och utrymme.  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån studiens empiri och analys konstatera att det både 

utifrån förskolans uppdrag och hur det tolkas och genomförs finns goda förutsättningar 

för möten mellan pedagoger och barn där de är närvarande inför varandra här och nu, 

mellanmänskliga möten, men att dessa möten i pedagogernas tal riskerar att nedvärderas 

i strävan efter att mer effektivt uppnå läroplanens kunskapsmål. Den oro för att de för 

människoblivandet livsnödvändiga mellanmänskliga relationerna ska prioriteras bort för 

att lämna plats för målinriktade sociala relationer som Aspelin (2015) lyfter fram 

kopplat till skolan kan därmed tolkas vara relevant även för förskolan. För att det 

mellanmänskliga och människoblivandet ska hamna i förgrunden också i pedagogers tal 

om relationsskapande och för att det ska genomsyra det planerade och medvetna arbetet 

mot läroplanens mål krävs ett levande samtal om relationers betydelse och om vikten av 

att som barn få vara i det som är utan att hela tiden sträva mot något annat. 

Förhoppningsvis kan den här studien inspirera till att sådana samtal uppstår i förskolan 

och även bidra till att Bubers dialogfilosofi uppmärksammas som ett verktyg för att 

synliggöra de existentiella dimensionerna av att vara människa. Precis som Aspelin 

(2015) lyfter fram krävs det också mer forskning inom det relationella området.  
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7.2 Vidare forskning 

I föreliggande studie undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer pedagogers 

uppfattningar om relationsskapande. För att få syn på hur möten mellan pedagoger och 

barn gestaltar sig i praktiken och hur densamma förhåller sig till pedagogernas 

intentioner skulle det vara intressant att utifrån liknande frågeställningar göra 

observationer. Med tanke på pedagogernas beskrivning av de ögonblick av samförstånd 

som tolkats som mellanmänskliga och dess ordlösa karaktär skulle det vara särskilt 

intressant att studera den ickeverbala kommunikationen. Även om det kan vara svårt att 

utifrån uppfatta vad som sker mellan människor och huruvida det sker ett 

mellanmänskligt möte skulle det vara möjligt och betydelsefullt att studera i vilken 

utsträckning pedagoger i förskolan skapar förutsättningar för det mellanmänskliga. 

Utifrån Bubers ([1954] 2000) teoretiska kriterier för det mellanmänskliga skulle det 

innebära att i undervisningssituationer studera om och på vilket sätt pedagogerna bidrar 

med sig själva, erkänner barnet som subjekt och frigör barnets potential samt huruvida 

relationsskapandet är i fokus. Utifrån föreliggande studies empiriska resultat att 

relationsskapande inte uppfattas vara en del av undervisning skulle det också vara 

intressant att både undersöka pedagogers uppfattningar om undervisning och att med 

observationer studera planerade undervisningssituationer utifrån Bubers ([1954] 2000) 

kriterier för det mellanmänskliga. Att observera och jämföra pedagogers och barns 

roller i omsorgs- och undervisningssituationer skulle också möjliggöra intressanta 

infallsvinklar.  
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Förfrågan inför intervju     

Jag heter Hanna Jutterdal och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Som avslutning på min utbildning kommer jag att göra ett 

självständigt arbete med fokus på förskollärares relationsskapande med barn. Syftet 

med studien är att få fördjupad förståelse av vad som karaktäriserar personliga möten 

mellan förskollärare och barn. 

För att vinna kunskap inom området behöver jag få veta vad Du som möter barnen i den 

dagliga förskoleverksamheten har för tankar och erfarenheter kring relationsskapande 

med barn. Det skulle därför vara mycket värdefullt om jag fick intervjua Dig som 

förskollärare. 

 

Intervjun varar ca 1 timme och kommer att ske under vecka 49 eller 50, förslagsvis på 

Din arbetsplats. Samtalen kommer att spelas in för att analyseras. 

 

I studien kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Deltagande förskolor och förskollärare garanteras konfidentialitet och resultatet kommer 

endast att användas inom ramen för det självständiga arbetet. Deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst under studien avbrytas.  

 

Jag hoppas att Du vill och har möjlighet att delta. 

 

Vid frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till mig eller min 

handledare. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Jutterdal 

    Bettina Vogt, handledare 

hj222iy@student.lnu.se   bettina.vogt@lnu.se   

076-411 412 7   0470-76 75 32 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag har tagit del av information och villkor kring studien och ger mitt samtycke till att 

delta. 

 

Datum: ______________________________________________________________ 

 

 

Respondentens underskrift:______________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:hj222iy@student.lnu.se
mailto:bettina.vogt@lnu.se
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Bilaga B Intervjuguide 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Vilken är din ålder?  

När tog du examen? 

Hur gamla är barnen som du arbetar med?  

Hur många barn är det på avdelningen?  

Hur många pedagoger är ni? 

 

Relationsskapande 

Den här studien handlar om förskollärares relationer med barn med särskilt fokus på 

dialogiska möten.  

Berätta lite om hur du definierar relationsskapande i förskolan! 

Hur talas det om relationer/förhållningssätt bland kollegor i din verksamhet?  

 

Kan du ge exempel på omständigheter/situationer när du märker att personliga 

relationer behövs? 

 

Vad har du för tankar kring barns behov av personliga relationer med dig som 

förskollärare? Hur påverkar personliga relationer barnets tillvaro på förskolan? 

Hur skiljer det sig mellan olika åldrar/ perioder/ tider? 

