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ABSTRAKT 

 

Att bemöta människor är en konst. Att bemöta med respekt och värdighet bör ingå i 

förskollärarens kompetens. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Vad är det då som 

bidrar till att en pedagog skapar möten med god kvalité medan en annan signalerar i sitt 

bemötande okunskap och en ovilja att bemöta med respekt. Syftet med undersökningen 

var att bidra till förståelse av bemötandets konst utifrån erfarna pedagogers berättelser 

om vad som format deras syn på bemötande och sätt att bemöta andra. Med hjälp av 

följande frågeställning: Hur beskriver förskollärare ett gott bemötande av barn och 

vuxna? Vad har format förskollärarens syn på bemötande och sätt att bemöta?   

Undersökningen baseras på en kvalitativ forskning med ett fåtal informanters 

medverkan, även tidigare forskning och genomarbetad litteratur. I resultatdelen 

redovisas intervjupersonernas tillbakablick i sina liv och hur de tolkar vad som har gett 

en mening och betydelse för deras beteende, vad gäller deras bemötande av andra. De 

faktorer som kunde ses ha betydelse för informanternas bemötande av andra var deras 

uppväxt, utbildning, kultur och erfarenhet, samt deras familjeförhållande.  

 

Nyckelord: Uppväxt, kultur, social kompetens, empati, förebild, erfarenhet. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

I det dagliga arbetet med människor sker det ständiga möten. Möten som bidrar till 

att bygga upp relationer, både bättre och sämre. Att bemöta människor med respekt 

och värdighet spelar därför en stor roll för att utveckla goda relationer. I vårt 

pedagogiska arbete upplever vi ständigt olika bemötande, både i mötet med vuxna 

och barn. Vi anser att ett gott bemötande bidrar till en positiv relation som i sin tur 

kan underlätta det dagliga gemensamma arbetet. ”Arbetslaget ska visa respekt för 

föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 

förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö98/10:13).  

En av förskollärarens viktigaste egenskaper är att kunna bemöta människor med 

respekt men vi har sett och upplevt många olika slags bemötande i förskolan.  Vi har 

såväl fascinerats av som förvånat oss över hur olika förskollärare bemöter barn och 

vuxna.  

Bemötandet i sig kan te sig olika beroende på person och situation. Att bemöta 

människor i vår vardag kan även se olika ut, beroende på vad man har med sig för 

erfarenheter. Men goda förebilder som förmedlar positivt bemötande är av vikt i 

förskolans värld. Det finns dessvärre faktorer som påverkar i negativ riktning vad 

avser bemötande, då tänker vi i första hand på olika sociala sammanhang och 

ogynnsamma hemförhållanden. Vad är det då som gör att en individ bemöter andra 

personer negativt eller att ett bemötande kan se så olika ut, beroende på vem man 

möter. Vilka underliggande faktorer kan ligga till grund för detta beteende? Givetvis 

minns man den underbara läraren som under sin egen utbildningstid både stärkte och 

bemötte en med respekt. I vårt arbete är vi intresserade av att undersöka 

förskollärares berättelser om vad som format förskollärares syn på bemötande av 

andra. Ändras förskollärares syn på bemötande av barn och vuxna och går det att lära 

sig ett gott bemötande?  

Alla personer har lika värde, de har även lika rätt att bli respekterade som den individ 

de är oavsett etnicitet, kön etc. I den nya läroplan för förskolan har man skrivit att 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
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värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen” (Lpfö98/10:4). 

 

1.1  SYFTE 

 

I utövandet av förskolläraryrket är professionellt bemötande en viktig del – såväl i 

förhållande till barn som till vuxna.  Syftet med detta examensarbete är därför att 

bidra till förståelse av bemötandets konst utifrån erfarna pedagogers berättelser om 

vad som format deras syn på bemötande och sätt att bemöta andra. Våra 

frågeställningar är: 

 Hur beskriver förskollärare ett gott bemötande av barn och vuxna?  

 Vad har format förskollärarens syn på bemötande och sätt att bemöta? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Vi har tagit del av andra författare som har forskat och gjort undersökningar kring 

begreppet bemötande och sett vad dem kommit fram till. Ett gott bemötande har visat 

sig ha stor betydelse för individens uppväxt och livssyn. Undersökningarna har också 

visat sig att så som man blivit bemött som barn och i sin uppväxt, bemöter man andra 

som vuxen. 

 

2.1 Bemötandets betydelse 

 

Under vår livstid möter vi människor som präglar oss på olika vis, denna påverkan 

har stor betydelse för varje individ och hur vi utvecklas som personer (Gren, 2007).  

Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess gestalt. 

Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är jag med om att 

bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den vid eller snäv, ljus eller 

mörk, skiftande eller enformig – och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. 

Inte genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett 

outtalat, så att säga anonymt krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår 

hand. 

K. E Lögstrup (Gren, 2007:166). 

 

Genom möten med andra människor växer man själv som människa och individ, och 

man möts av prövningar i livet genom att möta olika sorters människor. Tilliten 

växer med oss ju äldre vi blir och vi lär oss våra begränsningar, för att inte behöva bli 

utsatta för besvikelse. Små barn saknar kunskapen kring att begränsa sin tillit och 

behöver vägledning av oss vuxna. Därför är det viktigt att förskolläraren visar tillit 

till barnet, det kan i sin tur bli en bidragande faktor till att barnen lär sig att lita på 

den vuxne i sin närhet. Lögstrup menar att den vuxnes förhållningssätt blir 

avgörande (Gren, 2007). Börjeson lyfter fram hur minnet av den lärare som verkligen 

förmedlade sina tankar till elever och som kunde leva sig in i elevens livssituation 

förankrade en plats som förebild. Dessa lärare bidrog till elevens framtida val i livet 

(Jenner, 2004).   
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Det är ”äkta möten som ger barnen möjlighet till växt” menar Hartman & Torstenson 

(2007:18). Möten som består av empati, lyhördhet och respekt formar och 

grundlägger bra värderingar gällande uppförande och även bemötande.  Det är därför 

viktigt att relationen mellan pedagog och barn fungerar väl och att verksamheten 

bedrivs av kompetent och engagerad personal. Samtidigt bör vi ha i åtanke att alla 

individer är olika, och som Edfeldt (2000) menar påverkas vi olika av andra 

människor men att det slutligen är en tolkningsfråga som baseras på våra tidigare 

erfarenheter hur vi tar in informationen. Vi har alla olika bakgrund och erfarenheter 

vilket gör att vi tolkar möten på olika sätt. I egenskap av individer påverkas vi olika, 

beroende på personlighet och sammanhang (Edfeldt, 2000).  

Pollack (2001) har i många år intresserat sig för betydelsen av människors 

bemötande. Hur vi ser på varandra och hur vi behandlar och bemöter varandra, stora 

som små. I boken Att växa genom möten (Pollack, 2001), beskrivs många ögonblick 

som tyder på att det vi säger eller gör mot varandra, vad vårt kroppsspråk säger och 

våra gester har stor betydelse på hur vår inre självbild och självförtroende påverkas. 

