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Abstract
Title: To meet in each other’s otherness. A scientific essay about preschool as a complex
meeting arena of relationships, experiences and assumptions
In my scientific essay, I describe self-experienced situations that deal with four children in
preschool and the educators' actions. The stories are at first sight about educators' relationship
building and relationship skills and whether they succeed or fail to respond to the child's
needs and feelings. In a relational perspective, the first research question is addressed, how the
educator can meet the child to build a good and professional relationship. The relational
perspective focuses on the encounter between educator and child, with concepts such as
relationship building, relationship skills, the child's perspective, safe relationships; from the
docent Emilson, Professor Frelin, family therapists Juul & Jensen, child researcher Johansson
and Professor Aspelin and American Professors McNally & Slutsky.
I broaden my sight with the second research question, how the educator can understand and
meet the other's otherness. Through a hermeneutic perspective, I seek to understand and meet
the otherness each person possesses and how this affects the encounter between the educators
as well as between educators and children. I reflect on my own and others' actions. I visualize
how assumptions of the child and my construction of educators, can affect my understanding
of and the encounter with the other. Policeman Heder deal with the profession as responsible
for an empathetic encounter. The philosopher Gadamer and his concept horizon of
understanding, is used consistently, with the concept otherness. PhD Bjervås, and the docent
Emilson contribute to a further understanding of the otherness, through different assumptions
of the child. Furthermore, I reflect on my construction of the other as well as my
responsibility in the know-how, with the help of docents Hjertström Lappalainen & Schwarz.
The purpose of the essay, is to problematize preschool as a complex arena of encounters, with
relationships, experiences, otherness and assumptions, which I aim to make visible with my
perspectives and research questions. The concept horizon of understanding and the encounter
with the otherness, has given me a broader view of my future know-how. The method has
been my essay writing, my story, reflection on the experience, the theoretical framework,
mentor conversation and a writing group’s reflections. The research method has been
enriching as my practical knowledge has been problematized and can thus be developed.
Key words: relationships, relationship building, relationship skills, child’s perspective,
otherness, horizon of understanding, encounters, assumptions

Sammanfattning
I min vetenskapliga essä beskriver jag självupplevda situationer som behandlar fyra barn i
förskolan och pedagogernas agerande. Berättelserna handlar vid första anblick om pedagogers
relationsbyggande och relationskompetens och huruvida de lyckas eller misslyckas att bemöta
barnets behov och känslor. I ett relationellt perspektiv, behandlas den första forskningsfrågan,
hur pedagogen kan möta barnet för att bygga en god och professionell relation. Det
relationella perspektivet har ett fokus på mötet mellan pedagog och barn, med begrepp som
relationsbyggande, relationskompetens, barnets perspektiv, trygga relationer; utifrån docenten
Emilson, professor Frelin, familjeterapeuterna Juul & Jensen, barnforskaren Johansson samt
professor Aspelin och amerikanska professorerna McNally & Slutsky.
Jag vidgar mitt synfält med den andra forskningsfrågan, hur pedagogen kan förstå och möta
den andres annanhet. Genom ett hermeneutiskt perspektiv söker jag förstå och möta
annanheten som varje människa besitter och hur detta påverkar mötet mellan pedagogerna
samt mellan pedagog och barn. Jag reflekterar över mitt eget och andras agerande. Jag
synliggör hur föreställningar om barnet och min konstruktion av pedagoger, kan påverka min
förståelse för och mötet med den andre. Polisen Heder behandlar att professionen ansvarar för
ett empatiskt möte. Filosofen Gadamer och hans begrepp förståelsehorisont, används
genomgående, tillsammans med begreppet annanhet. Fil.dr. Bjervås och docenten Emilson
bidrar till en ytterligare förståelse för annanheten, genom olika föreställningar om barnet.
Vidare reflekterar jag över min konstruktion av den andre samt även mitt ansvar i kunnandet,
med hjälp av docenterna Hjertström Lappalainen & Schwarz.
Syftet med essän är att problematisera förskolan som en komplex mötesarena av relationer,
erfarenheter, annanheter och föreställningar, vilket jag med mina perspektiv och
forskningsfrågor ämnar synliggöra. Begreppet förståelsehorisont och mötet med annanheten,
har givit mig en bredare blick för mitt framtida kunnande. Metoden har varit essäskrivandet,
min berättelse, reflektion över erfarenheten, den teoretiska förankringen, mentorsamtal och en
skrivgrupps reflektioner. Undersökningsmetoden har varit berikande då min praktiska
kunskap har problematiserats och kan således utvecklas.

Nyckelord: relationer, relationsbyggande, relationskompetens, barnets perspektiv, annanhet,
förståelsehorisont, möten, föreställningar
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Min berättelse
Pelle
Denna förmiddag är luften krispig och det blåser omkring några löv på stenplattorna precis
intill förskolans innergård. Hösten är här. Mia och Agnes har redan varit ute en stund med
sina två mindre barngrupper på fem barn vardera. Jag uppmärksammar att de sitter på en bänk
intill två lekområden och samtalar med varandra. Lite märkligt, tänker jag, då vi arbetar
enskilt med våra mindre grupper men försöker skaka av mig känslan då de möjligtvis har en
tanke bakom att samköra. Vi brukar dela in vår barngrupp i smågrupper, för att få en närhet
till barnen och verkligen kunna se varje individ. Arbetssättet främjar också en trygghet hos
barnen i vetskapen om vilken pedagog de ska gå till vid behov och stöd. Jag upplever
leksituationen som smått kaotisk bland Agnes och Mias tio barn, med barn som springer
huller om buller i de två lekområdena de befinner sig i. Ett barn kastar sand på ett annat och
ett annat barn skriker ”dumma, dumma!” och fäktar med en spade. Ett utav de yngre barnen,
Pelle, gråter i gräset intill bänken… Ser de Pelle? tänker jag. Tillslut tar Mia upp honom i
famnen och fortsätter samtidigt att prata med Agnes. Pelle gråter än och försöker kravla sig ur
Mias famn med en slingrande rörelse. Hon sätter obesvärat ned honom i gräset igen. Pelle är
otröstlig och vankar av och an. Hela hans ansikte visar en uppgivenhet och tårar rinner längs
de röda kinderna. Det skär i hjärtat på mig. Jag skyndar att visa min lilla barngrupp till vårt
lekområde intill och går sedan med raska steg och tar upp Pelle. Agnes vänder sig mot mig.
-

Vi har provat båda två att trösta men han verkar inte vilja.

-

Nu har han fått tröst av alla pedagoger, fortsätter Mia med en nästan road ton i rösten.

Som att det fanns något komiskt i detta. Pelle sitter i min famn och det tar en stund, men han
lugnar sig. Hans tårar slutar att rinna och några tysta snyftningar hörs. Ögonen börjar sakta
öppnas upp alltmer och jag skymtar den där nyfikenhet hos den lilla 1,5-åringen, som jag så
väl vet är påtaglig hos honom. Kanske behövde han en famn, något tryggt, en paus, kanske
behövde han ro. Egentligen spelar det ingen roll, tänker jag, när jag sitter där med Pelle som
kommer tillbaka till sitt nyfikna jag. När Pelle väl lugnat sig, sträcker han ut sin hand mot
buskarna intill men når inte riktigt fram. Han glider sakta ur min famn, nuddar marken med
hans små fötter och börjar fiffla med de brandgula bären som hänger i klasar på buskarna. Jag
reser mig upp försiktigt och möter Pelles blick med ett visst samförstånd att han kan vara kvar
precis där han är. När jag vänder mitt huvud mot Mia och Agnes områden, ser jag att de har
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delat upp sig i sina smågrupper och har en större närvaro till barnen snarare än distans. De
verkar ha förstått tumultet med Pelle och vad jag upplevde var en kaotisk lekstund för deras
tio barn. Jag ser ingen som kastar sand eller skriker ”dumma, dumma” med spaden i högsta
hugg. Vilken skillnad det blir när vi faktiskt sitter med barnen. Skönt, tänker jag, och
bestämmer mig för att inte säga mer än att Pelle kan vara kvar i min grupp. Sex barn, det
funkar ändå ibland.

Lea
Jag återgår till min lilla grupp som är i full gång med leken. Det grävs med spadar i löven som
fallit ned från träden och löven läggs sedan i små skålar i härliga färger. Pelle har hämtat en
av skålarna och lägger ned flera brandgula bär från buskarna. Lekstunden känns harmonisk
och barnen utforskar nyfiket vad som finns omkring dem. Jag känner att jag landar i mina
känslor och får ett större lugn själv när jag sätter mig ned i det aktuella lekområdet. Barnen
varvar med att leka självständigt utan att involvera mig, till att komma och bjuda på
”gottigheter” i de små skålarna. Bakom ryggen på mig hör jag plötsligt ilskna ljud och en
bestämd pedagog. Min blick sneglar lite åt Mias håll och jag ser att hon har det kämpigt med
Lea som inte vill ha sin mössa på. Lea försöker gång på gång dra av sin mössa. Mia lyckas
hålla kvar mössan med kraft på Leas huvud, men Lea kämpar emot och slänger av sig mössan
i ilska när Mia släppt taget. Mia uppmanar strängt att mössan minsann ska vara på då det är
kallt ute och forcerar på mössan än en gång på Leas huvud. Jag känner igen det här, det har
varit ett återkommande problem att Lea verkligen inte vill ha sin mössa på sig. Jag vet också
att just den där mössan som Lea har på sig idag, verkar det ligga någon förbannelse över då
hon aldrig vill ha på sig den. Den kanske har fel färg eller kliar, vad vet jag. Lea har inte
orden ännu så ett verbalt svar är svårt att få men peka kan hon göra. Undra om Mia har frågat
henne, tänker jag. Mias framställningssätt känns onödigt barskt. Undra om Leas randiga,
tunna mössa är här? Vid dessa konflikter kring mössan, brukar jag alltid sträcka fram Leas två
alternativ för att hon ska få chans att välja. Hon brukar välja den randiga mössan. Mia har nog
inte testat detta. Jag ber Agnes titta till min lilla grupp och skyndar sedan till vår hall och
mycket riktigt, så ligger den randiga mössan där.
-

Testa den här, Mia. Jag brukar alltid fråga Lea vilken av mössorna hon vill ha och det
slutar alltid med att hon pekar på den randiga, säger jag glatt och pustar ut från min
lilla springtur till hallen och tillbaka.
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Den ilskna blicken och det arga kroppsspråket suddas ut med en viss tvekan, när Lea sträcker
fram handen och tar emot mössan från Mias hand. Lea fumlar lite med den, men efter ett kort
ögonblick sitter mössan sedan på hennes huvud. Jag blir varm inombords, att så lite kan göra
så mycket. Mia ser fortfarande lite irriterad ut men verkar trots allt lättad att slippa konflikten.
Jag vet att vi kan hantera barnen ganska olika, då vi är rätt olika som personer. Samtidigt slår
det mig att jag kanske skapar förvirring hos barnen genom att ge alternativ? Jag vill vårda
relationen till varje barn, men kan det även betyda att jag stjälper i det stora sammanhanget
om vi pedagoger inte gör lika? Samtidigt måste relationen vara otroligt viktig för barnens
trygghetsskapande… Jag lämnar mina tankar till att vara just bara tankar och försöker hitta
fokus till min lilla barngrupp som febrilt gräver i en grop de hittat bredvid ett utav träden. Lea
verkar nöjd och Mia har hittat ett lugn efter motsättningen. Klockan närmar sig halv elva och
Agnes och hennes barngrupp påbörjar städning av leksakerna för att röra sig mot hallen och
gå in. Snart är det lunchdags.

Tilde
Jag är sist in från gården och stressen börjar krypa sig på. Klockan är snart elva, vilket betyder
att lunchen dyker upp när som helst och många barn blir trötta och griniga vid den här tiden.
Likt boskap nästan föser jag in barnen i hallen och uppmanar att de ska gå till sina platser och
börja klä av sig så gott de kan. Tror jag på det själv eller, tänker jag tröttsamt. Sex hungriga
ett- till treåringar som har haft en aktiv förmiddag, det är som uppgjort för kaos. Likt en
superhjälte virvlar jag av mig mina ytterkläder och skor med en blixtrörelse, för att kunna
sätta mig ned på golvet snabbt och påbörja avklädning på barnen. Kan de inte bara sitta stilla
på sina platser och vänta, jag blir galen! Jag försöker andas, tar ett barn i taget… mössa, jacka,
stövlar, överdragsbyxor, fleece… Känner att svetten lackar på ryggen ju mer stressad jag blir.
Jag är nästan klar med att hjälpa de barn som inte fått av sig sina kläder än, när jag reser mig
upp från golvet för att ställa undan Svens stövlar innan han tar på dem igen. Då sker det där
lilla ögonblicket som jag vet hänt flera gånger förut men som jag inte har tid med nu. Det där
någorlunda organiserade kaoset som snabbt kan övergå till spring och stök och allt annat än
avklädning. Plötsligt hör jag mig själv gapa:
-

Tilde, sätt dig på din plats!