 

Vad har du för tankar kring förskollärares behov av personliga relationer med barnen? 

Hur påverkar de dig och ditt arbete? 

Hur använder du relationsskapandet med barnen i ditt arbete?  

Vad syftar relationerna till? 

 

Hur planerar/organiserar ni för relationsskapande med barnen? 

Berätta hur du gör för att skapa relationer/lära känna barnen. 

Din/barnets roll? Organisation av aktiviteter/miljö (fysisk/social)? 

Ge exempel på vad som kan göra det svårt att få till personliga möten med ett barn?  

 

Hur märker man att ni har en personlig relation? Vad får det för uttryck? Verbalt – 

ickeverbalt? 

 

Om du skulle försöka beskriva möten där du tycker att du verkligen möter ett barn, vad 

skulle du använda för ord/begrepp?  

 

Avslutande frågor 

Kan du kort sammanfatta dina tankar kring vad du uppfattar som de viktigaste 

kännetecknen och förutsättningarna för personliga relationer i förskolan? 

 

Är det något mer som du vill berätta? 
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Bilaga C Exempel på kodning och kategorisering vid analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuare Segment  

 

Kod Kategori 

 Ja, och om du ska säga nåt om…vad du tänker 

att barnen har för behov av dom relationerna av 

trygghet. Kan du utveckla det lite? 

  

Lovisa Nej men jag tänker alltså över huvud taget för 

att vilja komma hit till förskolan så behöver 

dom den här trygga punkten [pekar på sig 

själv].  

 

Dom vill ju inte komma till mig på morgonen 

om dom inte känner att vi har nån relation…till 

varandra och då blir det ju jättesvårt med allt 

lärande å….över huvud taget tänker jag 

Trygghet och 

relation med 

pedagogen är en 

förutsättning för 

trivsel. 

Utan trygga 

relationer blir det 

inget lärande.  

 

Relationer som 

förutsättning för 

trivsel 

 

Trygga 

relationer som 

förutsättning för 

lärande. 

Intervjuare Mmmm. 

 

  

Lovisa Så då är det ju viktigt att barnen känner att dom 

kan gå med när jag sitter där för att jag är trygg 

med dom och dom är trygga med mig.  

Ömsesidighet Relationer som 

trygghet. 

Pedagogen 

vänder sig till 

barnet. Närvaro. 

Intervjuare Det är tryggheten…Hur kan man…hur kan 

man märka att du har den relationen med ett 

barn? Kan man märka det? 

  

Lovisa Nejmen jag tänker dom kommer till mig om det 

är nånting. Om dom är lessna eller är glada 

eller…ja vilken känsla dom än visar. Om dom 

behöver hjälp med nånting, att dom frågar 

och…vågar prata med mig.  

 

Å samma på morgnarna då vid överlämningar 

och sånt att dom faktiskt vill komma. Eller så. 

Det är ju såklart man vill oftast va med sina 

föräldrar men ändå att man accepterar det för 

att man känner sig…okej med å vara…hos oss 

vuxna.  

Barnen söker upp 

pedagogen för att 

få trygghet och 

hjälp. Kan visa 

vilken känsla som 

helst. 

 

Extra viktigt vid 

överlämningar på 

morgonen. 

Relationer som 

trygghet 

 

Relationen 

frigör barnet.  

 

Relationer 

särskilt viktigt 

på morgonen. 
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Bilaga D Exempel på tematisering vid analys 

 

 

 

 

 

 

 Tema:  

Relationsskapande för att lära känna 

barnen 

Kod Kategori 

Berit ”Jaa det också och mellan oss också för att vi 

ska lära känna barnen givetvis.” 

 

 Relationer för att 

lära känna barnen 

 

Helena ”Relationer handlar om allt…lite så. För det 

första är det ju liksom relationen med barnen 

och till sina kollegor. Och att det 

behöver…alltså det blir ju relationer för att 

man…. Det är ju så man lär känna barnen 

med.” 

 

Relationer är 

viktiga för 

arbetet i 

förskolan 

Relationer för att 

lära känna 

barnen. 

Kerstin …och det kan man ju om man känner dom, om 

man har fått upp, om man har byggt upp den 

här relationen liksom och har…eh…så tycker 

jag att vi förstår barnen och jag tror dom 

känner sig förstådda…utav oss liksom. 

 

När man känner 

barnen är det 

lättare att förstå 

deras 

intensioner och 

signaler. 

Relationer 

handlar om att 

lära känna 

varandra. Förstå 

och bli förstådd. 

 

Lovisa Men det är ju till exempel att vi tar temaarbete 

utifrån barnens intressen och det är ju för att 

jag…jag har en relation med barnen och då vet 

jag ju vad dom…är intresserade av just nu… 

När pedagoger 

känner barnen 

vet de vad 

barnen 

intresserar sig 

för. 

Relationer för att 

ära känna barns 

intressen. 

 

 

Helena För det är ju, då är det vi som känner barnet 

å…någ…nån kanske behöver lite stöttning en 

liten push för att komma in och leka eller nån 

kanske är lite svårstartad på morgonen. Å då 

så…får man ju försöka. Liksom men nu går vi 

och gör det här å är kanske med dom i leken en 

stund så dom kommer igång. 

 

När man känner 

barnet är det 

lättare att läsa 

av barnets 

behov. 

Relationer för att 

lära känna 

barnets behov. 

Läsa av och bidra 

med sig själv 

som stöd. 