Jenner framför i sin bok vad några elever klottrade ner på ett plank på en skola, dessa 

ord framställer bra hur lärarnas roll är i det pedagogiska mötet (2004:35). 

Vad du säger om mig 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG 

 

Relationen med barn och pedagog är asymmetriska, det vill säga barnet hamnar i 

underläge i motsats till pedagogen som har det huvudsakliga ansvaret för mötet 

(Jenner, 2004). Därför är det av vikt att pedagogen bemöter barnet med respekt och 

tillit och ser barnet som det är. ”Att bli bemött med respekt i en situation där man är i 

underläge, kan ge en stark upplevelse av ett gott bemötande” (Jenner, 2004:31). 
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2.2 Ett professionellt bemötande 

 

Ett bemötande handlar mycket om hur man möter andra, det vill säga hur man beter 

sig mot andra i mötet. Man kan fråga sig om det är relevant att i samvaro med andra 

uppträda trevligt då man inte blir bemött på samma vis? Hur långt bör denna 

samverkan sträcka sig? Weiner (2009) menar att i yrket behövs en professionell 

hållning i bemötandet. Man skall anpassa sig efter situationen och den värdegrund 

som råder. Förskolläraren bör inte lägga in personliga aspekter i det professionella 

mötet. Det ovan skrivna är av stor vikt i det dagliga arbetet. Detta ingår i 

förskollärarens yrkesetik och bör beaktas dagligen. Orlenius (2010) menar att 

begreppet yrkesetik är som ett honnörsord och att det oftast förknippas med 

relationer, respekt och ansvar.  Yrkesetik bör utgöra en del av värdegrundsarbetet i 

förskolan.  Förmåga till bemötande innebär förhållningsättet i relation till andra 

individer av annan karaktär. Man kan göra en jämförelse med musik där harmonin 

skall spela roll i samklang med rytmer och toner (Weiner, 2009). Alla är vi olika och 

ett gott bemötande skapar goda relationer som i sin tur bidrar till en bättre 

pedagogisk verksamhet. Barn och unga skall bemötas utifrån samma utgångspunkt 

som vuxna. Hartman & Torstenson menar att barnen har kvar mer av sin sårbarhet 

och naiva sida och öppna sinne. Det är små vuxna som vi formar med vårt 

bemötande, att de har mer kvar av sin mänsklighet än de vuxna (Hartman & 

Torstenson, 2007:14).  

Som pedagog måste man även vara bra på problemlösning eftersom möten handlar 

om att kunna utveckla ett bemötande som passar för varje situation och individ. 

Weiner (2009) förklarar bakgrunden till det bemötande med att de ”interna 

bemötande fungerar som en modell och måttstock” (2009:9) för hur mötet med 

föräldrar och barn ter sig, dvs. hur bra dessa fungerar. Om arbetskolleger är nöjda 

med varandras bemötande så upplevs atmosfären utåt som mer positiv i mötet, 

samtidigt som verksamheten upplevs som inspirerande (Weiner, 2009:9). 

Begreppet beteende beskriver Weiner med att ”allt vad en person säger, gör eller 

avstår från att säga eller göra- speglas i sättet att bemöta en annan person” (2009:21). 

Författaren menar att det avspeglar sig i alla handlingar. Hur vi är som människor 

avslöjas i hur vi bemöter andra individer. Vårt yttre avspeglar sig i hur mötet 
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fortlöper, men det går att öva upp sitt bemötande både genom litteratur och praktiska 

övningar och samtidigt observera hur andra mer erfarna arbetskamrater går tillväga.  

Ett respektfullt bemötande genomsyras av att förskolläraren på ett gediget sätt visar 

intresse för föräldrar och barn. Det är grundläggande för att kunna få en ömsesidig 

dialog under mötet (Weiner, 2009). Författaren menar att det är den professionelles 

ansvar att ett möte upplevs som uppriktigt men också att pedagogen står för 

verksamhetens policy och är tydligt i sitt framförande (Weiner, 2009:32).  

 

2.3 Social kompetens 

 

”Att vara kompetent i sociala situationer handlar mycket om känslor” (Weiner, 

2009:42). Utan medmänsklighet kan inga relationer skapas. Barnet behöver känna en 

trygghet i sin närvaro för att kunna utvecklas som individ och det åligger 

förskolläraren att denna nivå uppnås i verksamheten. Vidare beskrivs det att social 

samspelsförmåga är bristfällig hos många och att denna förmåga och kompetens 

handlar om att kunna läsa av andras känslor och humör. Persson (2003) tolkar i en av 

sina texter, ordet ”social” som ”anpasslig”, d.v.s. att man smälter lätt in i en grupp 

(2003:19). Vidare beskriver författaren att ”den sociala kompetensen är individuell 

men bedömningen av den är social” (Persson, 2003:8). Han menar att det är svårt att 

bedöma vem som är socialt kompetent beroende på vem som bedömer. Att vara 

socialt kompetent i en situation kanske inte kräver samma förmåga i en annan 

situation. ”Sociala, kulturella, köns- och åldersmässiga faktorer påverkar” (Persson, 

2003:8).  

Ibland möts förskollärare av föräldrar som är upprörda över något och anländer i 

detta tillstånd till verksamheten. Föräldrarna kräver svar och bemötande som är 

anpassat till deras villkor. Juul och Jensen (2003) menar att den professionelle i dessa 

möten spelar en ”värdroll” och att denne traditionellt oftast tar ett ”stort ansvar för 

samtalets innehåll och mål” (2003:121). Som förskollärare har man det största 

ansvaret för mötets kvalité. Det ligger i yrkets etik och profession att möten i 

verksamheten bedrivs med en god anda och skicklighet. Men som Juul och Jensen 

(2003) menar sker det ofta missbruk kring förskollärarens makt som den 

professionella i mötet. Att den professionelle styr upp för mycket i samtalet eller att 
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mötet kan upplevas för personligt. Samtidigt anser Jenner (2000) att alla har makt 

över någon och att läraren med sin aktoritet inte bör bedriva maktutövning utan agera 

i samspel med andra. Det ligger i förskollärarens uppdrag att skapa möten som bidrar 

till en god kommunikation mellan förskola och hem, och att mottagaren upplever ett 

positivt bemötande. För att upprätthålla en god kommunikation som professionell 

bör man kunna hantera detta men verkligheten ser inte alltid ut så. En pedagog kan 

reagera med liknande känslor som föräldern, detta är inte professionellt och kan 

därmed skapa olämpliga situationer som urartar till konfliketer. I vår profession ingår 

det att kunna möta individen i olika situationer. Förskollärare skall vara socialt 

kompetenta och ”fungera i relationer med andra individer” (Persson, 2003:20). Det 

är i relationer som vi bygger vårt bemötande d.v.s. förmågan att kunna interagera 

med andra individer. Samtidigt som de mest krävande situationer hjälper till och 

utvecklar de sociala kompetenserna så bidrar detta i sin tur till att verksamheten 

förbättras. Social kompetens innebär en förmåga att kunna anpassa sig efter situation 

och möte (Persson, 2003). Bozarslan (2001) menar att det är viktigt att förskollärare 

är medvetna om sin sociala kompentens och bemötandekompetens. ”Vi har ett stort 

ansvar för att spegla samhällets syn på hur vi ska bemöta och ta hand om barn” 

(Bozarslan, 2007:16).  