Jag tar tag i Tildes hand och drar henne närmare mig, för att sätta ned henne på sin plats. För
någon sekund känns det som att tiden stannar och det blir knäpptyst i hallen. Mitt tålamod är
slut. Barnens tålamod är slut. Vad håller jag på med? Så oprofessionellt att tappa tålamodet
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sådär. Pelle börjar gråta. Åh nej, inte nu, tänker jag, och skyndar mig med Tildes kläder och
stövlar som hon fortfarande har på kroppen. Pelle får gråta, jag har inte tid att ha honom i
famnen nu. Han är hungrig och trött, det går över snart, intalar jag mig själv. I min nästan
maniska rörelse att få av Tildes ytterkläder så snabbt jag bara kan, möter jag hennes blick.
Hon är sammanbiten och gråtfärdig. Jag ser hur hon pressar ihop läpparna och hennes ögon
fylls med tårar. Trots att det bara varar i ett ögonblick, känns det som en evighet. Och jag
känner en sådan skuld, ett övertramp. Det är inte barnens fel att tiden inte räcker till, det är ju
mitt fel. Jag vet att Tilde kan ta av sig sina kläder i stort sett helt själv och att hon alltid
påminner oss pedagoger om att hon ”kan själv”. Inte idag. Jag gör helt tvärtemot vad jag vet.
Nu är det försent i alla fall, hennes kläder är av och upphängda. Jag får en klump i magen av
att jag har gapat på henne och nästan slitit av henne kläderna. I ett försök att rädda upp
situationen pratar jag med en lugn röst att vi ska gå till tvättrummet och tar Tildes hand för att
vi ska resa oss upp. Tilde drar undan den bestämt och tar istället en kompis i handen. Det
känns som ett hårt slag mot hela mitt inre och jag känner att mitt hårda framställningssätt gjort
att Tilde tappar förtroende för mig.

Lilly
Tvättrummets sysslor går i blixtfart och maten är redan uppställd när vi sätter oss vid bordet.
Jag har fortfarande inte sagt något till Tilde. Vad ska jag säga? Hon verkar lugnare nu. Jag
sneglar mot Tilde och funderar på att säga något men tänker att det är nog lika bra att vi får i
oss lite mat. Så fort barnen börjar äta, infinner sig en fridfull stämning. Det enda som hörs är
barnens smaskande och klunkande. Det är en kort men skön stund att bara få andas några
sekunder innan barnen vill ha mera eller känner att de är färdiga vid bordet. I det tysta sorlet
och smaskandet, börjar plötsligt Lilly snyfta. Förtvivlat men försiktigt ropar hon efter
mamma. Hon har en period där hon verkar sakna mamma mycket, vilket brukar bli högst
påtagligt vid lunch och vila. Det är som om orken tar slut och känslor bubblar över. Jag sitter
redan bredvid Lilly, då jag vet att hon har det lite kämpigt just nu. Jag drar snabbt stolen
närmare henne då jag vet att närhet och ömhet kan fungera. Genom att stryka ömt på ryggen
försöker jag bemöta hennes känslor och visa en verbal och kroppslig förståelse till att hon
saknar mamma, men föga hjälper det. Som besatt säger Lilly flera gånger i rad att mamma
kommer snart, mamma kommer snart. Lilly blir alltmer högljudd i sina känslor och det trissar
igång de allra yngsta barnen vid Agnes bord.
-

Lilly, nu är det bra, mamma kommer sen ja, säger Agnes barskt och fortsätter, de
andra barnen blir ledsna och du vet att mamma hämtar dig efter mellis.
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-

Men hon är ju ledsen, det ser du väl, säger jag en aning förvånat till Agnes.

-

Jo, men hon stör ju de yngre barnen, och Lilly är faktiskt bland de äldsta och jag
tycker vi kan säga till henne så att hon förstår, menar Agnes nästan som en tillsägelse
till både mig och Lilly och fortsätter:

-

Du behöver inte dalta med henne varje gång vid bordet, då slutar hon aldrig.

Jag blir mållös, vad säger hon? Jag vänder mitt huvud mot Lilly, som tittar ner i bordet och
sjunker ihop allt mer på stolen och försöker pressa undan sina känslor. Självklart är det
jobbigt för de allra yngsta att bli påminda om mamma när de nyss skolats in, men Lillys
behov då? Lilly är tre år! Den jobbiga känslan av övertramp, som jag fick i hallen med Tilde,
blir än en gång närvarande. Jag kommer på mig själv att prata över Lilly, hon sitter faktiskt
bredvid mig. Likväl som Agnes pratar över Lilly och säger vad hon ska känna. Och mitt i
allting finner jag inga ord. Vem ska stå upp för Lilly? Det känns fel i hela mig.

Kort reflektion kring berättelserna
Pelle handlar om att se och möta varje barns behov för att kunna vårda relationen och förstå
barnets känslor. Jag har lagt ned tid på att lära känna Pelle och ser när något är på tok och vad
han kan tänkas behöva. Jag ifrågasätter dock mitt val att ”ta” Pelle istället för att
uppmärksamma Mia på att han är ledsen och kan behöva tröst av en närvarande pedagog.
Lea handlar om en förståelse för barnet, dess behov och kunna mötas i situationen. Genom att
forcera på mössan utan att försöka förstå varför Lea inte vill ha den, menar jag är ett
övertramp som kan skada relationen till barnet och barnets handlingsfrihet. Jag undrar vilken
kunskap som krävs här och varför jag blandar mig i den pågående konflikten utan uppmaning.
Tilde, den situationen beskriver en nonchalans till barnets behov och känslor, på grund av
yttre omständigheter och pedagogens förhållningssätt. Jag visar en oförmåga att möta Tilde i
hennes känslor och vidare be om ursäkt. Jag gör ett övertramp i hallen som inte repareras,
frågan är hur detta påverkar relationen mellan Tilde och mig. Vidare funderar jag över
bemötandet jag ger Tilde och huruvida ”regler” i rutinsituationer styr handlandet.
Lilly upplever en saknad efter mamma vid lunchen, men som uppmanas att trycka undan sina
känslor. Är ett barn ledsen, behöver barnet tröst och respekt för sitt inre liv. Jag funderar över
hur barnet och relationen påverkas när pedagogen brister i att möta känslor med öppenhet och
förståelse och varför detta inte möjliggörs i stunden. Jag undrar också varför ett bemötande av
en annans perspektiv, kan visa sig så olika mellan oss pedagoger i vår gemensamma praktik.
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Syfte och frågeställningar
Gemensamt för mina olika berättelser, är att pedagogen brister i att möta barnet precis där det
är och att den vuxnes ansvar för relationens samspel är bristfälligt. Berättelserna visar också
hur det saknas ett samspel och en samsyn kring arbetssätt mellan alla pedagoger. Dessa
upplevelser har etsat sig fast och jag grubblar över vad som krävs för att barn ska bemötas
med respekt och professionalitet, likväl som hur pedagoger ska bemöta och förstå varandra i
yrkeserfarenheten. Vidare har jag funderat på vad jag kunde ha gjort annorlunda för att finna
situationerna mer tillfredsställande, både för mig och barnen, istället för att endast agera
kortsiktigt i ögonblicket.
Syftet med mitt arbete är att problematisera förskolan som en komplex mötesarena av
relationer, erfarenheter, annanheter och föreställningar. Detta gör jag med hjälp av ett
relationellt perspektiv, med fokus på hur pedagogen kan möta barnet i stunden, i dess behov
och känslor, för att bygga en god och professionell relation. Vidare behandlar jag ett
hermeneutiskt perspektiv för att undersöka hur pedagogen kan möta barnet i perspektivet av
en annan, i dess ”annanhet”, och hur pedagoger kan möta och förstå varandras annanheter.
För att fördjupa mig ytterligare i mitt eget agerande och få en ökad förståelse för en annan,
undersöker jag pedagogens föreställningar om hur barnet kan bemötas och fostras men även
konstruktioner av pedagogen som kan försvåra mötet med den andre. Begreppen
förståelsehorisont och annanhet används löpande i det hermeneutiska perspektivet.
Min avsikt med essän är att bredda mitt eget yrkeskunnande och lyfta fram att verkligheten
inte alltid är så enkel som den kan uppfattas från första anblick. Genom mitt skrivande har jag
sett att många möten, flera relationer, olika föreställningar och konstruktioner i förskolans
vardag, formar en komplex mötesarena där erfarenheter och agerande bör problematiseras och
reflekteras över. Detta för att en helhetsbild ska kunna bildas och en förståelse för alla
individers annanheter, barn som vuxna, ska kunna beaktas. Därför ser jag att detta kan vara av
intresse för andra som arbetar i förskolan eller andra relationella institutioner.

Följande frågeställningar ämnar jag att undersöka:
▪

Hur kan pedagogen möta barnet för att bygga en god och professionell relation?

▪

Hur kan pedagogen förstå och möta den andres annanhet?
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Metod
Jag har valt att undersöka min egen erfarenhet genom en vetenskaplig essä. Docenten Lotte
Alsterdal har skrivit i Essäskrivande som utforskning, hur en essä kan ses som en lärprocess
där den praktiska kunskapen lyfts fram i en berättande form och reflekteras över, för att hitta
nya infallsvinklar som ”…tänjer gränserna mellan praktik, konstnärlighet och vetenskap.”
(Alsterdal 2014, s. 50). Essäskrivandet har en speciell rytm, att röra sig mellan närhet och
distans genom det egenupplevda och ur den här rytmen finnes uttryck för erfarenheten och det
nya som synliggörs och kan reflekteras över (Alsterdal 2014, s. 63f). Undersökningsmetoden
är själva skrivandets form och därmed min självupplevda berättelse. Närheten blir min
berättelse, min praktiska kunskap som gestaltas och reflekteras över. Distansen blir den
vetenskapliga förankring som kan stödja och kritiskt granska den praktiska kunskapen.
Essäskrivandet utgör en dialog med mig själv och min berättelse kopplat till teorier och
forskning – den subjektiva kunskapen möter den objektiva vetenskapen.
Handledningsträffarna med skrivgruppen utgör en muntlig kommunikation som kan utmana
och berika min egen text, då nya perspektiv framförs och ifrågasätts. Docenten Maria
Hammarén beskriver i boken Skriva – en metod för reflektion, att berättelser är en skrivgrupps
råmaterial, det vill säga, själva erfarenheten från individens inre dialog som reflekteras och
kommuniceras i en yttre dialog med andra (Hammarén 2005, s. 27ff). Den praktiska
kunskapen undersöks genom reflektion med sig själv, med andra och med vetenskapen.
Hammarén menar att den praktiska kunskapen är ett resultat av erfarenhet och reflektion.
Dessa formar tillsammans ett skickligt yrkeskunnande som utmärks av förmågan att hantera
det oväntade i stunden (Hammarén 2005, s. 17). Liknande beskriver journalisten Jo BechKarlsen i sin bok Jag skriver, alltså är jag, att skriva är att undersöka och upptäcka det som
framträder från de egna erfarenheterna via reflektion (Bech-Karlsen 1999, s. 13 & 19).
Reflektionen blir till i mötet med mig själv och med andra i skrivgruppen. Varför jag valde att
skriva essä, är att jag vill lyfta fram och reflektera över den praktiska kunskapen och finna nya
perspektiv till mitt yrkeskunnande tillsammans med skrivgruppen och teorier. Genom att
erfarenheter från förskolans verksamhet lyfts fram och problematiseras, kan essäskrivandet
lära studenter att agera på nya sätt i den mångfacetterade praktik som förskolan inrymmer och
möjlighet att förändra den (Alsterdal 2014, s. 72f).
För att undersöka min första frågeställning, har jag använt mig av teorier kring ett relationellt
perspektiv som sätter barnet i centrum, utifrån Anette Emilson, docent i pedagogik, och
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Anneli Frelin, professor i didaktik, vilka har mångårig pedagogisk erfarenhet. För att söka en
förståelse för barnets perspektiv, använder jag mig av barnforskaren Eva Johansson. Vidare
beskriver jag pedagogens relationskompetens och vad detta innebär, med hjälp av
familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle Jensen. Jonas Aspelin, professor i pedagogik,
beskriver stabilt socialt band mellan vuxen och barn och hur detta påverkas av vad vi
kommunicerar och hur vi gör det. De amerikanska professorerna Shelley McNally och Ruslan
Slutsky, påvisar i sin forskningsstudie, betydelsen av att bygga kvalitativa och trygga
relationer i ett emotionellt klimat. Fokus i det här avsnittet behandlar och problematiserar
pedagogens kvaliteter och kompetenser för en god och professionell relation. Den här
frågeställningen var mitt första blickfång, men ju mer jag analyserade händelserna, desto mer
komplext syntes helheten vara.
Den andra frågeställningen väcktes när jag sökte bortom min upplevelse av fel och brister
hos andra och istället sökte en förståelse för agerandet och vad det kan bero på. I detta avsnitt
behandlar jag mitt agerande mer ingående, alternativa vägar jag kunde ha tagit och varför min
sikt var skymd mot det som var främmande. Jag använder jag mig av polisen Mats Heders
diskussion kring praktisk kunskap och den hermeneutiska filosofen Hans-Georg Gadamer.
Här söker jag att förstå människan som en annan, i hennes annanhet, i mötet med kollegor och
i mötet mellan pedagog och barn. Inom hermeneutiken, tolkningsläran, beskriver Gadamer
människans förståelsehorisont, vilken jag diskuterar i detta avsnitt för att komma nära en
annans perspektiv och mitt eget agerande i det relationella mötet. Lotta Bjervås, fil.dr.,
beskriver den vuxnes föreställningar om barnet som en gestaltande barnsyn, vilket jag
använder för att problematisera pedagogernas olika agerande. Föreställningar om hur barnet
ska fostras och bemötas synliggörs med hjälp av Anette Emilson, docent i pedagogik, vilket
också medvetandegör den andres annanhet. Genom dessa tankegångar föds också en
reflektion kring jagets konstruktion av en annan, när praktiken ses i ett utifrån-perspektiv, ett
perspektiv som docenterna Jonna Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz beskriver. Delar
från Förskolans läroplan Lpfö 98 rev. 2016 skrivs fram löpande i hela texten för att påvisa
strävansmål och riktlinjer att tänka på i verksamheten. I min text står pedagogerna för de
yrkesverksamma i arbetslaget, oavsett befattning.
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Etiska överväganden
I min berättelse har jag gestaltat egenupplevda händelser i min yrkespraktik. Detta ställer krav
på sekretessen för personer och platser som förekommer, vilket Vetenskapsrådet (2002) har
beskrivit utifrån vissa etiska riktlinjer. Vetenskapsrådet beskriver i Forskningsetiska principer
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, hur samhällets medborgare ska skyddas
bland annat genom att undvika psykisk och fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse av
individen. Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är det så kallade
individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Detta individskyddskrav kan preciseras i
fyra generella huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Det krav som jag främst har beaktat i mitt arbete
är konfidentialitetskravet, därför har jag fingerat alla namn samt att platser och vissa
omständigheter i miljön har modifierats, med tanke på sekretessen av de inblandade.