Ett bemötande bör förmedla empati. Som förskollärare bör man ha stor empatisk 

förmåga för att kunna skapa goda relationer i mötet med andra. Förskollärarens 

förmåga till empati är en viktig egenskap i mötet, och att det måste finnas en ”vilja 

till positiv interaktion med andra” för att ett möte ska utvecklas i positiv riktning 

(Kinge, 2000:12).   

Empati handlar inte om att lära sig en metod, ett bestämt uppträdande eller empatiska 

standardformuleringar. Det handlar om att utveckla sina egna attityder, sin egen förståelse 

och sin egen förmåga att förhålla sig till barnet på ett sätt som hjälper det till ökad självinsikt 

och bättre bemästrande av tillvaron. Det handlar om att utveckla sin sensitivitet och 

reflektionsförmåga både i förhållande till sig själv och till barnet  

Kinge (2000:15) 

Självutveckling, självreflektion och självkritik är av störst betydelse i samspelet med 

andra. I samspelsituationer måste vi lära oss vilka känslor som råder, vara 

professionella och korrekta i vårt bemötande.  Empati kan ses som en ”process där 

man får information om en annan människas känslor så att man kan förstå den andres 



8 

 

upplevelser” (Kinge, 2000:50). Författaren menar att empati innebär att man 

”försöker förstå de individuella, personliga och högst reella underliggande 

känslorna” som ligger bakom (2000:65).   

Empati betyder att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att vägledas av den 

förståelsen i kontakten med andra. Det är alltså fråga om både en inre process av att nå 

förståelse och ett sätt att kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i alla de 

handlingar som riktas mot den andra. 

        Ulla Holm (Gren, 2007) 

     

Författaren menar att empati innebär att ha en medvetenhet om sina egna värderingar 

och att kunna uppfatta och se situationen utifrån andras, det vill säga att inte ryckas 

med av sina egna känslor utan förstå andras.  

Gren (2007) skriver att ”i den mekaniska omsorgen ryms inte empati” (2007:181). 

När man är i obalans med sin psykiska och fysiska hälsa finns det tendenser till att 

man inte har förmågan att utföra omsorg med empati. Detta i sin tur kan leda till 

konflikter mellan arbetskolleger om inte den professionelle ger förklaring till sina 

problem. Empatin kanske uteblir men omgivningen kan förstå varför. Som 

förskollärare är vi förebilder i vårt bemötande, därför får vår egen empatiska förmåga 

en stor betydelse i mötet (Gren, 2007:183).  

Gren (2007) diskuterar barnets väg till rätt värdegrund genom utvecklingsfasen och 

inte beroende av det moraliska och etiska vis densamma möts utav under en kort tid. 

Vidare menar författaren att allt som är av vikt är att barnet under en långvarig 

period möts av respekt, kärlek och ett empatiskt förhållningssätt. När barnet 

interagerar med andra jämnåriga utvecklas och grundläggs dess förmåga till empati. 

Gren (2007) förklarar att det är i mötet med andra som barn ser konsekvenserna av 

sitt handlande och även andras beteende. Därmed är likabehandlingsprincip ett 

faktum. Vidare menar författaren att, för att kunna spegla rätt uppförande bör barnet 

ha en god förebild och de vuxna måste förmedla tydlighet och respekt inför de 

värden som är nämnda (Gren, 2007:208). Vi talar i klarspråk om fostran. Genom att 

barnen stärks i de demokratiska värdena och normerna kan de sedan göra dessa 

gällande i sitt fortsatta liv.  
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3 METOD 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilken metod som har använts och vilka våra 

strategier var i vår forskning kring ämnet bemötande. Samt beskriva vilket 

tillvägagångsätt som vi har använt oss av. Vi skrev inledningsvis att vi vill bidra till 

en förståelse av bemötandets konst utifrån erfarna pedagogers berättelser om vad 

som format deras syn på bemötande och sätt att bemöta andra. Genom insamlat 

material kommer vi att bearbeta och analysera resultatet och därefter söka svar på 

våra frågeställningar.  

 

3.1 Val av metod 

 

Vårt sökande om förskollärarnas bemötande landar i kvalitativ metod. Enligt 

Widerberg (2002) innebär kvalitativ forskning ”att klargöra ett fenomens karaktär 

eller egenskaper” (2002:15) hos någonting. Det vill säga vilken innebörd eller 

mening har t.ex. en händelse. Samtidigt som det handlar om analyser och tolkningar 

av händelsen från forskarens sida. I vår undersökning vill vi ta reda på vad som 

format förskollärarnas syn på bemötandet. Vi har använt oss av frågor (se 

intervjuguide bilaga 1) som utgör ett underlag för våra intervjuer. De har i sin tur 

bidragit till personliga svar. I vårt arbete har de insamlade erfarenheterna från våra 

informanter (kvalitativ empiri), hjälpt oss att skapa en djupare förståelse för 

bemötandets konst, utifrån pedagogers berättelser om vad som ligger bakom 

förskollärarens bemötande.  

I vår intervjudel har vi tagit del av hur förskollärarnas syn på bemötande grundlades. 

Förskollärarna delger i sin utsago även hur bemötande i stort formats och utvecklats i 

olika livssituationer. I vår studie kommer vi att gå tillbaka till förskollärarnas 

berättelser för att skapa oss en bättre förståelse och vi kommer att söka i deras 

tolkningar efter svar på våra frågor. Vi använder oss av öppna frågor som i sin tur 

kan bidra till utvecklande svar från informanterna. 
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3.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Med kvalitativ metod menar vi att vårt arbete bygger på förskollärarnas ord och inte 

på numeriska data. ”En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin art” (Bryman, 2002:249). Det som författaren menar är att 

en kvalitativ forskning grundas på ord som därefter tolkas och utvecklas.  ”Det som 

utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av intervjupersonens 

berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga” (Widerberg, 

2002:16). Ur de berättelser som förskollärarna delar med sig vill vi skapa olika 

aspekter på hur bemötandet kan ha formats. Vi har använt oss utav kvalitativa och 

semistrukturerade intervjuer då vi vill skapa en förståelse kring bemötandets konst. 

Vår forskning bygger på en vetenskapsteoretisk och hermeneutisk förståelse för 

livsvärlden, det vill säga vi kommer att tolka vad våra informanter delger oss under 

intervjuerna. Enligt hermeneutisk livsvärldsfilosofi står människan i ett tolkande 

förhållande till sin egen omvärld, och att det tolkande förhållandet inte har någon 

given slutpunkt utan varar hela livet (Uljens, 2004:15). Alla våra intervjuade har fått 

samma frågor. Vår intention har varit att få personliga och engagerade berättelser 

som kan bidra till en bättre förståelse kring hur bemötandekompetensen har formats. 

Vilket är av stor vikt i vårt sökande kring bemötandets konst. Med en kvalitativ 

metod vill vi se en helhet på varje person som är intervjuad och historian bakom 

deras bemötande. Vi vill dock påpeka att det endast är informanternas sanning kring 

deras bemötande. Samt att det är vår tolkning och förförståelse av informationen som 

kommer att ligga till underlag för vår forskning. 

Vår undersökning berör endast en liten grupp individer med liknande 

högskoleutbildning. Eftersom vi bara intervjuar en liten grupp kan inte dessa svar 

förespråka en hel yrkesgrupp. De intervjuades bakgrunder skildras ur deras eget 

perspektiv och därmed framstår deras sanning i forskningen. Våra intervjupersoner 

med annan etnisk bakgrund än svensk härkomst skildrar det liv som berättar något 

om deras sociala, politiska och ekonomiska bakgrund. En persons livsberättelser 

skildras från den plats på jorden där man har sin uppväxt. Att växa upp i Sverige kan 

också se olika ut beroende på olika ekonomiska och sociala förutsättningar samt 

under vilken tid man växte upp.  
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Eftersom vår sökning vilar på kvalitativ forskning så är vi medvetna om att vi inte 

kan dra några generella slutsatser, men vår kvalitativa undersökning har gett oss svar 

på vad en mindre grupp förskollärare ser på bemötande och dess betydelse.  

 

3.3 Urval 

 

Vi har valt att intervjua enbart förskollärare på grund av att vi ville utforska ifall våra 

informanter har påverkats under utbildningens gång eller om deras syn på 

professionellt bemötande formades tidigt i barndomen. Förskollärarna som deltog i 

vår undersökning är alla aktiva inom barnomsorgen. De blev genom 

mailkorrespondens eller muntligt, tillfrågade om de ville medverka i vår 

undersökning. Sammanlagt blev det 9 förskollärare som visade intresse för ett 

samarbete.  

Vi kommer att ge dem fingerade namn. Tre av förskollärarna arbetar i förskoleklass i 

en större stad. Dessa kommer vi att kalla Jenny, som är 50 år, avslutade sin 

utbildning på 80-talet, Maria 40 år som har sitt ursprung i Serbien och tog sin 

examen 1995 i Sverige, Juan 60 år kom som politisk flykting från Chile på 70 talet 

till Sverige och gick sin utbildning även han på 80-talet. Eva 55 år avslutade 

utbildningen på 80-talet, Lotta som är 46 år, avslutade sin utbildning 2006, Karin 

som är 42 år, även hon avslutade sin utbildning 2006, Malin som är 34 år, avslutade 

sina högskolestudier 2001, Lisa är 36 år, avslutade sin utbildning 2009 och Sanne 41 

år avslutade sina förskollärarstudier 2009. 

 

3.4 Tillvägagångsätt 

 

Under 3 veckors tid har vi intervjuat (se intervjuguide bilaga 1) förskollärare på två 

olika sätt: genom mailkorrespondens och genom personlig kontakt. Till vår hjälp har 

vi använt penna och papper. Fokus på intervjufrågorna har syftat på bemötande och 

varifrån dessa kunskaper har grundats och vad som har format informanternas 

synsätt. Alla intervjupersoner har varit förskollärare. Under intervjun har vi ställt 

frågor kring bemötande i vid bemärkelse. Vi började vår undersökning med att 
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tillfråga nio stycken förskollärare om de ville medverka i en intervju kring 

bemötande, dels genom mailkorrespondens och dels direkt på plats. Alla tillfrågade 

arbetar i förskola och förskoleklass med barn i olika åldrar, d.v.s. mellan 1-6 år. De 

delgavs ett formulär där det stod vad intervjuerna handlade om och att deras svar 

förblir anonyma. Svaren från intervjuerna har sedan utgjort vår empiri och breddat 

vårt vidare intresse kring sökandet om förskollärarnas syn på professionellt 

bemötande av barn och vuxna, och vad som har lagt grunden till var och ens 

tänkande och uppfattning.   

Vi valde att intervjua enbart förskollärare för att se om deras syn på bemötande 

särskilde och på så vis få en djupare förståelse om varför människors bemötande är 

olika.  

Våra intervjuer utfördes på olika sätt. Av 9 blev 3 muntligt intervjuade, vilket gjorde 

att det blev en öppen diskussion. De kvarstående 6 blev intervjuade skriftligt, de fick 

ett frågeformulär genom mail där de blev ombedda att svara utförligt, inga ja och nej 

svar. Fördelar och nackdelar med de olika tillvägagångssätten var att vid en muntlig 

intervju kan följdfrågor ställas. Nackdelen med en muntlig intervju var att allt som de 

intervjuade berättade kunde inte fångas upp eftersom vi enbart använde papper och 

penna. Med en inspelningsanordning hade det varit lättare att återkomma till valda 

moment. Detta bör beaktas till framtida intervjuer. Fördelen med att skicka ut mail 

och be dem att skriva utförligt, var att förskollärarna skrev med egna ord och beskrev 

sina känslor och hur viktigt bemötande är. Nackdelen var att de svar som kom in, 

inte kunde diskuteras eller följas upp med följdfrågor.  

 

3.5 Forskningsetisk övervägande 

 

Vetenskapsrådet menar att ”de forskningsetiska principerna i det följande har till 

syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske 

mellan forskningskravet och individskyddskravet” 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2012-10-10).  Dessa principer lägger 

riktlinje för all forskning så att inga missförstånd sker eller att t.ex. anonymitet 

upphör. De ska ligga som underlag för forskningen och skapa riktlinjer för vad som 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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krävs i en undersökning. Enligt forskningsetiska principer finns fyra krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjande kravet. 

Informationskravet innebär att som forskare är man skyldig att informera alla 

berörda kring undersökningen syfte, samt att all medverkan är frivillig och att den 

tillfrågade kan avbryta när som helst under arbetets gång. Med samtyckeskravet 

menas att de intervjuade måste ge sitt samtycke till att medverka i undersökningen, 

dock måste föräldrar samtycka vid omyndig ålder. Konfidentialitets kravet innebär 

att som forskare är man skyldig att skydda informantens identitet och integritet och 

inte utge någon slags information som skulle kunna bidra till att avslöja de 

medverkandes identitet. Det sista kravet, nyttjande, innebär att all insamlad empiri 

endast kommer att användas till studiens forskning 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2012-10-10). 

I vårt arbete har vi noga följt dessa riktlinjer och informerat alla berörda kring 

undersökningens syfte. Vår information har skett både muntligt och skriftligt. Dock 

bör det tas i beaktan att denna studie har bearbetats genom vår tydning av insamlad 

empiri.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4 RESULTAT 

 

Under denna del av vår studie kommer vi att redovisa vårt resultat i förhållande till 

syfte och frågeställningar. Vårt syfte var att bidra till förståelse av bemötandets konst 

utifrån erfarna pedagogers berättelser om vad som format deras syn på bemötande 

och sätt att bemöta andra.  