Reflektioner över egna erfarenheter och teoretisk förankring
Ett relationellt perspektiv – Möta barnet i en god och professionell relation
I följande avsnitt ämnar jag undersöka min första forskningsfråga ”Hur kan pedagogen möta
barnet för att bygga en god och professionell relation?”. Till min hjälp har jag teorier om hur
barnet kan förstås ur ett relationellt perspektiv om att sätta barnet i centrum, genom Anette
Emilson, docent i pedagogik, och om relationsbyggande, utifrån Anneli Frelin, professor i
didaktik. För att närma mig barnets perspektiv och synen på barnet, använder jag forskaren
Eva Johansson. Jag behandlar också relationskompetens utifrån familjeterapeuterna Jesper
Juul och Helle Jensen. Med hjälp av Jonas Aspelin, professor i pedagogik, bygger jag vidare
på resonemang från Juul & Jensen och framhäver hur ett stabilt socialt band kan formas
mellan vuxen och barn genom vad vi kommunicerar och hur vi gör det. En forskningsstudie
om kvalitativa relationer i förskolan får bygga vidare på hur pedagogen kan möta barnet i
relationen, med hjälp av de amerikanska professorerna Shelley McNally och Ruslan Slutsky.
Delar av Förskolans läroplan och dess utskrivna värden, uppdraget och riktlinjer finns löpande
genom diskussionen. Under det här perspektivet analyserar jag barnets möjliga påverkan av
både mitt och mina kollegors agerande. Jag vill förtydliga att i den teoretiska förankringen
förekommer orden lärare och vuxen samt elev, vilket motsvarar pedagog och barn i min
diskussion.
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Barnet i centrum
I förskolan ska pedagoger erbjuda miljöer som bjuder in till lekande och lärande, där
styrdokument hela tiden ska ligga i bakhuvudet som en grundkärna till själva verksamheten. I
och med detta ska många relationer byggas och vårdas, inte minst relationen till varje enskilt
barn. Omsorg för barnet och ett engagemang i relationen, bör gå hand i hand för att barnet ska
få en trygg lärandemiljö. Anette Emilson, docent i pedagogik, skriver i Sätta barnet i centrum,
vikten av att förstå barnet och dess livsvärld genom att inta barnets perspektiv vilket kräver
aktivt engagemang och intresse i lärarrollen (Emilson 2003, s. 47). Emilson framhäver att
barnet i centrum och en förståelse för barnet, kan förstås ur ett relationellt perspektiv, vem
barnet är utifrån sammanhanget och de handlingar som sker i relationer, snarare är vad barnet
är utifrån egenskaper hos barnet. Vidare menar författaren att när ett intersubjektivt möte
mellan pedagog och barn sker, finns en samstämmighet som fordrar en närvarande och
uppmärksam pedagog (Emilson 2003, s. 50f). Jag tolkar Emilson som att hon beskriver hur
pedagogen bör vara intresserad för relationen med barnet för att försöka närma sig dess
livsvärld och förstå barnet i sitt sammanhang. Barnet blir till i sitt sammanhang och barnet
kan således inte tolkas som att det alltid är på ett visst sätt och förringas. Det intersubjektiva,
det som sker i mötet mellan subjekt-subjekt, blir centralt i en förståelse för samförstånd och
en annans perspektiv.
Min upplevelse av mina kollegor, Mia och Agnes, är att det inte finns någon samstämmighet
med barnen utan främst en syn på att de är ”jobbiga”. Som exemplet med Pelle, där Mia inte
ger sitt fulla fokus med både en fysisk och psykisk närvaro. Jag tolkar hennes handling som
att Pelle är jobbig och stör konversationen mellan Mia och Agnes. I berättelsen med Lea finns
inte alternativet att bemöta henne i motsättningen med mössan, utan Mia nonchalerar Leas
vilja och forcerar mössan på henne. Hade Mia engagerat sig för relationen med Lea, hade hon
kanske lärt sig att den mössan ger problem och gett henne ett alternativ. Barnets perspektiv
åsidosätts även när Lilly uppmanas att inte störa de andra barnen, när hon faktiskt är ledsen
och behöver tröst. Ett relationellt perspektiv med barnet i centrum, som Emilson beskriver,
blir frånvarande i min tolkning av kollegornas agerande. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev.
2016, är det utskrivet att vuxnas förhållningssätt har inverkan på barns förståelse för
grundläggande värden, såsom alla människors lika värde och solidaritet. Vidare beskrivs det
att verksamheten bör byggas på omsorg för individens välbefinnande och att barn ska
utveckla förmåga till empati och omtanke för andra (Skolverket 2016, s. 4). Min upplevelse är
att problem konstrueras till barnen och inte till själva situationen och att det brister i deras
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förhållningssätt att vårda relationen och se till individen. Jag tänker mig att nyckeln till en god
relation, ligger i att försöka närma sig barnets perspektiv och söka förstå dess livsvärld.