Vi har utgått ifrån våra frågeställningar;  

Hur beskriver förskollärare ett gott bemötande av barn och vuxna?  

Vad har format förskollärarens syn på bemötande och deras sätt att bemöta? 

I vår studie har vi fått ta del av när våra intervjupersoner ser tillbaka på sina liv och 

själva tolkar vad som har gett mening och betydelse för deras beteende mot andra. Vi 

har fått ta del av intervjupersonernas värld och vad de anser är viktigast i livet. Vi 

anser att det är av värde att lyfta fram delar av intervjupersonernas livshistorier för 

att bättre få en förståelse för vad som har format deras syn på bemötande och sätt att 

bemöta andra. Vi redovisar vårt resultat under ett antal teman eller rubriker där 

svaren på våra två frågeställningar vävs samman. Det visar sig nämligen att svaren 

som handlade om uppfattningar om vad som är ett gott bemötande ofta också 

handlade om vad som påverkat och format den intervjuade förskollärarens syn på 

bemötande och sätt att bemöta andra. 

 

4.1 Barnsyn och människosyn 

 

Bland de intervjuade förskollärarna var synen på barn och människor överlag 

samspelt med att alla människors lika värde. För att bättre förstå informanternas 

synsätt och värderingar ställde vi frågan vilken barnsyn/människosyn de har. Eva 

beskrev det så här: ”Alla människor har lika värde oavsett vem du är, var du kommer 

ifrån. Alla människor har olika erfarenheter och upplevelser med sig i sin 

”ryggsäck”.” 
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 De flesta ansåg att deras människosyn var grundlagd sedan tidig barndom. 

”Jag tror att min människosyn är formad av min uppväxt samt erfarenheter gjorda i möte med 

olika människors livsöden. Att ha fått växa upp i ett demokratiskt samhälle och en tro på alla 

människors lika värde” (Sanne). 

Juan med chilensk bakgrund berättade bland annat att hans mor ofta bjöd fattiga på 

mat och att han på så vis tidigt lärde sig att vara solidarisk och dela med sig av sin 

rikedom i form av mat och vänskap. Maria berättade att hennes far hade varit 

familjens överhuvud hemma i Serbien och att man skulle visa respekt för varandra 

under hennes barndom, som utspelade sig under kommunisttiden på 70- och 80-talet. 

Detta ligger i sin tur till grund för både hennes syn på barnuppfostran men även hur 

hon idag bemöter barnen i sitt klassrum. Hon menar att hon vill ha ordning och reda i 

klassrummet och att barnen ska lära sig respekt gentemot varandra och lärarna. ”Med 

den respekt jag fick hemifrån försöker jag idag att lära ut till barnen i min 

barngrupp”. 

Juan berättade vidare att han har lärt sig efter att antal år i yrket och olika möten att 

se det positiva i alla. Han menar att även de barn som är ”problematiska” har något 

positivt i sig och att man inte ska låta sig påverkas av andras människosyn och att 

alla har lika värde och ingen ska få hamna i skymundan på grund av sitt uppförande. 

När han kom som politisk flykting till Sverige så blev han bemött med respekt. Han 

berättade att han kände sig som en politisk superhjälte, som en ”superflykting”. Han 

menar att det bemötandet som han fick har fått honom att tro på mänsklighetens 

godhet och att det i sin tur har bidragit till hans bemötande mot andra.  

Både Juan och Maria berättade att deras förhållningsätt till mänsklighet har 

grundlagts tidigt under politiska förhållanden, d.v.s. under kommunisttiden och i 

solidariska toner. Jenny som växte upp i Sverige berättade att hon har växt upp och 

fostrats i ett demokratiskt land.  
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4.2 Åsikter och värderingar kring barnuppfostran 

 

Maria med serbisk bakgrund menar att barnuppfostran är alldeles för slapp idag. Hon 

menar att dagens föräldrar inte har den tid som de borde ha med sina barn och att 

barnen allt för ofta sitter ensamma vid en tv eller dataskärm. Föräldrar har inte lika 

mycket tid att åka på utflykter eller uppleva kulturella sammanhang, som i sin tur 

leder till att barnen får brist både på fantasi och också spontanitet menar Maria. 

Barnen får även dålig föräldrakontakt som resulterar i sämre sociala kunskaper. 

En av informanterna, Karin berättade att hon tycker att barn ska ses med varsamma 

ögon och få vara delaktiga i beslut och att de vuxna bör vara lyhörda för vad barnen 

vill, men att det även är de vuxna som tar de viktiga besluten. Vidare berättar Eva att: 

”Barn gör inte som vi säger utan som vi gör”. 

Hon menar att det viktigaste i barnuppfostran är grundtryggheten och att barnen ska 

vara delaktiga och få vara med och ta beslut. De andra förskollärarna syftar på att 

barnuppfostran sker i den dagliga verksamheten, och att de inte alltid kan påverka 

barnets uppfostran utifrån sin roll som förskolelärare. 

 

4.3 Syn på och förmåga till bemötande 

 

Av de personer som vi intervjuade berättade de flesta att deras bemötandekompetens 

har formats i tidig barndom. Vidare berättade de att de har utvecklat sin syn på 

bemötande genom de olika mötena med både barn och vuxna. Efterhand har deras 

syn på bemötandet förändrats och utvecklats, allt eftersom man får erfarenhet och tar 

in kunskap från olika håll i samhället. Våra intervjupersoner menar att de har växt in 

i sin roll som förskollärare, efter att de har tagit sin examen och att de olika 

bemötandesituationerna har gynnat deras egen utveckling i positiv riktning. 

Kompetensutbildningar och föreläsningar genom förskolans försorg gör att man hela 

tiden utvecklar ett mer omfattande tankemönster av sin bemötandekompetens menar 

de intervjuade.  
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”När jag gick min utbildning på lärarhögskolan i början på 80-talet hade jag en metodiklärare 

och en pedagogiklärare som gjorde väldigt stort intryck på mig, jag tänker fortfarande på 

dem ibland. De var väldigt starka kvinnor och de har påverkat mig mycket som person” 

(Eva). 

Vad som också framkommer i informanternas berättelser är att de är lyhörda och på 

så vis kan avläsa ett möte och bemöta andra med stor respekt. De menar även att de 

har gått efter magkänslan och valt det som har känts rätt för dem och inte låtit sig 

påverkas av andras inställning, attityder, erfarenhet och utbildning. Så här beskrev 

Sanne; ”Genom att reflektera över möten och hur de kan bli så bra som möjligt utan 

att någon känner sig förminskad eller mindre värd. Att träna upp ett aktivt 

lyssnande”. 

Juan berättade att han hade upplevt en aha-upplevelse inom bemötande under en 

föreläsning. Föreläsaren hade belyst förmågan hur vi bemöter barn och vuxna. Juan 

menar att man ska välja sina konflikter, och inte markera sin makt bara för att den är 

vuxen. Samma sak gäller i bemötandesituationer, man ska vara lyhörd och ödmjuk i 

mötet. Han menade att man vinner på det i längden och en positiv relation skapas.  

  

4.4 Medvetenhet 

 

Intervjupersonerna var eniga gällande att de alltid försöker att vara medvetna kring 

sitt bemötande. Det är deras mål men det blir inte alltid så i alla situationer. Ibland 

sker oväntade situationer som kan skapa förvirring, oftast bidrar det trots allt till nya 

kunskaper kring bemötande. De flesta intervjuade höll med om att i efterhand kan 

man vara klok och tänka efter hur bemötandet gick, på så vis även utveckla sina 

kompetenser. Sanne beskrev det så här; 

”Jag försöker att alltid vara närvarande och utvärderande mot min ledarroll. Jag 

frågar även kollegor om råd i vissa möten.” 

Vidare menar Malin, under denna punkt att det är viktigt att lämna det personliga 

hemma som kan störa de dagliga mötena och att det är viktigt med kroppspråket. 

”Ord, uttryck och kroppspråk talar inte alltid samma språk”, menar Karin. Att säga 

en sak och visa en annan sak med kropp och ansiktsminer är inte respektfullt 

bemötande. 
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4.5 Yrkeslivets påverkan 

 

Våra intervjupersoner är verksamma inom barnomsorgen, dvs. förskola och 

förskoleklass. De har avslutat sina utbildningar mellan år 1984 och år 2009. Alla 

hade fått ta del av någon form av undervisning inom området bemötande. Det de 

intervjuade kunde minnas från sin högskoletid var att de hade fått lära sig om både 

etik och moral, det både påverkade och utvecklade deras bemötandekunskaper. Lotta 

berättade att ”på lärarutbildningen blev jag mer medveten om hur viktigt mitt 

bemötande är och att det påverkar andra”. 

Vidare menade de flesta som hade intervjuats att det riktiga livet med de dagliga 

mötena har både stärkt och format deras kompetens och att den ständigt utvecklas. 

Konsten att vara socialt komptetent handlar oftast om känslor. 

 

4.6 Förskollärarnas syn på sin roll 

 

De förskollärare som vi har intervjuat, ser sig under ständig utveckling. De finner 

lösningar för att bemöta var individ på bästa sätt, de berättar att lyhördhet och 

lyssnandet är viktigt i bemötande.  De tycker även att det är viktigt att sprida en 

trygghet hos barnen. Förskollärarna ser en angelägen del av att låta barnen vara 

delaktiga i verksamhetsplaneringen och att finnas för dem med ett tröstande ord och 

en varm famn att krypa upp i. 

Någon förskollärare vill ha disciplin, ordning och reda. Att vara en stark 

förskollärare och tro på sig själv och inte låta sig påverkas av andras inställningar 

och tycke är någons syn på sin yrkesroll.  

Sanne berättar; ”Jag är ganska trygg i min roll men aldrig färdig”.  
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4.7 Förskollärarnas starka sida 

 

Gemensamma nämnare i våra intervjuer är att de flesta förskollärare ser sig vara 

lyhörda, glada, lätt till skratt, flexibla och kreativa. Samt att några tycker sig vara 

starka i att bibehålla struktur i arbetet och att alla ämnen blir integrerade i varandra. 

Karin beskriver sina starka känslor med att; 

 

”Mina starka sidor är att jag är tydlig med vad jag vill. Jag använder mig ofta utav 

kroppsspråket när jag arbetar och jag visar tydligt när jag är glad, arg, besviken irritera etc. 

Jag tycker även jag är lyhörd för vad barnen vill och hur de mår”. 

 

En annan stark sida som en förskollärare bör besitta är att bemöta sina barn/elever 

individanpassat, samt åldersanpassat, men dock inte så det blir en särbehandling pga. 

deras kultur eller kön. En förskollärare skall i olika bemötandesituationer använda 

sig utav sina grundläggande erfarenheter så som deras synsätt, barngrupper och 

individer. Lotta svarade med att; ”Jag försöker bemöta alla så de känner sig sedda 

och jag tänker mer på individen än på kön”. 

 

4.8 Vad kan påverka ett gott bemötande 

 

Förskollärarna som blivit intervjuade är eniga om att dagshumöret påverkar 

bemötandet. För att visa sin professionella sida är det då viktigt, anser de intervjuade 

att ”hänga” av sig rocken med problem när man kommer innanför förskolan/skolans 

dörrar. Det är viktigt att man reflekterar över sin roll som förskollärare och vad som 

kan påverka ens bemötande negativt så att man blir medveten om det berättar 

förskollärarna. Det är likaså viktigt att kunna reflektera tillsammans i arbetslaget och 

vara öppen om hur man känner för att alla ska känna till ens dagsform. Lisa beskrev 

situationen enligt följande:  

”I vårt arbete tycker jag att det är mycket som är situationsanpassat. Därför är det viktigt att 

man reflekterar över sin roll och vad som kan påverka mitt bemötande negativt så jag blir 

medveten om det. Det är viktigt att kunna reflektera tillsammans i arbetslaget”.  
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Ett gott bemötande och ens förebild kan många gånger hänga ihop. Man fastnar för 

sin förebild på något sätt, kanske för att han/hon föregår som gott exempel genom att 

visa ett gott professionellt bemötande och kunskapen att bemöta individen på dennas 

nivå. Många ser någon familjemedlem som förebild, som har format den syn på 

bemötande som de har idag. Någon av de intervjuade har inte haft någon direkt 

förebild men haft goda medmänniskor runtomkring sig genom sin uppväxt, vilket i 

sin tur har lett till ett gott bemötande. Karin svarade på frågan om hon haft någon 

förebild; ”jag har haft förmånen att omge mig med trygga människor och människor 

som har inspirerat mig genom livet”.  

En tydlig tråd visar att förskollärarna tycker att en viktig aspekt i ett gott bemötande 

är ögonkontakt, vara lyhörd och tillmötesgående och att visa att man är närvarande. 

Varje möte med enskild individ ska mötas på rätt nivå. Man ska prata med personen 

och inte över huvudet. Det är också viktigt att kroppsspråket inte säger en sak och det 

verbala en annan.  
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5 ANALYS 

 

Av vårt resultat framgår att de intervjuade avspeglade sin egen barndomshistoria i sin 

yrkesutövning. De förskollärare som hade upplevt en sträng men respektfull 

barndom, förespråkar detta synsätt i sitt arbete. Medan de förskollärare vars uppväxt 

var uppmärksammad från vuxenvärlden genom engagemang, levererar ett annat 

bemötande i arbetet. Olikas syn på bemötande har också att göra med ålder, det 

märks att tankar kring bemötande och dess synsätt förändras med åldern/tiden. I detta 

stycke kommer frågeställningarna: Hur beskriver förskollärare ett gott bemötande av 

barn och vuxna? Vad har format förskollärarens syn på bemötande och sätt att 

bemöta? att besvaras. 