Närma sig barnets perspektiv
Eva Johansson, barnforskare och professor i pedagogik, skriver i sin forskningsartikel Att
närma sig barns perspektiv, hur forskare och pedagoger kan möta barns perspektiv (2003).
Johansson beskriver att ett barns perspektiv kan ses som något som visar sig för och i barnets
livsvärld och hur det ”…tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, sinnliga och
språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang…” (2003, s. 44).
Johansson menar att hur barnet agerar och existerar, kan pedagogen försöka förstå barnets
intentioner och meningsskapande i detta genom sin egen medverkan av sin livsvärld. Därför
behöver pedagogen granska sig själv och sin egen förståelse i mötet med barnets perspektiv.
Barns livsvärld är en komplex förening av erfarenheter som är subjektiv men också social och
delad med andra. Vidare menar Johansson att det är komplext att närma sig den andres
perspektiv, men en förutsättning för detta är både en fysisk och psykisk närvaro, och huruvida
pedagogens närhet och distans till barns erfarenheter visar sig i mötet med barnet (Johansson
2003, s. 46f). Även Emilson (2003) poängterar liknande, att det krävs en uppmärksam och
närvarande pedagog, det vill säga, en fysisk och psykisk närvaro. I situationen med Pelle
använder jag en kroppslig kontakt och en psykisk närvaro, som en del av att närma mig
barnets perspektiv. Jag medverkar med min egen livsvärld i mötet med Lea, mina lärda
erfarenheter av henne, när jag närmar mig konflikten mellan Mia och Lea, då jag ser Leas
intention. I situationen med Tilde däremot, förstår jag inte hennes uttryck i någon positiv
bemärkelse vilket gör att jag bemöter henne fysiskt utan en psykisk närvaro. Här tar min
överordnade position och regelverk över.
Hur den vuxne ser på barn, det vill säga, barnsyn, påverkar också närmandet av barnets
perspektiv, menar Johansson (2003, s. 47). Vidare beskriver forskaren att synsättet skiljer sig
åt om pedagogen ser barnet som medmänniska, att vuxna vet bättre eller att barn är
irrationella. Med synsättet att barn är medmänniskor, förstås barnet genom individualitet,
någon med behov och önskningar, förmågor och vilja, har betydelsefulla intentioner och bör
bemötas med en strävan efter förståelse för barns upplevelser och perspektiv (Johansson 2003,
s. 48). Jag ser Pelles behov och jag känner ett starkt emotionellt ansvar till hans känslosamma
upplevelse. Lea ser jag som en individ med en stark förmåga och vilja att kunna bestämma
själv och ger henne utrymme för det i närmandet av hennes perspektiv. Lillys behov ser jag
med förståelse för hennes inre liv, men som ändå negligeras i maktkampen mellan
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yrkesrollerna Agnes och mig själv. Jag söker se Lilly som medmänniska, men jag brister i att
representera henne i mitt möte med Agnes.
När vuxna förhåller sig till barnet som att vuxna vet bättre, agerar pedagogen främst utifrån
sitt eget perspektiv för vad som är bäst för barnet. Detta betyder inte alltid att det saknas en
känsla för att förstå barnets perspektiv, deras uttryck och intentioner, men att det är vuxnas
idéer vad som är rätt, såsom att tåla motgångar och följa regler, som blir styrande framför
barnets förståelse och intryck av sammanhanget (Johansson 2003, s. 50). Med Tilde söker jag
inte närma mig hennes intention, utan istället intar jag ett mer fostrande bemötande där vissa
regler verkar gå före hennes intryck av sammanhanget. Min upplevelse av Mia och Agnes
förhållningssätt, är att deras syn på barnet kan förstås ur den här kategorin. Lea ska följa
regler, att mössan är på när det är kallt ute. Lilly ses som tillräckligt gammal för att inte yttra
sina känslor i relation till de allra yngsta på förskolan. Möjligen kan Agnes anse att det inte är
rätt att de nyinskolade barnen ska bli ledsna, att Lilly ska veta bättre än så och även jag borde
veta bättre än att dalta med Lilly. Mia och Agnes verkar inta en fostrande inställning till
barnet, att barnet ska lära sig regler och förhållningssätt i förskolepraktiken men också för en
framtida delaktighet i samhället, om hur det är att bli vuxen.
När barn ses som irrationella, har den vuxne ingen avsikt att närma sig barnet och söka
förståelse för dess intentioner, utan den vuxnes perspektiv framhävs och ett möte med barns
horisont ses som ett hinder snarare än resurs (Johansson 2003, s. 52). Varken Mia eller Agnes
verkade ha en avsikt att närma sig Pelle och förstå hans behov, utan Pelle nonchaleras och
Mia och Agnes konversation prioriteras. I den här kategorin, placerade jag till en början Mia,
Agnes och deras förhållningssätt till alla barn och situationer i berättelsen. Detta ändrades
under skrivprocessen, vilket jag kommer fördjupa mig i under det hermeneutiska perspektivet.
Johansson menar inte att vuxna ska avsäga sig ansvaret eller lämna ifrån sig makten, men
genom att se barnen som medmänniskor kan en förståelse för barnets perspektiv möjliggöras.
Ibland handlar pedagogen i konflikt med barns erfarenheter och intentioner, såsom i möte
med det normativa uppdraget, varpå pedagogen bör ställa sig frågan när det är rätt att bortse
från barnets perspektiv (Johansson 2003, s. 55). Exempelvis kan Mias agerande med Lea och
mössan, förstås med omsorg för Lea och att hon inte ska frysa. Hur pedagogen bortser från
barnets perspektiv, anser jag vara ytterligare en aspekt att i så fall beakta. Relationen kan ta
skada ifall barnet och dess perspektiv inte vårdas, inte minst barnets förtroende till pedagogen.
En förtroendeingivande relation är centralt för barns meningsskapande, vilket jag följande
kommer att diskutera.
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Relationsbyggande
Anneli Frelin, professor i didaktik, diskuterar ett relationellt perspektiv i boken Lyhörda
lärare (2012). Hon menar att förtroende i relationen inte är något som en lärare kan utstråla
utan det är en kvalité som sker i mötet mellan två personer (Frelin 2012, s. 109). Detta
sammanstrålar med vad Emilson (2003) menar med ett intersubjektivt möte, det vill säga vad
som sker mellan subjekt-subjekt. Vidare menar Frelin att det som sker mellan elev-lärare
utgör ett utrymme av meningsskapande där båda är aktiva (Frelin 2012, s. 109). Det här
meningsskapandet blir omöjligt om det inte finns en förtroendeingivande relation. Frelin
beskriver hur en lärare kan använda sin relationella professionalitet i att underhålla
undervisningsrelationer (Frelin 2012, s. 48). Förskolan som pedagogisk institution, rymmer
både omsorg och lärande för barnet. Utan omsorg uteblir barnets lärande i det som faktiskt är
en för-skola. Jag uppfattar att ett medvetet relationsarbete bygger på en relationell
professionalitet. En professionell relation byggs upp av förtroende och ett aktivt arbete för att
behålla det, vilket Frelin menar handlar om olika kvalitéer som lärare försöker uppnå i
relationen och många positiva möten som skapar ett visst förtroendekapital (Frelin 2012, s. 49
& 53). Genom att uppfattas som rättvis, vilket är en kvalité, ses läraren som juste i sitt
agerande och behandlar eleven med respekt. Välvilja är även det något som skapar förtroende,
att läraren ser till barnets bästa och att läraren är någon som inger tillit (Frelin 2012, s. 50f).
Jag anser att både jag och mina kollegor behandlar barnen orättvist i berättelserna, med
koppling till den aktuella situationen. Dock har jag svårt att se en orättvisa i förhållande till de
andra barnen, att det skulle vara särbehandling på något sätt. Jag upplever att det främst är
ojusta handlingar som sker och hur dessa kan indikera på bristande förmåga att handla med en
välvilja för det lilla barnet. Varför blir Pelle inte sedd i sina känslor? Varför respekteras inte
Leas vilja? Varför underminerar jag Tildes känsla av kan-själv? Varför uppmanas Lilly att
sluta känna? Jag upplever att det saknas en förståelse till barnens olika känslor och behov,
både från kollegor och mig själv. Likväl som det sker negativa möten i vardagen mellan
pedagog och barn. Jag ställer mig frågandes om det är okunskap eller en auktoritär styrning
som är gällande? Vuxna ska vara förebilder och främja att barn tar hänsyn till och lever sig in
i andra människors situation (Skolverket 2016, s. 8). Barn gör som vuxna, därför bör
pedagogen levandegöra förskolans läroplan i sitt agerande. Mitt agerande med Tilde i hallen
är ett övertramp och jag brister att handla med välvilja för henne. Speciellt då jag inte försöker
att reparera vad jag gjort. Frelin menar att en lärare kan ha stort förtroendekapital i relationen
med barnet, vilket gör att det finns utrymme att göra misstag, medan ett magert
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förtroendekapital kan skada eller förstöra relationen vid endast en enstaka situation (Frelin
2012, s. 54). Jag vill nog påstå att jag har stort förtroendekapital i min relation med Tilde, men
jag undrar om jag har analyserat mig själv nog i stressiga situationer såsom hallen och hur jag
möjligen agerar där vid flera tillfällen.
I de olika situationerna blir det påtagligt med aspekten att se eller att inte se barnet, att
erkänna barnets tillstånd där och då. ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina
behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket 2016, s. 8).
Jag ser Pelle när han är i ett känslotillstånd som han inte behärskar ensam och erkänner
honom när han får landa i min famn. Min erfarenhet av Pelle säger mig att han behöver
närheten av trygga armar för att få behov tillgodosedda. Jag ser Leas strävan efter hennes
autonomi och min erfarenhet påminner mig om att valet om att få bestämma själv ligger i
alternativen. Lea får då möjlighet att uppleva sitt eget värde, sin egen vilja. Jag ser Lillys
starka känslor men brister i att ta det fulla ansvaret som behövs till hennes behov, då jag
möjligtvis inte har någon förankrad erfarenhet av att bemöta mina kollegor i den här sortens
sammanstötning. Lillys behov blir respekterade men inte tillgodosedda. Mitt agerande mot
Tilde är en överträdelse av hennes egna kunnande och erkännandet av hennes tillstånd
fallerar. Jag missar att se Tilde utifrån det aktuella sammanhanget och dess förutsättningar.
Kanske skulle Tilde hjälpa en kompis? Eller var det något som fångade hennes nyfikenhet?
Frelin beskriver hur lärare har viljan att bygga medmänskliga relationer och hur aspekter som
erkännande och felbarhet är del av detta (Frelin 2012, s. 56f). Ett erkännande som betyder att
verkligen se den unika eleven för vem som framträder i stunden, snarare än bara vad eleven är
(Frelin 2012, s. 57). Även Emilson (2003) beskrev eleven som vem respektive vad och hur
den första kan förstås ur ett relationellt perspektiv, vilket jag framhävde ovan. Genom att
erkänna eleven och förstå dess perspektiv, dess relationella behov, vara lyhörd som lärare och
engagera eleverna som medmänniskor, kan lärare se individen och framför allt de som
behöver det lilla extra och en trygg fristad (Johnson 2008 se Frelin 2012, s. 58). Jag vill hävda
att erkänna varje individ i förskola och skola är ett otroligt viktigt förhållningssätt för att
bygga långvariga relationer. Det är även förmågan att visa sig sårbar, att våga göra fel men att
också kunna be om ursäkt för misstaget (Frelin 2012, s. 59f). Här brister jag i situationen med
Tilde. Min upplevelse av Mia och Agnes, är att de missar ett erkännande av barnet och dess
inre värld, vilket blir högst påtagligt med Pelle och Lilly. Både Pelle och Lilly blir
förminskade i sina känslor då känslorna inte bemöts positivt och pedagogen inte har sitt fulla
närvarande. Hur kan barnet bli erkänt om pedagogen varken har ett fullt närvarande eller ett
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förstående förhållningssätt till barnets alla känslor, oavsett sammanhang? Samtidigt kan jag
förstå Agnes perspektiv, att hon känner sig stressad över att flera av de nyinskolade barnen
kan börja gråta, då jag vet att det är en skör första tid för dem och kan vara en kämpig tid för
pedagogen. Det blir dock på bekostnad av relationen till Lilly och en förminskning av hennes
känslor, vilket gör att Lilly blir försummad istället för sedd. I en professionell vuxenbarnrelation, har den vuxne en förmåga att se, eller erkänna, det enskilda barnet.

Relationskompetens
Familjeterapeuterna Jesper Juul och Helle Jensen framhäver i boken Relationskompetens
(2003), att förmågan att se barnet är en del av pedagogens relationskompetens. Vidare skriver
författarna följande definition av professionell relationskompetens:
Pedagogens förmåga att ’se’ det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget
beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara
autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket.
Och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet =
den pedagogiska etiken (Juul & Jensen 2003, s. 124f).

Att se barnet, ha ett ledarskap, en nära kontakt och ta ansvar för relationen – pedagogens
relationskompetens. Hur pedagogen ’ser’ barnet beror på vilja, tidigare upplevelser och
erfarenheter av att själv ha blivit sedd eller inte, vilken slags människosyn den vuxne har samt
den yrkespersonliga utvecklingen (Juul & Jensen 2003, s. 125). Min tolkning av detta är vad
den vuxne har i ”ryggsäcken”. Vilka erfarenheter bär Mia och Agnes runt på? Vad bär jag
runt på? Berättelsen med Pelle kan möjligtvis ha varit en svårhanterlig situation för dem båda,
vilket gör att en tröst av Pelle blir bristfällig. Här väljer jag att ”ta” Pelle istället för att
uppmuntra eller tydliggöra för Mia eller Agnes att han behöver tröst. Min upplevelse är att
Pelle vill bli sedd, bekräftad i hans känslor. Juul & Jensen menar att när den vuxne verkligen
ser barnet kan barnets självkänsla öka och ett personligt inre ansvarstagande utvecklas, vilket
skapar en bra grund för det professionella samspelet mellan båda parter. Vidare menar
författarna att barns integritet kan vårdas när pedagogen har ett tydligt ledarskap med en
personlig auktoritet som inger en trygg atmosfär (Juul & Jensen 2003, s. 126). Att leda med
en personlig auktoritet, betyder att pedagogen ingår de professionella relationerna med största
överensstämmelse med både sina personliga och yrkesmässiga värden (Juul & Jensen 2003, s.
91). Jag ser det som att balansera det personliga med det professionella för att förmedla ett så
ärligt uttryck som möjligt i ett kvalitativt ledarskap. För att barn ska utveckla sin identitet, sin
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självständighet och tillit till sin egna förmåga (Skolverket 2016, s. 9), bör pedagogen
värdesätta barnets helhet med ett personligt ledarskap.
Med detta ledarskap kommer också en autentisk kontakt. Den autentiska kontakten visar sig i
ett yrkespersonligt närvarande i relationen, vilket blir värdefullt för den personliga
auktoriteten hos pedagogen och skapar möjlighet för barnens uttryck i sin egen autenticitet
och sociala förståelse (Juul & Jensen 2003, s. 127). Jag tolkar detta att barnen får en
tillförlitlig förebild när pedagogen visar ett närvarande i relationen. Det här närvarandet,
ledarskapet och att erkänna barnet, kräver också ett ansvar. Relationens kvalitet ligger alltid
på den vuxnes ansvar. Detta ansvar berör varje barn och hör samman med den personliga
auktoriteten och minskar uppkomsten för kränkningar av båda parters personliga integritet
(Juul & Jensen 2003, s. 127). Min upplevelse av Mia och Agnes är att de har en distanserad
kontakt till barnen snarare än en autentisk kontakt, vilket kan ses i den bristande kontakten
med Pelle, oförståelsen till Lillys perspektiv och ovilja att bemöta Leas självbestämmande.
Maktkampen som sker mellan Mia, Lea och hennes mössa, kan liknas vid en kränkning av
båda parters personliga integritet. Lea vill bestämma själv, Mia vill hålla fast vid sitt
ledarskap. Grundläggande värden i förskolans läroplan beskriver hur det bör ske ett levande
arbete med barnen kring ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet…”
(Skolverket 2016, s. 4). Problemet ligger i den asymmetriska relationen och pedagogens ovilja
att ta ansvar för den, vilket gör att det endast finns ett auktoritärt ledarskap snarare än en
personlig auktoritet i bemötandet.
Juul & Jensen diskuterar att samspelet mellan individer har en innehållsdimension som är en
ämnesrelaterad process kring vad vi gör eller pratar om, medan processdimensionen är hur vi
gör det. Vidare beskriver författarna att processdimensionen inrymmer samvarons stämning
och atmosfär – ”…summan av våra medvetna och icke-medvetna yttre och inre beteenden” –
vilket innefattar bland annat kroppsspråk och känslor som både är öppna och dolda (Juul &
Jensen 2003, s. 104). Jag uppfattar att det personliga mötet sker i processdimensionen, det vill
säga, i en gemenskap som byggs upp av våra beteenden, känslor och kroppsspråk som i sin tur
skapar en samvaro i hur vi bemöter varandra. Det här bemötandet har pedagogen största
ansvaret i, då denna är processansvarig för relationen. Vuxen-barnrelationen är asymmetrisk
eftersom den vuxne representerar mer makt än barnet, vilket gör att det fulla ansvaret för
samspelets kvalitet hamnar på den vuxne (Juul & Jensen 2003, s. 106). Ansvaret för
relationen hamnar på pedagogen, då barn kan ses som medskapare men inte medansvariga för
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kvaliteten i samspelet, vilket gäller såväl innehållsdimensionen som processdimensionen (Juul
& Jensen 2003, s. 108).

Trygga relationer
Jonas Aspelin, professor i pedagogik, har skrivit boken Sociala relationer och pedagogiskt
ansvar (2010). Aspelin talar liksom Juul & Jensen (2003), om en dimension kring vad som
sägs och en dimension om hur detta sägs och presenteras, vilket beskrivs som en
interpersonell kommunikation av verbal och icke-verbal form (Aspelin 2010, s. 26). ”Hurdimensionen” handlar om relationen i nuet, om hur vi bygger upp och avläser oss själva i
förhållande till andra, vilket också behandlar vår position eller status, och vad vi signalerar
visar det sociala bandets egenart till varje individ. Hög grad av kognitivt och emotionellt
samförstånd kännetecknar ett stabilt socialt band, vilket kan formas när individerna kan
föreställa sig den andres perspektiv och förstå varandras intentioner samt respondera på
varandras emotionella upplevelser (Aspelin 2010, s. 27). Pedagogen som ansvarig för
relationen, bör således försöka närma sig barnets perspektiv och förstå dess emotionella
uttryck. Trygga relationer kan formas när pedagogen engagerar sig för samspelet i relationen
och månar om att bygga stabila sociala band. Jag ser ingen respons från Mia eller Agnes till
Pelles emotionella uttryck, jag upplever ett tvivelaktigt bemötande till Leas intentioner, jag
ser inget närmande av Lillys perspektiv från Agnes sida, och jag ser mig själva brista i hur jag
bemöter Tilde i hallsituationen utan någon förståelse för hennes avsikter.
I forskningsartikeln Teacher–child relationships make all the difference: constructing quality
interactions in early childhood settings (2017), hävdar de amerikanska professorerna Shelley
McNally och Ruslan Slutsky att perioden då barn är mellan 1–5 år, är kritisk för barns
kognitiva, fysiska och emotionella utveckling. Vidare framhävs det hur barnen blir bemötta
av omsorgsgivare, är av stor betydelse för denna utveckling. Barn ingår redan tidigt i ett
komplext nätverk av relationer och interaktioner som blir avgörande för deras tillit till vuxna
att kunna tillgodose deras behov (McNally & Slutsky 2017, s. 508). Högkvalitativa och
positiva relationer bygger på värme, mottaglighet och emotionellt bemötande som skapar en
tillåtande atmosfär (McNally & Slutsky 2017, s. 509). McNally & Slutsky diskuterar
betydelsen av nära och barncentrerade relationer, vilket relaterar till barns sociala beteende
och lärande som i sin tur skapar ett bra fundament för framtiden (McNally & Slutsky 2017, s.
509f). Forskare hävdar att förskolebarn som ingår i relationer med låg kvalitet där
interaktionen mellan lärare och barn kantas av konflikter, har en förhöjd risk att fortsätta med
detta mönster senare i skolan (McNally & Slutsky 2017, s. 510). Trygga relationer kan formas
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när läraren uppmärksammar barnet och dess signaler, har ett positivt bemötande och tilltalar
barnen enskilt. Aspekter som ett negativt bemötande, ett nedlåtande tilltal mot barnet inför
hela gruppen och som drar uppmärksamhet till barnet, snarare anses försämra en trygg
interaktion och tillit till vuxna (McNally & Slutsky 2017, s. 517f). I mina del-berättelser
signalerar barnen något som inte bemöts med uppmärksamhet från pedagogerna på olika sätt.
Det är känslouttryck i olika former, som antingen vårdas eller nonchaleras, vilket kan påverka
det emotionella landskapet och tilliten till pedagogerna. Jag uppfattar att Pelle signalerar ett
otillfredsställt behov när han vankar av och an, Lea signalerar rätten till sin autonomi när hon
försöker slänga av sig mössan, Tilde signalerar ett övertramp när våra blickar möts och Lilly
signalerar behov av trygghet när hon uttrycker en saknad efter mamma. Den gemensamma
nämnaren är att deras känslouttryck inte bemöts allvarsamt av oss pedagoger. Det är viktigt att
personalen har förmåga att förstå och samspela med barnet för en positiv vistelse på förskolan
och kunna bemöta i svårigheter (Skolverket 2016, s. 5).
Studien är gjord på fyra förskolor i USA, med en fokusgrupp på fyra förskollärare genom
intervjuer och frågeformulär samt observationer av interaktionen mellan förskollärare och
barn i verksamheten (McNally & Slutsky 2017, s. 512f). Undersökningen visar att lärare anser
att grunden till deras pedagogiska arbete ligger i att barnen ska känna sig trygga i ett
emotionellt klimat. Den visar även att lärares värderingar bör sammanstråla med
yrkespraktiken för det ska bildas ett emotionellt och tryggt landskap (McNally & Slutsky
2017, s. 518ff). Liknande talar även Juul & Jensen (2003) om i diskussionen kring att leda
med en personlig auktoritet, vilket gör att pedagogens personliga värden klingar samman med
de yrkesmässiga. En balans mellan personlig och professionell. En akademisk bakgrund och
möjlighet till en kontinuerlig kompetensutveckling, visade skapa förutsättningar hos lärarna
att bygga högkvalitativa relationer och bidrog till deras uppfattningar kring bemötandet av
barnen. Vidare framhävs det i studien att den praktiska kunskapen, år av erfarenhet i yrket,
inte hade någon påverkan på kvaliteten på relationen lärare-barn eller dess interaktion
emellan, dock är det möjligt att själva organisationen är en bidragande faktor till detta
(McNally & Slutsky 2017, s. 519f). Forskningsstudien är väldigt avgränsad och bör inte
generaliseras, men ger ändå en indikator på hur viktigt det är med en tillitsfull relation mellan
lärare/pedagog och barn. Här anser jag att McNally & Slutsky har en stor poäng vad gäller en
akademisk bakgrund, då jag själv upplever ett annorlunda tankesätt om barnen, hur jag kan
bemöta, om barnets själv, om det pedagogiska arbetet i stort, ju längre in i
förskollärarutbildningen jag har kommit. Jag vill dock hävda att den praktiska kunskapen
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löper parallellt med den akademiska och den ena skapar goda förutsättningar för den andra
och vice versa.

Summering av ett relationellt perspektiv
Jag har behandlat det goda och professionella mötet som bör ske i förskolans verksamhet
mellan pedagog och barn, med hänsyn till min frågeställning ”Hur kan pedagogen möta
barnet för att bygga en god och professionell relation?”. Den teoretiska diskussionen visar att
pedagogen bör möta barnet med respekt för dess inre liv genom att se till vem barnet är i
sammanhanget och söka närma sig ett intersubjektivt möte för att skapa förståelse för barnets
perspektiv. När pedagogen ser barnet som medmänniska, finns det störst chans att komma
nära barnets perspektiv med dess behov och önskningar. Detta kräver en pedagog som är
psykiskt och fysiskt närvarande och som deltar med sin egen livsvärld. Förtroende är ett
begrepp som ligger som ett fundament för en trygg relation med en pedagog som är lyhörd,
engagerad, rättvis och som handlar med välvilja för det lilla barnet. En relationskompetens
bygger på att den vuxne ser och erkänner barnet, det pedagogiska hantverket, och att
relationens kvalitet är den vuxnes ansvar, den pedagogiska etiken. Ansvar för mötet är
centralt. Förskolans läroplan påvisar att vuxna är viktiga förebilder och deras förhållningssätt
präglar verksamheten och därmed barns förståelse för grundläggande värden. Respekt och
tillgodose behov och individens värde, visa omtanke och solidaritet, främja självständighet,
vårda individens integritet, samspela med och förstå barnet, är några viktiga komponenter att
bejaka i förskolans verksamhet. Samspel och samförstånd kan forma stabila sociala band när
pedagogen reflekterar kring vad som sägs och hur det sägs. Den amerikanska
forskningsstudien visar att barn gynnas av att pedagogen uppmärksammar barnens signaler
och har ett positivt bemötande för en god och professionell relation. Detta professionella möte
bör också ha en personlig kontakt och en förståelse för en annans perspektiv, både till vuxna
och till barn. Jag har redan framhävt ett perspektivtagande till viss del men ska fördjupa min
förståelse för människans annanhet i nästa avsnitt.

Ett hermeneutiskt perspektiv – Förstå och möta den andres annanhet
I detta avsnitt behandlar jag den andra frågeställningen ”Hur kan pedagogen förstå och möta
den andres annanhet?” Jag diskuterar praktisk kunskap utifrån polisen Mats Heder, vilken
beskriver ansvaret för mötet med den andre, med inspiration av hermeneutiken och filosofen
Hans-Georg Gadamer. Kopplingen mellan polis och pedagog, ligger i aspekten av möte med
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människor och vad som krävs då. Jag har använt Gadamers tankegångar i hans verk Truth and
Method, där han framhäver det hermeneutiska begreppet förståelsehorisont och hur detta kan
utgöra en förståelse för en annans perspektiv, vilket jag översätter här till en ”annanhet”. Både
mötet mellan pedagog-pedagog och pedagog-barn kommer att behandlas. Delar av Förskolans
läroplan och dess utskrivna värden, uppdraget och riktlinjer finns löpande genom
diskussionen. Genom en koppling till en annan relationell profession och filosofiska
tankegångar försöker jag se min berättelse med nya ögon, hur jag kan förstå olika agerande i
den här annanheten som finns i varje människa. Jag spinner vidare på det jag skrivit om
barnsyn i den relationella diskussionen, där jag framhäver föreställningar om hur barnet kan
förstås som ”medmänniska”, vuxna vet bättre” eller ”irrationell”, utifrån Johansson (2003).
Men istället för att endast behandla själva mötet pedagog-barn, söker jag en förståelse för den
andres annanhet genom att se till olikheter som finns mellan oss pedagoger, utifrån en
diskussion kring föreställningar pedagogen kan ha om barnet, med hjälp av Lotta Bjervås,
fil.dr. Anette Emilson, docent i pedagogik, tar vid i min diskussion genom en syn på fostran
av barnet och hur detta kan påverka hur pedagogens annanhet förstås och bemöts. Jag
problematiserar hur olikheter i föreställningar om barnet, påverkar förståelsen och bemötandet
till den andres annanhet. Likväl som jagets konstruktion av den andre lyfts fram som en
aspekt av att förstå annanheten, vilket synliggörs genom att söka se mitt agerande och min
praktik i ett utifrån-perspektiv, ett perspektiv som docenterna Jonna Hjertström Lappalainen
& Eva Schwarz menar är betydelsefullt. I den här frågeställningen söker jag en förståelse för
olika ageranden och fördjupar mig i mitt eget handlande.

Empatiskt möte
Polis Mats Heder utforskar den praktiska kunskapen i hans essä Vad är en bra polis?, i vilken
han söker att ta reda på vad som är centralt i förhållande till att vara just polis, till själva yrket
(Heder 2009, s. 264). Heder ställer sig frågandes till varför ett möte med en far och
dödsbeskedet av faderns son, sätter djupare spår än företeelser på en främlingsfientlig
manifestation. Den sistnämnda innehåller mycket våld och slår hårt mot honom och
poliskåren som helhet (Heder 2009, s. 270f). I båda situationerna förekommer våld, men
mötet med faderns ”våldsamma” reaktion på beskedet är ett uttryck för sorg och förtvivlan
som kryper sig nära inpå polisen, medan våldet och stenkastningen på manifestationen har ett
mer distanserat förhållande (Heder 2009, s. 264ff). Heder kommer fram till att den empatiska
förmågan blir en avgörande faktor för avtrycket en händelse lämnar, såsom situationen med
fadern och dödsbeskedet. I och med detta är förmågan att vara empatisk en premiss för att
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vara en bra polis (Heder 2009, s. 272). Detta kan även ses som en premiss för att vara en bra
pedagog, vilket bland annat McNally & Slutsky (2017) menar ligger till grund för en trygg
bas mellan lärare och barn. Den emotionella skyldighet jag känner till förskolebarnen är
väldigt stark. Jag känner verkligen med Pelle när han vankar av och an med tårar längs hans
kinder, jag känner Leas vilja till självbestämmande, det slår hårt mot mig när jag gör ett
övertramp mot Tilde och en klump i magen bildas när Lilly inte får uttrycka sina känslor. Min
emotionella styrka kan också bli mitt fall, då jag varken söker att förmedla tankar eller sätta
mig in i mina kollegors perspektiv. Finns det ett ansvar i att lyfta mina tankar till kollegor?
Går det att förmedla en praktisk kunskap? Åtminstone en teoretisk kunskap? En kunskap om
människosyn och respekt för individen? Ett arbetslag ska medverka till att skapa ett
demokratiskt klimat i förskolan utifrån en respekt för individen, för att samhörighet och
ansvar ska kunna utvecklas (Skolverket 2016, s. 9). Barn gör som vuxna. Jag lever inte som
jag lär. Med kunskap kommer också ett ansvar. Ett ansvar som jag inte lyckas tillämpa fullt
ut. Den här annanheten som varje individ har, bör mötas med respekt och ödmjukhet, men jag
lyckas inte nå fram hela vägen vare sig till barn eller pedagog. Jag ställer mig frågandes till
varför jag inte föreslår att Mia ska hämta Leas mössa själv eller smyger den bakom ryggen på
Mia, så att hon ska försöka upprätthålla relationens samspel. Samtidigt agerar jag i
ögonblicket och min önskan är att Lea ska få bestämma själv utifrån hennes egna
förutsättningar och kunnande. Varje barn ska få ”…göra val utifrån de egna förutsättningarna
[.]” och främjas i sin ”…tilltro till den egna förmågan …” (Skolverket 2016, s. 5). Jag undrar
också varför jag inte ber om ursäkt till Tilde i hallen och visar min sårbarhet för att frammana
en samstämmighet mellan oss. Jag gör ett försök att visa ömhet för Lilly men fullföljer inte,
utan blir mållös i orden med Agnes vilket gör att Lilly blir utelämnad. Det visar sig en stark
empatisk förmåga hos mig som pedagog, men jag brister i att följa upp denna fullt ut för att
finna nya vägar. Jag ska undersöka mitt agerande och icke-agerande närmare under följande
rubrik.