 

5.1 Gott bemötande  

 

En väldigt viktig del i bemötande är att visa kunskap om att man kan bemöta 

individer oavsett språk eller kultur. Det framgår tydligt i svaren att de intervjuade 

lägger fokus på att anpassa mötet efter person. Det är ännu viktigare i bemötande 

med föräldrar och barn som inte kommunicerar med ett gemensamt språk, att som 

förskollärare vara övertydlig i sitt bemötande. Bozarslan (2001) menar att det inte 

går att få en god relation med barnet så länge förskolläraren inte har lyckats att skapa 

goda band med föräldern. Som författaren även uttrycker sig - ”ett förtroende är inte 

något man bara får. Det växer fram under en process. Det går inte att säga att man 

har fått barnets och föräldrars förtroende efter första mötet, även om det känns bra 

redan då” (Bozarslan, 2001:51). Jenner menar att det inte rimligt att ”ha full kunskap 

om alla kulturer” som råder men att man bör sträva efter att kunna förstå.  Försöka 

att ”se individen i sitt sammanhang” och kunna leva sig in i barnets och familjens 

värld (Jenner, 2000:25). Det kan vara svårt för förskolläraren att bemöta barn och 

föräldrar med ett främmande språk och känslan att man inte vågar kan bli gällande. 

Då menar Orlenius ”att inte våga är att förlora en bit av sig själv”. ”Carpe Diem!” 

Man måste våga göra något som tar emot. På så vis stärks man som individ och 

vågar ta sig an nya utmaningar (2001:145). 
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Vi ska kunna vara värdar/värdinnor, framförallt för alla nyanlända familjer. Vårt uppdrag är 

att göra allt för att de ska känna sig välkomna som de är och att vinna deras förtroende. Vår 

uppgift är inte begränsad till att bara vänja in barnet i förskolan, det är lika viktigt att ”vänja 

in” föräldrarna. 

       Bozarslan (2007:16) 

 

Vikten av bemötande i förskolan tas även upp i Lpfö98, reviderad 2010. Där står det 

tydligt att arbetslaget ska ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 

utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer”. 

Arbetslaget ska också ”föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan…” 

(Lpfö98/10:15). Förskolan är ett komplement till hemmet som ska ”skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” 

(Lpfö98/10:15).  

 

5.2 Vad har format förskollärarnas bemötande? 

 

Ett stort antal av de intervjuade bemöter omgivningen utifrån sina egna 

uppväxtförhållanden och erfarenheter, samt att föreläsningar på högskolan har format 

deras syn på och förmåga till bemötande. Orlenius menar att ”allt vårt handlande är 

inlärt beteende” (2001:144). Alla personer besitter olika kunskaper av bemötande 

och alla har blivit bemötta på olika vis i sin uppväxt. Något som är viktigt att känna 

till är individens livshistoria. Historien bakom individen och vad som har format det 

beteende som ligger bakom bemötandet. Syftet med dessa livshistorier är 

förståelseinriktat och berättelsen har fått växa fram succesivt under intervjuerna, 

dessa har bidragit till att ”det individuella livet” har kommit fram som följd (Jenner, 

2000). Detta för att förstå varför personen har just det bemötandet gentemot andra 

individer. 

Många kulturer har olika infallsvinklar på bemötande och det är viktigt att ta hänsyn 

till. Som vi tidigare beskrev är det inte rimligt att förstå alla olika kulturer som 
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existerar på förskolan. Men det ingår i den pedagogiska professionen att strävan efter 

en förståelse för dessa. Detta kallas för yrkesmässighet. 

När vi mognar till att känna respekt och förtroende för barnen, när de fått förtroende för oss 

vuxna och själva framför vad de tycker om sina egna rättigheter – då kommer antalet 

problem att minska och misstagen blir färre. 

     Janusz Korczak (Gren, 2007:184). 

 

I vår undersökning har vi upptäckt vissa samband mellan barndom och syn på och 

förmåga till bemötande senare i livet. I intervjuerna har informanterna berättat om 

hemmets betydelse och vilken påverkan det har haft på deras liv. De flesta 

förskollärare instämde med att familjen har haft den avgörande betydelsen för deras 

bemötandekunskaper.  

En fundering som vi har haft var om dessa barndomsberättelser innehåller svar på 

varför dessa individer valt den pedagogiska vägen som karriärs val. En liknelse som 

vi har kunnat dra genom alla intervjuer visar att de intervjuade har haft en förebild 

från barndomen. De förebilder som är gällande har varit djupt engagerade i sina 

barns liv. Förebilderna har med olika metoder lyft fram och stärkt rollerna i hemmet. 

De har byggt starka relationer mellan vuxna och barn.  Vi kan förankra Hartman och 

Torstenson (2007) mening med att hemmet präglar våra liv. Samtidigt som flertalet 

utvecklingspsykologiska teorier räknar med att de tidiga uppväxtåren har avgörande 

betydelse för en människa (Hartman & Torstenson, 2007).  
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med denna undersökning har varit att skapa en bättre förståelse för vad 

bemötandets konst är och vad som har bidragit till och format förskollärarnas 

bemötande kompetenser. I följande avsnitt vill vi sammanfatta och diskutera vårt 

resultat. Varför ser resultat ut som det gör och vilka konsekvenser får våra slutsatser. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vi har kanske utan att fundera över det valt att intervjua personer i vår verksamhet, 

de som har ett gott bemötande och som genast gör det attraktivt att vända sig till. 

Därför kan svaren verka samstämmiga. Kanske hade vår forskning sett annorlunda ut 

om vi hade utökat intervjuerna och valt en större grupp, t.ex. en hel förskola med 

barnskötare, nyutexaminerade och erfarna förskollärare. Vi har som vi tidigare skrev 

valt att inte observera hur det ter sig i realiteten i verksamheten utan förlitat oss på de 

intervjuades berättelser och deras uppfattning. Vi vill ta reda på hur de har sett på 

barndomens förebilder och vad som enligt dem har format deras bemötande.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Det gemensamma intryck från alla intervjuade förskollärare har varit att barndomen 

spelat en oerhört stor roll i hur deras bemötande ser ut idag. Kanske är det så att de 

förskollärare som har fått många goda intryck av bemötande från andra under 

barndomen, har senare valt att arbeta med människor. De har haft fallenhet för att 

skapa goda sociala relationer och även haft lätt för bemötande i allmänhet. De goda 

förebilderna har banat väg för ett arbetsliv med otaliga sociala möten.  