Mötas i förståelsehorisonterna
I berättelsen handlar jag oreflekterat, det finns ingen långsiktig lösning. Mitt agerande och
bemötande till barnen kan ses som att jag söker en samstämmighet till dem, som ska inge
trygghet. Det finns dock ingen samstämmighet till mina kollegor och jag ställer mig frågandes
till varför jag knappt försöker. Hur kan våra erfarenheter mötas och utbytas? Heder diskuterar
hermeneutiken, tolkningslära, utifrån filosofen Gadamer och begreppet förståelsehorisont
(Heder 2009, s. 272ff). Hans-Georg Gadamer har skrivit boken Truth and method
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(1975/2013) där han diskuterar sina tankegångar om hermeneutiken, vilka jag ska söka att
närma mig och vidga mitt perspektiv. Enligt Gadamer, är en läsare av en text eller ett
lyssnande till en annan, sammankopplat till vår förförståelse till själva ämnet och att det är
väsentligt att förhålla sig öppen till just det andra. Att förstå en text handlar inte om att
ignorera sin förförståelse, utan om att vara förberedd på att texten ska berätta något i sin
”annanhet”, utifrån ens egna förförståelse och fördomar (Gadamer 1975/2013, s. 281f).
Fördomar menar Gadamer är en idé som varken har ett positivt eller negativt värde (Gadamer
1975/2013, s. 283), vilket skiljer sig åt hur begreppet fördom används i samhället idag.
Det hermeneutiska synsättet innebär att vi måste förstå helheten genom detaljerna och
detaljen genom helheten, som en cirkulär rörelse som visar konsten att förstå (Gadamer
1975/2013, s. 302). Del och helhet förstås i relation till varandra, då förståelsen går fram och
tillbaka mellan dessa, tills en text är förstådd – denna rörelse beskriver ett samspel mellan den
historiska rörelsen och rörelsen av översättaren. Enligt Gadamer har den subjektiva
förståelsen byggts upp av det gemensamma i en tradition, samtidigt som det gemensamma
hela tiden formas i vår relation till traditionerna (Gadamer 1975/2013, s. 305). Varken det
subjektiva eller gemensamma är således något statiskt utan i ständig förändring.
Hermeneutiken är byggd på polariteten av det välkända och det främmande, att se till det som
finns där emellan. I textens språk och berättelse, finns det en anspänning i det som är välkänt
och det som är främmande och det som finns där emellan (Gadamer 1975/2013, s. 306). Både
Frelin (2012) och Emilson (2003) har jag framhävt att de har beskrivit detta ”mellan” som
finns i en subjekt-subjekt-relation, denna intersubjektivitet som kan framträda när två
livsvärldars perspektiv möts och stöts i förståelse. Detta handlar liksom hermeneutiken om att
tolka utifrån olika premisser. Tolkningen är avgörande utifrån den förförståelse vi har, vilka
förståelsehorisonter som möts. Gadamer menar att en horisont är det synfält som inkluderar
det vi faktiskt kan se från en viss ställning och detta påverkar vad vi ser och inte ser utifrån
vår förförståelse. För att förstå, måste vi placera oss själva i den andra situationen, i någon
annans horisont för att närma sig en annans perspektiv utan att nödvändigtvis hålla med
(Gadamer 1975/2013, s. 313f). Genom att se till det mänskliga livets rörliga historia, kan detta
förstås som en horisont som människan bär med sig och som också bär oss, vilket gör att
förståelsehorisonten alltid är i rörelse och bildas i den gemensamma historien (Gadamer
1975/2013, s. 315). För att möjliggöra sin horisont måste personen lära sig att se utöver vad
som är nära, vad som är självklart, för att kunna se det bättre i sin fulla potential. Horisonten
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är i ständig förändring då vi utmanar våra fördomar i mötet med nuet och genom en förståelse
för traditionen vi kommer ifrån (Gadamer 1975/2013, s. 316f).
I ljuset av detta perspektiv, får jag syn på något som jag inte reflekterat över. Jag får syn på
mig själv som den som vill barnen väl, men som bortser från mina kollegors perspektiv. Jag
får också syn på min välvilja för barnen, vilken nödvändigtvis inte behöver betyda att mina
kollegor alltid handlar fel. Men i stundens hetta har jag varit begränsad i min
förståelsehorisont utifrån den förförståelse eller fördomar jag har, vilket har gjort mitt synfält
väldigt snävt. Det gemensamma vi har byggt upp i arbetslaget har skapat en slags mentalitet
att det är jag och barnen kontra Mia och Agnes. Att jag är personen som räddar situationer
och tar över, snarare än ifrågasätter och uppmuntrar. I situationen med Pelle ser jag två
pedagoger som försummar ett barn, medan jag egentligen inte vet vad de samtalar om när de
sitter där på bänken. Kanske är det något verksamhetsrelaterat? Kanske finns inte erfarenheten
att trösta ett barn som uttrycker avstånd med sitt kroppsspråk? I situationen med Lea ger jag
mig in i konflikten utan att fråga om Mia behöver hjälp. Hon skulle likväl kunna komma på
att problemet inte ligger i att Lea inte vill ha någon mössa, utan att det handlar om Leas
självbestämmanderätt och att det är den mössan som ställer till det. När Lilly blir ledsen vid
lunchen, anser Agnes att jag daltar med henne och att Lilly stör de yngsta barnen. Även här
gör jag ett försök att rädda upp en situation utan att ifrågasätta. Såhär i efterhand kan jag på ett
sätt förstå Agnes tankar kring att jag daltar med Lilly, då jag själv har varit i sitsen att skola in
ettåringar och den sköra tiden som kan följa. Just då var min förståelsehorisont fokuserad på
att möta Lilly, medan Agnes perspektiv inte fanns i periferin. Det finns ingen samstämmighet
mellan oss pedagoger och det saknas en förståelse för varandras annanhet, vilket gör att en
helhet inte kan bildas i mötet och stunden när jag är inställd på detaljen, på det enskilda
barnet. Jag ställer mig frågandes till varför vi responderar olika på barnens uttryck, vilket jag
kommer återkomma till när jag behandlar föreställningar om barnet.

Ansvar i mötet
Med hjälp av Heder, Gadamer, förskolans läroplan och mina tankar kring berättelsen, har jag
försökt närma mig en förståelse av mig själv i yrkesrollen och mitt agerande därtill. Poängen
med att använda Mats Heders text, är att det finns vissa likheter mellan professionerna polis
och pedagog i aspekten av möte mellan människor. Både yrket som polis och yrket som
pedagog inrymmer många möten och en behandling av människor. Det kan vara flyktiga
möten eller långvariga relationer. Både polisen och pedagogen bör utstråla ett förtroende som
skapar tillit och respekt, vilket förutsätter en förståelse till den andres perspektiv. Heder
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beskriver ett samförstånd som sker när två förståelsehorisonter smälter samman, vilket fordrar
att båda horisonterna närmar sig i ett möte. Vidare beskriver Heder att yrkesprofessionen polis
är den ena horisonten medan fadern eller manifestationen är den andre, vilket utgör att
professionen är den som har yttersta ansvaret för processen och hjälpmedlet för detta är
dialogen (Heder 2009, s. 273f). Det här yttersta ansvaret har även diskuterats tidigare i
förhållande mellan vuxen och barn, där den vuxne alltid har det fulla ansvaret för relationen
och dess samspel. Juul & Jensen (2003) menar just att relationens kvalitet ligger på den
vuxnes ansvar och hur processdimensionen inrymmer det personliga mötet och en god
samvaro utifrån den vuxne som processansvarig. Professionen har ansvar för processen, vare
sig det är i yrket polis eller pedagog, och är därför ansvarig för ett givande möte och förståelse
av en annan. I mötet med fadern och det svåra dödsbeskedet, menar Heder att det fanns ett
visst samförstånd och således att förståelsehorisonterna sammansmälte i och med en djup
förståelse till faderns perspektiv och reaktion. Stenkastningen på manifestationen och ett
närmande av förståelsehorisonter, det vill säga polisens och deltagarnas, kan ses omöjligt men
med tanke på polisens större ansvar i situationen skulle ett första samförstånd vara möjligt
ifall det skedde en nedtrappning och ett upphörande av våldet (Heder 2009, s. 274).

Förstå detaljerna i helheten
Jag har yttersta ansvaret för relationen mellan mig och barnet. Mötets samspel ligger helt på
mig som representerar mer makt i förhållande till barnet. Min förståelsehorisont framträder i
större samförstånd med barnen i berättelsen jämfört i mötet med mina kollegors
förståelsehorisont. Det upplevda och konstaterade ansvaret i en asymmetrisk relation, blir
nyckeln till att förstå detta. För mig finns det inte mycket att välja på eller ens en vilja till
andra tankar, då min empati och ansvar blir styrande för mitt agerande. I situationen med
Pelle, finner jag ett samförstånd och en sammansmältning av våra horisonter, i den stund då
han finner lugnet. Jag sätter mig ned, tar hans lilla kropp i famnen, omfamnar, sitter stilla i
nuet, min kropp utstrålar lugn, ett lugn som överförs till Pelle. Det är här våra
förståelsehorisonter möts och det sker en pendelrörelse mellan det välkända och det
främmande när han sakta glider ur min famn och vår blick sedan möts. Det finns en
samstämmighet och bekräftelse som kommer utav en praktisk kunskap om det lilla barnets
olika behov och uttryck, mitt kunnande som hör till Pelle. Likväl som Heders upplevelse av
ett visst samförstånd med fadern jämfört med mötet i manifestationen, upplever jag ett
samförstånd med Pelle jämfört med mina kollegor. Jag har mitt fokus på Pelle och hans
annanhet. En annanhet jag ser som väsentlig att möta, för Pelle ska få landa i ”en trygg

24

hamn”. Pelle är en del i helheten, men ser jag helhetens alla delar i den situationen? Hur kan
jag förstå Mia och Agnes (icke-)agerande utan att vara dömande? Samtidigt påvisar
förskolans läroplan att det är viktigt att bygga en verksamhet med en helhetssyn på barnet och
dess behov, med begreppen omsorg, utveckling och lärande sammanvävda (Skolverket 2016,
s. 5). För att närma mig mina kollegors perspektiv, kanske det ligger något i Agnes uttalande
om Pelle: ”Vi har provat båda två att trösta men han verkar inte vilja”. Ett samförstånd skulle
exempelvis kunna vara möjligt om vi hade diskuterat normer och värden i förskolans läroplan
samt vårt praktiska kunnande, för att kunna dela erfarenheter och få förståelse till varandra.
Gadamer talar om att del och helhet måste förstås i relation till varandra. En cirkulär rörelse
sker mellan detaljerna och helheten, för att komma åt det tolkande mellan det välkända och
det främmande, i nuet och dåtid och deras relation till varandra. Vår förståelsehorisont kan
vidgas och ifrågasättas i mötet med att sätta sig in i någon annans perspektiv. Mina tankar
hamnar hos Lea och situationen med mössan. Den relation jag har byggt upp med Lea har inte
varit smärtfri. Det finns mycket vilja hos barnet och det har inte alltid gått hand i hand med
verksamhetens flöde. Jag ser ett barn som vidgar sitt perspektiv, sin förståelsehorisont, genom
sitt självbestämmande. Den här kunskapen om mössan, går tillbaka i tiden då våra
förståelsehorisonter krockade när mitt synfält begränsades av regler, såsom att ”det är kallt
ute, mössa på”. Det fanns ingen helhetsbild. Sett från Mias perspektiv, följer hon regler och
gör inget fel. Det är höst, kallt och mössa bör sitta på huvudet. Problemet är att Mia och Leas
förståelsehorisonter inte kan sammansmälta, när det inte reflekteras över det här varför Lea
inte vill ha mössan, vilket gör att mötet mellan dem kantas av konflikt som i sin tur kan
påverka relationens kvalitet. Min kunskap om mössan har byggts upp av praktiska
erfarenheter genom samtal med förälder, en förståelse för Leas rätt till autonomi, att bryta mot
regler och mötas i det välkända och främmande. Det här kunnandet grundar sig i relationens
samvaro som jag har byggt upp genom förtroende och erkännande. Har jag lyft fram mina
upplevelser och erfarenheter av Lea? Har jag lyft fram vikten av att barnen ska få utveckla
eget ansvar? Verksamheten ska präglas av demokratiska värderingar och etiskt
förhållningssätt, där barnet ska förstås som en aktiv aktör för sitt egenvärde och andras
rättigheter (Skolverket 2016, s. 4). Jag hade kunnat diskutera med Mia kring värdefrågor i
läroplanen för att förstå henne bättre, för att hon ska förstå mig och för att vi ska förstå Lea
tillsammans. Nästa fundering är också huruvida påklädningen har varit i hallen, om
förmiddagen har varit kämpig eller om det är något annat som gnager i Mia och påverkar
hennes handling. Heder ställer sig frågandes om det alltid går att vara en bra polis, eftersom
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under ett och samma arbetspass finns det flera krävande situationer av olika karaktär som
avlöser varandra utan återhämtning av känslor (Heder 2009, s. 275). Med detta, ser jag en
koppling till pedagogens vardag i förskolan, vilket gör att den andres perspektiv bör mötas
med öppenhet och förståelse för att horisonten kan vara begränsad.