Våra informanter har berättat att de har lätt för att anpassa mötet efter behovet. Att de 

tar lärdom av de negativa mötena och inte låter sig påverkas av andras intryck. De 

har en vetskap ”om att vi alla påverkas av det liv vi har levt och lever” (Kinge, 

2000:9). De är inte rädda för främmande situationer.  
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I våra intervjuer har förskollärarna haft möjlighet att reflektera över deras eget sätt 

att bemöta andra individer, samt vad som har hjälpt dem att skapa deras syn på 

professionellt bemötande.  Det framkom i intervjuerna att erfarenhet av att växa upp i 

ett annat land har påverkat deras bemötande. Enligt den personens land och seder 

skiljer det sig i jämförelse mot vad som är norm i Sverige. En av förskollärarna 

berättade att hon fick vara med under de vuxnas samtal och fick ta stor plats medan 

en annan förskollärare var tvungen att respektera den vuxnes regler och därmed ser 

sig mer socialt hämmad. Men samtidigt kan inte det ena sättet uppfattas bättre än det 

andra utan får stå som en ovanlighet efter vad som passar barngruppen och 

situationen bäst. I mötet måste man som förskollärare förstå för att kunna möta 

andra. Vara professionell i sitt bemötande och inte låta sig påverkas av yttre faktorer, 

så som miljö, situation eller andra individer. Det krävs ett engagemang i mötet, en 

bemötandekompetens som sträcker sig utöver det vanliga för att man ska kunna möta 

människor i olikartade situationer.  

 

6.3 Slutord 

 

Vår forskning har stärkt vår övertygelse om att ett gott bemötande skapar goda 

relationer med både barn och vuxna. Att vår barndom har bidragit till och format vår 

syn på bemötande i en pedagogisk kontext är vi övertygade om, vilket har sin grund i 

informanternas svar. De har även förklarat att deras livskunskaper har bidragit till 

deras kompetens. Men vårt bemötande måste ständigt utsättas för kritisk reflektion 

och omprövning och bör med jämna mellanrum utvecklas med hjälp av förebilder, 

facklitteratur och föreläsningar och utbildning. En yrkesmässig diskussion och 

reflektion kolleger emellan är också viktig för utveckling av det goda bemötandet.   

Som blivande förskollärare måste vi läsa av och förstå sammanhanget bakom 

föräldrarnas rationella samspelsförmågor i olika situationer. Förlita oss till vår 

profession och bemöta en kanske orolig förälder med respekt och lyhördhet. Det 

innebär att förstå de underliggande problemen som kan bidra till ett dåligt möte och 

uppfatta och skapa en förståelse i mötet. Det är betydelsefullt att våra normer och 

värderingar grundläggs i en öppenhet mot olikheter. Med det menar vi att vi skall 

behandla alla lika oavsett ålder, tro, klass, yrkesroll, bostad, nationalitet, kön, sexuell 
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läggning och politisk ideologi. Vi skall värna om den öppna dialogen och verka som 

ett föredöme för våra barn i verksamheten. Vad vi med säkerhet vet är att vi formas 

under hela livet av olika möten. De formar oss till den vi blir. Därav menar vi med 

säkerhet att den bästa läraren är den som varit öppen inför mötet med sina 

medmänniskor oavsett ursprung och det härleder till ett respektfullt och korrekt 

bemötande inom barnomsorgen. Den lärare som har tillmötesgående inställning 

genom tal, handling, gester, ansiktsuttryck och tonfall vinner ett fungerande samspel 

i det dagliga arbetet. Låt oss avsluta denna del av arbetet genom att begrunda Nalle 

Puhs kloka ord: 

Hur tror du att det går för dig här om du ej dig lär vem du är? 

Hur gör du allt som står i tur utan ett hum om din natur? 

Allting som är din lust och plikt, 

att få det gjort, det är av vikt. Missar du det, då är du såld, 

Då har du gett dig hin i våld. 

Men du blir nöjd, harmonisk, glad om du vet Hur och Vem och Vad. 

Gren (2007:82) 

Med vårt examensarbete har vi velat levandegöra förskollärares bakomliggande 

historia som format deras specifika människosyn samt syn på bemötandet. Vi har 

tolkat nio förskollärares livshistorier. Med dessa livsberättelser har vi velat skapa en 

förståelse för bemötandets konst utifrån erfarna pedagogers berättelser om vad som 

format deras syn på bemötande och sätt att bemöta andra. Vår ambition har varit att 

lyfta fram vilka bakomliggande orsaker som oftast bidrar till att skapa vårt 

bemötande. Varje människa har sin tolkning av sin livshistoria. Innan du dömer ta 

reda på orsaken!  

Som professionell är man aldrig fullärd därför bör göra de besvärliga mötena till en 

reflekterad erfarenhet och finna nya lösningar på problemet. Som blivande 

förskollärare kommer vi att möta många vuxna med olikartade attityder som kommer 

att påverka mötet. Därför är det av stor vikt att vi i vår professionalitet bemöter mötet 

korrekt och inte låter oss påverkas av dagsformen. ”Som pedagoger i förskolan är vi i 

kraft av vår ställning även professionella hjälp- och omsorgsarbetare, och vi befinner 

oss i en professionell relation till skillnad från privatrelation” (Kinge, 2000:89). 

Syftet med vår studie har inte varit att moralisk döma förskollärares syn på 

professionellt bemötande utan att ta reda på vad som ligger till grund för just deras 
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beteende i mötet. Vad har format deras bemötande? Vi styrs av våra normer och 

värden och bakom dessa ligger en historia som grundar sig på vårt tidigare liv. I vår 

studie har vi fått ta del av ett antal förskollärares historier. Intressanta berättelser som 

har bidragit till att vi som blivande förskollärare kan skapa en bättre förståelse för 

just var och ens sätt att bemöta. Se och förstå istället för att döma. I vår profession 

som förskollärare ingår det i vår yrkesetik att kunna bemöta andra individer men 

även att ha en större förståelse för andras liv. Visa respekt för andras levnadsvillkor 

och inte dra förhastade slutsatser om barn och vuxna.  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor  

1. Beskriv kort din barnsyn- och människosyn! Vad under ditt liv tror du har 

bidragit till att utveckla och forma denna barnsyn? Berätta om erfarenheter 

och upplevelser som haft betydelse för detta!  

2. Hur har du utvecklat din bemötandekompetens? 

3. Vilka åsikter/värderingar har du kring barnuppfostran?  

4. När du är i barngruppen, är du medveten om dina egna handlingar, ditt 

bemötande beteende till barnen? 

5. Vad eller vem har format dig till den du är idag och den bemötande 

kompetens som du besitter?  Vad under ditt liv tror du har bidragit till att 

utveckla och forma detta sätt att bemöta barn? Berätta om erfarenheter och 

upplevelser som haft betydelse för detta! Ge exempel! Berätta om episoder 

och händelser! Förebilder! 

6. Hur ser du på dig själv som pedagog? 

7. Vilka är dina starka sidor som pedagog? 

8. Har du olika bemötande kompetenser beroende på hur barngruppen ser ut och 

omständigheter. Pojke, flicka, kultur och ålder? 

9. Vad anser du är viktigast i ett bemötande? 

10. Vad påverkar ditt bemötande i vardagen (ex. arbetslaget, barngrupp)? 

11. Anser du att ditt bemötande har anlagts tidigt från barndomen? 

12. Har du haft en förebild? 

 

 