Förstå annanheten genom pedagogens föreställningar om barnet
Enligt Gadamer måste vi försätta oss i någon annans horisont för att försöka förstå ett annat
perspektiv, utan att för den delen alltid hålla med. Jag som pedagog har ansvar för mötet,
vilket också betyder att jag har ansvar för att sätta mig in i barnets perspektiv. I Tilde ser jag
ett ”bångstyrigt barn” som det inte finns tid eller ork att hantera, istället för att söka en
förståelse till varför hon reser sig. Ser hon något? Är det något som lockar hennes nyfikenhet?
Ska hon hjälpa en kompis? ”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och
självförtroende.” (Skolverket 2016, s. 6). I den stunden främjar jag varken tillförlitlighet eller
Tildes förmåga i görandet, utan snarare tvärtom. Med en ödmjukhet tänker jag på situationen
med Mia och Lea och utmaningen att alltid vara en bra pedagog. Jag brister i att söka Tildes
perspektiv och att ta ansvar för vårt möte och relationen när jag inte ber om ursäkt. Även när
Lilly är ledsen har jag en skyldighet att ta ansvar för att möta henne i hennes tillstånd. Med
min kroppsliga närvaro försöker jag lugna, då jag har ett kunnande om Lilly att detta kan
fungera. Min upplevelse är att Lilly behöver ömhet i sin saknad av mamma. Denna saknad
och starka känslor kan också vara ett uttryck för ett behov av trygghet, vilket ibland kan
upplevas otillfredsställande i barngruppen. Det här lugnet som jag söker att förmedla, verkar
Agnes uppleva som alltför beskyddande. Kanske vill Agnes uppmuntra Lillys självständighet?
Kanske ser Agnes något som min förförståelse hindrar mig från att se, ett barn som inte får
utrymme att pendla mellan känslor innan jag är där och tröstar? Ett barn som är kompetent
nog att reda sig själv bara det ges utrymme? Agnes kan möjligtvis ha en poäng att jag daltar
med Lilly, att jag snabbt konstruerar henne som sårbar utifrån de föreställningar jag har om
det lilla förskolebarnet. Lotta Bjervås, fil.dr., skriver om en syn på barnet i Det kompetenta
barnet (2003). Bjervås menar att en rådande diskurs inom praktiken härstammar ur både
individernas sätt att tänka och tala om barn, vilket gör att pedagogens och arbetslagets ord och
handling påverkar vad som händer i den pedagogiska verksamheten utifrån deras gestaltande
barnsyn (Bjervås 2003, s. 58). Vidare beskriver författaren ett dilemma och en förutsättning
för läraren att förhålla sig till barnet som å ena sidan sårbart och beroende, å andra sidan,
kompetent (Bjervås 2003, s. 67). Genom detta ser jag hur Agnes och jag förmodligen arbetar i
motvind, varpå det borde ses som väsentligt att uppmärksamma subjektiva föreställningar om
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barnet. Dessa olika föreställningar kan ses härstamma från vår annanhet, från vår förförståelse
och fördomar. När jag inte lyfter mina erfarenheter och tankar kring barnen och arbetssättet
och när jag inte söker förståelse för mina kollegors horisonter, kan våra olika föreställningar
om hur barnen ska behandlas, vårdas och fostras i förskolan, missgynna en hållbar gemenskap
och likvärdigt arbetssätt. Jag kan se att våra möjliga olikheter hur vi ser på barnet, våra
föreställningar om hur barnet ska bemötas, påverkar mitt förhållningssätt till både Mia och
Agnes annanheter vilket gör att min förståelsehorisont kantas av negativa fördomar istället för
öppenhet.
Hur Bjervås (2003) talar om barnet som sårbart och beroende, å andra sidan, kompetent, ser
jag likheter med vad Anette Emilson skriver om kommunikativ fostran i förskolan i sin
avhandling Det önskvärda barnet (2008). Emilson diskuterar en fostran till social ordning,
vilket inte handlar om auktoritära vuxna utan om att styra in barnet på att följa regler och
rutiner samt att fostra barnen till anpassning och lydnad (Emilson 2008, s. 32ff). Det här
förenar jag med föreställningen om barnet som kompetent (Bjervås 2003), med en förmåga att
följa regler och anpassa sig till den sociala gemenskapen. Lilly kan ses störa den sociala
ordningen och rutinsituationen vid lunchen vilket Agnes verkar anse att det inte passar. Lilly
uppmanas vara kompetent nog att förhålla sig till de yngre, nyinskolade barnen. Mia kan
möjligtvis fostra Lea att förhålla sig till regeln att en mössa ska sitta på huvudet när det är
kallt. Mitt agerande mot Tilde i hallen, kan tolkas utifrån en fostran av social ordning med
förhållningsregler i en rutinsituation som följd.
Emilson framhäver också en fostran till omsorg av andra, där det diskuteras omsorgsetiska
värden utifrån bland annat forskning om att kvinnliga pedagoger tar ”…positionen som
omsorgsgivare genom att skydda barnen, knyta an och trösta dem, värdesätta det barnen
åstadkommer och genom att tillgodose deras fysiska behov.” (Thronton & Goldstein 2006, se
Emilson 2008, s. 34). Denna fostran kopplar jag till Bjervås (2003) föreställning om barnet
som sårbart och beroende. Jag vill ses som en förebild för barnen och hur jag agerar kan skapa
framtida handlingsmönster hos barnen, såsom när jag vårdar Pelle visar jag en respekt för den
andre och när jag söker förståelse för Lea visar jag en öppenhet för förhandling. Lilly försöker
jag trösta och skydda när jag försöker närma mig hennes horisont och känslouttryck. En
individs annanhet och förståelsehorisont, bygger också på föreställningar om den andre, eller
fördomar för att använda Gadamers begrepp. Ingenting säger dock att mina föreställningar om
barnet och ett fokus på omsorg, att barnet är sårbart och beroende, är bättre än min
uppfattning av Mia och Agnes möjliga föreställningar om barnet som kompetent och
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anpassningsbar. Läroplanen som styrdokument, visar att båda ”fostringsstrategierna” kan
gynnas utifrån vilka uppfattningar pedagogerna har om läroplanens mål och riktlinjer.
Emilson menar att det önskvärda barnet i förskolan kan förstås som ”…ett omvårdande,
demokratiskt och disciplinerat barn [.]” i termer av fostrande ”…värden av omsorgsetisk,
demokratisk och disciplinerande karaktär.” (2008, s. 104). Detta grundar författaren på att
läroplanen bygger på många demokratiska värderingar som ska lägga grund för barnen som
aktiva samhällsmedborgare, med värden som beskriver ”…att varje barn ska utveckla
öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, hjälpsamhet och förståelse för allas lika värde.”
(Emilson 2008, s. 105). Jag uppmärksammar här att föreställningar om barnet och därmed hur
förskolans verksamhet med barnen ska bedrivas, skapar olika slags fostrande förhållningssätt
hos pedagogerna när läroplanens värden och riktlinjer kan tolkas olika. Eller snarare, om
läroplanen inte används och reflekteras över i verksamheten. Jag diskuterade tidigare att ett
samförstånd skulle kunna vara möjligt mellan mig, Mia och Agnes, om vi hade diskuterat
normer och värden i förskolans läroplan samt vårt praktiska kunnande, för att dela våra
erfarenheter och få förståelse för varandra. De delade och reflekterande tankarna och
erfarenheterna hade kanske fått oss att arbeta i medvind, om våra föreställningar om barnet
och hur det ska fostras hade klingat någorlunda samman vilket kunde ha bidragit till ett
närmande av våra annanheter. Vidare ser jag att föreställningar om barnet och hur barnet
bemöts, kan vara situationsbundet och grundar sig på om vi kan se detaljerna och helheten
samtidigt och i relation till varandra. Det finns således inga fasta föreställningar som
definierar hur pedagoger alltid agerar, utan situationen och dess omständigheter kan vara
styrande. Om jag hade varit inställd på ”det goda” hos mina kollegor, på en förståelse för
individens annanhet som framträder framför mig, hade jag kanske sett att deras agerande
nödvändigtvis inte behöver definieras genom synen att ”barn är irrationella”, vilket var det jag
såg från min utsiktspunkt. Mia och Agnes annanhet, kan jag försöka möta när jag lyfter mina
egna föreställningar om barnet och hur jag agerar i vissa situationer. Det visar sig att vi kan
handla på samma sätt, utifrån hur situationen uppfattas i vårt inre, vilket gör att en reflektion
kring våra ageranden hade varit nödvändig för att kunna mötas i våra förståelsehorisonter.

Förstå annanheten genom jagets konstruktion av pedagogen
Mötet med annanheten kan vidga vårt perspektiv utan att för den delen avsäga sin egen
subjektiva förståelse, vilket kan ses som mötet med det främmande och det välkända. Det här
”mellan” är väsentligt i förståelsen av hermeneutiken och Gadamer, för det är detta
mellanrum som förståelsehorisonterna vävs samman i en slags samstämmighet, vare sig det är
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i text eller samtal. Förståelsehorisonter kan ses som delar i helheten, vilket förutsätter en slags
öppenhet för den andre för att en helhet ska kunna bildas. Min förståelsehorisont kan
synliggöras som begränsad utifrån min förförståelse av mina kollegor och den tradition vi har
byggt upp i verksamheten, vilken baseras på våra olika föreställningar om barnet men också
på hur jag konstruerar mina kollegor i relation till deras agerande. Jag får syn på något
outtalat, ett kontraproduktivt arbetssätt, ett du och jag istället för ett vi, där
förståelsehorisonternas synfält är begränsat mot det som är främmande. Traditionen, eller
kulturen, som visar sig i det här arbetslagets, synliggör en instabilitet och möjliga
föreställningar jag har om mig själv i relation till kollegor, om barnet och om kollegor. Jag får
syn på min egen konstruktion och föreställning om ”den gode pedagogen” och ”den felande
pedagogen” i verksamheten, vilket i sin tur påverkar arbetsklimatet och barnens vistelse på
förskolan. Om jag utgår från föreställningen att Mia och Agnes alltid handlar efter synen på
barnet som att ”vuxna vet bättre” eller att ”barn är irrationella”, riskerar jag att konstruera
dem till ”den felande pedagogen”. En mänsklig faktor är att det är svårt att alltid vara en bra
pedagog, men det går att vara öppen för det som framträder utifrån en vidgad
förståelsehorisont och göra sitt bästa utav det. Jag reflekterar över konstruktionen av mig själv
som den givne experten och konstruerar mina kollegor som nybörjare, med tanke på
händelserna där jag ”tar” Pelle och där jag anser att jag ”räddar” Lea respektive Mia i
konflikten. Horisonter kan inte mötas och sammansmälta i en förståelse för den andre, utan
mötet sker med fördomar i nuet utan förståelse för den gemensamma historien. Hur
framställer jag mig själv när jag inte försöker möta Mia och Agnes förståelsehorisonter? Om
jag anser mig sitta på större kunskap om det enskilda barnets behov, varför problematiserar
jag inte förhållningssätt jag uppfattar som missgynnande för barnet? Jag undrar vad som hade
hänt om jag hade yttrat mig, hittat tid för reflektion, vågat möta mina kollegors annanhet,
stannat upp i stunden för att reflektera över vad som står på spel. Förskollärare ska ansvara för
att ett demokratiskt arbetssätt tillämpas och att det utvecklas normer för både verksamheten
och samvaron i barngruppen (Skolverket 2016, s. 8). Jag grubblar över vilka normer jag
överför när jag inte ger utrymme för Mia och Agnes åsikter och perspektiv, när jag varken
ifrågasätter eller uppmuntrar deras olika föreställningar om och förhållningssätt till det
enskilda barnet.
När våra föreställningar och konstruktioner inte lyfts fram och reflekteras över, verkar det
vara större risk att det skapas traditioner och fördomar i verksamheten som sätter fasta
yrkesroller. Föreställningar och konstruktioner är en subjektiv företeelse till dess de yttras och
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analyseras i en gemenskap. Yrkesroller kan vara missvisande om erfarenheter inte synliggörs,
vilket kan skapa en statisk förskolepraktik. I min tankevärld finns ett kunnande som
framträder som en praktisk kunskap i en dynamisk, snarare än statisk, yrkespraktik. För att
detta kunnande ska definieras som kunskap, bör det också finnas en reflektion kring varför
görandet sker på ett visst sätt, hur erfarenheten kan medvetandegöras. Docenterna Jonna
Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz skriver i Tänkandets gryning (2011), hur det finns ett
intresse för hur yrkesverksamma människor i en viss praktik kan definiera och
medvetandegöra sitt kunnande genom att reflektera över den som praktisk kunskap. Detta
innebär att se sin praktik i ett utifrån-perspektiv och kritiskt granska den, inte bara för att bli
mer effektiv i sin yrkesroll men också för att kunna ifrågasätta och se praktiken i ett större
sammanhang (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98f). Det är genom reflektion som
våra föreställningar, förståelsehorisonter, annanheter och professionalitet kan mötas och
ifrågasättas. I det här arbetslaget uteblev reflektionen och vi tillät våra föreställningar om
varandra bestämma bemötandet till våra annanheter, istället för att lyfta dessa i en öppen och
reflekterande praktik. Jag frågade mig själv tidigare ifall det var mitt ansvar att försöka
förmedla en praktisk kunskap och om det ens går att göra det. En praktisk kunskap är något
som byggs upp av erfarenheter, men för att det ska betraktas som kunnande bör det också ske
en kritisk reflektion. Därför tänker jag att det är mitt ansvar att problematisera mitt eget
agerande men också söka en öppenhet, istället för slutenhet, inför andras. Då kan det ske en
pendelrörelse mellan det välkända och det främmande. Om jag hade förstått Mia och Agnes
annanhet i relation till min konstruktion av dem och av mig själv, hade ett möte i varandras
förståelsehorisonter möjligtvis kunnat uppnås. Likväl som att våra föreställningar om hur
barnet ska fostras och bemötas i förskolan, hade kunnat förstås genom att söka mötas i
varandras annanhet för att reflektera kring ett arbetssätt som är gynnsamt för alla parter.

Summering av ett hermeneutiskt perspektiv
Med en hermeneutisk synvinkel, har jag sökt att fördjupa mig i mitt eget agerande och finna
en förståelse till mina kollegors handlingar. Jag är väl medveten om att jag endast kan närma
mig Mia och Agnes perspektiv men aldrig se det som fakta. Den beskrivna annanheten har
legat som ett fundament i mina tankar för att se hur perspektiv kan mötas, vilket jag förenar
med min andra frågeställning ”Hur kan pedagogen förstå och möta den andres annanhet?”.
Mats Heder menar att en empatisk förmåga är centralt i yrket som polis, tillsammans med ett
ansvar för mötet med en annan. Professionen har alltså ansvar i mötet med den andra som står
framför. Den praktiska kunskapen och dess tillämpning, blir avgörande för hur en människas
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annanhet bemöts. För att människor ska förstå varandras perspektiv, menar Gadamer att en
bör vara medveten om sin förförståelse för att kunna förstå vad som finns inom sitt synfält
och vad som förblir dolt i förståelsehorisonten. Om pedagoger ska kunna möta och förstå
varandra och barnen genom den andres perspektiv, bör det finnas en medvetenhet om vilken
tradition som byggts upp i verksamheten, vilka roller som det innefattar. Våra
förståelsehorisonter fungerar vägledande men kan också vara missvisande om det innebär att
det finns en öppenhet för ett perspektiv men att det förblir slutet mot ett annat. Hermeneutiken
bygger på att förstå helheten genom detaljerna och detaljen genom helheten. Det här kopplar
jag till den praktiska kunskapens förutsättningar, att kunna förstå detta hermeneutiska synsätt,
och fallgropar, att detaljen skymmer helheten och vice versa. Jag ser mitt agerande och mina
reaktioner som en omsorg för barnet, men samtidigt ser jag också oreflekterade handlingar
som stör helheten. I den här delen har demokratiska värden och ett etiskt förhållningssätt från
förskolans läroplan diskuterats. Vuxna överför normer i barngruppen utefter deras agerande
och passivitet och det är viktigt att se det centrala att förskolan är en arena med många möten,
vilket gör att pedagogen bör ta ansvar för samspel mellan alla parter för att bygga ett
demokratiskt klimat. Föreställningar om barnet, hur det ska bemötas och fostras inom
förskolans ramar, är något som byggs upp av våra erfarenheter och fördomar, vilket i sin tur
kan vidga eller begränsa vår förståelsehorisont. Öppenhet för det främmande och ansvar i det
välkända, tänker jag är goda förutsättningar för att reflektera kring och bemöta varandras
annanheter. Konstruktioner av den andre kan ses härleda från det som är främmande i
agerandet, att det finns en slutenhet istället för en öppenhet. Detta kan skapa svårigheter att
mötas i förståelsehorisonter och därmed förstå och möta den andres annanhet.
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Slutord
Förskolan innefattar en miljö där barnen ska utvecklas och lära under lekfulla former, i en
trygg atmosfär med emotionella och närvarande vuxna. Att inneha en god och professionell
relation till förskolebarnet, innebär att kunna sammanväva omsorg och lärande, vilket teorier
och forskning här påvisar. När barnet sätts i centrum och förstås utifrån vem barnet är i sitt
sammanhang, snarare än vad barnet är, kan det ske ett närmande av barnets perspektiv i ett
intersubjektivt möte. Livsvärldar kan mötas och meningsskapande kan ske när pedagogen har
förmåga att åstadkomma ett möte med barnet som subjekt och söka närma sig barnets
perspektiv. När barnet ses som medmänniska av pedagogen, kan barnets önskningar, behov,
vilja, individualitet och intentioner gynnas. Pedagogers reflekterande syn på barnen och en
förståelse för barnets perspektiv, ser jag är viktigt för att närma sig barnens livsvärld och
förstå deras intentioner och känsloliv. En god och professionell relation till barnet bör bygga
på kompetenser och kvaliteter som förtroende, lyhördhet, engagemang, rättvisa, välvilja, se
och erkänna barnet samt en förmåga att visa sårbarhet och ta fullt ansvar för relationen. Detta
hör samman med min första frågeställning ”Hur kan pedagogen möta barnet för att bygga en
god och professionell relation?”. Den frågan var också den som först formades ur min
gestaltning, hur jag kan möta barnet och vårda relationen och hur jag ansåg att det fanns
tvivelaktigt beteende från mina kollegor.
Ju längre in i skrivandet jag kom, uppenbarade sig något som jag inte reflekterat vidare över,
nämligen att det som kan verka självklart inte nödvändigtvis alltid är hela bilden. Jag fick syn
på mitt eget agerande och min roll i arbetslaget från en annan synvinkel vilket har gjort att jag
har fått en ökad förståelse för en annan människas perspektiv, trots att jag inte alltid håller
med i agerandet. Det var i och med detta som min andra frågeställning formades ”Hur kan
pedagogen förstå och möta den andres annanhet?”, i mitt undersökande av den andre, av den
här annanheten som jag har beskrivit. Med hjälp av hermeneutiken och Gadamers begrepp
förståelsehorisont, har jag sökt att vidga mitt synfält och analyserat mig själv i de olika
situationerna. Genom att förstå att min horisont kan möjliggöra och begränsa vad jag ser och
upplever, kan jag i framtiden påminnas om att horisonten är i ständig förändring i mötet med
nuets fördomar och den förförståelsen jag har från traditionerna. Begreppet förståelsehorisont
har således hjälpt mig att se med nya ögon och förstå att den andres upplevelse är lika
existerande som min, varpå en förståelse till att möta den andres annanhet är väsentligt. Det
tåls att reflekteras över en pendelrörelse mellan dem, mellan samtid och dåtid och det som
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finns mellan utifrån det som har byggts upp, såsom normer och värden. När jag slutade
fokusera på vad jag ansåg vara brister hos mina kollegor och istället började reflektera över
mitt eget agerande och varför jag inte ifrågasatte upplevda felaktigheter, kunde jag se att
situationerna handlade om mer än att endast bygga trygga relationer.
De professionella och goda relationerna i förskolan kan byggas när det finns en förståelse för
den andre, en förståelse för en annanhet hos varje människa. För att medvetandegöra detta och
skapa förutsättningar för detta, bör pedagogen reflektera över vilka föreställningar och
konstruktioner som råder i den gemensamma kulturen. Förskolan är en mötesplats som byggs
upp av sociala och kulturella villkor. När jag reflekterar över min praktik i ett utifrånperspektiv, kan den ses i ett större sammanhang och min yrkesroll stärkas då det praktiska
kunnandet ställs på sin spets och analyseras, vilket en öppenhet för det främmande kan skapa
goda förutsättningar för. Synen på omsorg, fostran, lärande och mina föreställningar därtill,
kan jag se påverkar mitt agerande och förhållningssätt. Både mot mina kollegor och mot
barnen. Jag känner att jag skulle stått upp mera för barnen genom att ifrågasätta och
uppmuntra mina kollegor, vilket förmodligen skulle gjort att det jag ansåg vara problematiskt
skulle lyfts upp till ytan. Då skulle kanske vårt förhållningssätt med och till varandra
synliggöras, som i sin tur skulle kunna lägga grund för en ny samvaro och samsyn. Förskolan
bygger på omsorg, lärande och utveckling, vilket jag ser hör samman med trygga relationer
och ett möte med annanheten. Det är pedagogerna som sätter fundamentet för förskolan, en
arena fylld av möten. Genom flera relationella möten, olika erfarenheter och möten i
förståelsehorisonter samt normerande föreställningar, kan förskolan förstås som en komplex
mötesarena. En mötesarena där det handlar om att bygga trygga och stabila relationer med
barn som vuxna, som kan skapa en öppenhet för den andres annanhet.
I mitt skrivande och diskussionen med mig själv och den teoretiska förankringen, har jag
uppmärksammat vikten av att ifrågasätta och reflektera över uppfattade felaktigheter och
arbetssätt. Förskolans läroplan bör alltid sitta i bakhuvudet och dess strävansmål och riktlinjer
bör lyftas och problematiseras tillsammans i arbetslaget, med en koppling till exempelvis
agerande och barnsyn. Hade reflektion varit närvarande i det här arbetslaget kring vårt
arbetssätt och förhållningssätt mot varandra och till barnen, hade utfallet i berättelserna
förmodligen varit i mer positiv bemärkelse. En öppenhet och förståelse för den andres
annanhet är en central faktor.
När jag påbörjade min skrivprocess, var mitt fokus på pedagogens roll i att bygga en trygg
relation till barnet och hur jag ansåg att det fanns brister i hur pedagogen samspelade med
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barnet. Under skrivandets gång märkte jag att det fanns mycket mer att undersöka, något som
gav en djupare förståelse för en annan människa och dess agerande. Syftet med min
undersökning formades således till att problematisera förskolan som en komplex mötesarena
av relationer, erfarenheter, annanheter och föreställningar. Genom att se till pedagogers olika
förståelsehorisonter och vad vi bär med oss för erfarenheter, kunde jag synliggöra alltmer för
mig själv att relationella möten är mer än vad den första anblicken kanske visar. Likväl som
olika föreställningar om både den vuxne och barnet kan skymma min förståelsehorisont och
den öppenhet jag vill ha i mötet med den andres annanhet. Den här metoden att skriva en
vetenskaplig essä, har därför varit otroligt undersökande för mig i sitt sätt och jag har fått nya
ögon i det praktiska kunnandet och dess fallgropar tillsammans med skrivgruppen,
mentorsamtal och den teoretiska förankringen.
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