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Abstrakt 

Mitt arbete handlar om betydelsefulla möten mellan barn och pedagog i förskolan. Syftet var 

att få kunskap om hur pedagogerna upplever betydelsefulla möten med barnen i förskolan. 

För att komma fram till det, har jag först använt mig av en e-postsurveys metod och sedan den 

kvalitativa intervjun där jag analyserat åtta pedagogers betydelsefulla möten. Hela 

undersökningen genomsyras av den sociokulturella teorin. I resultatet kan man se att 

pedagogerna ser mötet som betydelsefullt när mötet innehåller gemenskap, engagemang och 

uppskattning. Mötena ger också konsekvenser för pedagogerna i form av uppskattning, 

stolthet och lärande. I arbetet syns det hur viktigt det är att kunna möta barnet där det befinner 

sig och därigenom finns det goda förutsättningar för att få en god gemenskap mellan barn och 

pedagog. Det finns också förslag till fortsatt forskning i ämnet. Det skulle vara intressant att 

undersöka barnens version av ett betydelsefullt möte, hur ser det ut och vad sätter barnen 

värde på?  Det skulle också vara intressant att fråga vuxna förskolebarn om de minns några 

betydelsefulla möten som de haft i förskolan och vad de kan ha haft för betydelse i deras 

senare liv. 

Nyckelord: Barn, betydelsefulla möten, förskola och pedagoger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare Ulrika Bergmark som på många olika sätt har 

väglett och stöttat mig i detta arbete.  Hennes uppmuntrande ord och den feedback hon gett 

mig har fört mig framåt och lärt mig mycket. De studiekamrater som ingått i den 
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hela utbildningen. Jag vill också tacka min familj, min man och mina barn som har stått ut 
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utbildningen eftersom hon har gett mig studiehjälp på flera olika sätt.  Mina vänner vill jag 
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1. Inledning 
I början av kursen A0010P kom Ulrika Bergmark in till vår klass och berättade om sitt 

forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som är ett nationellt projekt som syftar till att 

samla in betydelsefulla berättelser från skolan och det tyckte jag lät väldigt intressant. 

Eftersom jag då ännu inte kommit fram till vad mitt examensarbete skulle handla om så skrev 

jag upp länken som vi fick av Ulrika. På den webbsidan blev jag fångad av några rader där det 

stod att de ville fokusera på det positiva. Inte alltid berätta om det som inte fungerar och 

utifrån det hitta lösningar på problemen, utan istället titta efter det som är positivt och lära sig 

utifrån det istället. Då bestämde jag mig för att mitt examensarbete ska handla om 

betydelsefulla möten mellan barn och pedagoger i förskolan. I barngruppen på förskolan tror 

jag det är viktigt med betydelsefulla möten bland pedagoger och barn för de kan bidra till en 

positiv stämning och då skapas också en trygg barngrupp med trygga barn. Jag tror att 

pedagogen har en viktig roll i barnens liv och kan genom sitt sätt att agera skapa en positiv 

stämning och miljö i förskolan. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) säger att 

”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (s.4). 

Hur vi möts och blir bemötta redan från det vi är små har stor betydelse för hur vi lär oss. 

Dysthe (2003) talar om att utgångspunkten för lärande är den gemenskap som individen 

befinner sig i. Vidare säger förskolans läroplan (2010) ”Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan”(s. 5). 

Den tid jag har arbetat i förskolan som barnskötare och även under mina verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) har jag kunnat se att barn agerar på olika sätt beroende på hur klimatet i 

förskolan är. Därför är det viktigt att jag i mitt kommande yrke kan arbeta för att skapa en god 

atmosfär i förskolan. I min roll som blivande pedagog behöver jag mer kunskap om hur jag 

kan möta alla barn och därigenom skapa goda relationer med barnen i förskolan och det tror 

jag att jag kan få genom mitt examensarbete om betydelsefulla möten i förskolan. Under 

utbildningen har vi läst och samtalat mycket om vilken betydelse pedagogernas barnsyn har 

på miljön i förskolan. Med barnsyn menar man hur vuxna bemöter och förhåller sig till barnen 

enligt Johansson (2003). 

Jag har sökt litteratur som är relevant för det valda ämnet och sedan läst och satt mig in i den 

litteratur som jag hittat om betydelsefulla möten. Med min studie vill jag undersöka det 

betydelsefulla mötet mellan pedagoger och barn i förskolan, vilka betydelsefulla möten det 

finns i förskolan, vilka konsekvenser mötet kan ge och hur skapas dessa möten. Det är 

pedagogernas egna upplevelser inom förskolan som jag vill få kunskap om. 
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2. Syfte 
Syftet med studien var  att få kunskap om hur pedagoger upplever betydelsefulla möten med 

barn i förskolan. 

2.1 Frågeställningar  
Vilka betydelsefulla möten kan finnas i förskolan? 

Vad kan ett betydelsefullt möte i förskolan få för konsekvenser?  

Hur skapas betydelsefulla möten i förskolan? 

3. Bakgrund 
I bakgrunden kommer en kort beskrivning av tidigare forskning om betydelsefulla möten, 

studiens förankring i lagar och förordningar samt beskrivning av centrala begrepp från den 

sociokulturella teorin som studien utgår ifrån. För att i min undersökning kunna komma fram 

till vad betydelsefulla möten är vill jag analysera vad ett betydelsefullt möte kan vara för 

pedagoger i förskolan och hur pedagogerna upplever dessa möten.Den sociokulturella teorin 

som Vygotskij anses vara grundare till beskrivs här men också lite kort om honom och hans 

syn på mötet. 

Strandberg (2006) talar om hur barn skapar innebörd i sina upplevelser, vilken innebörd 

barnens upplevelser får beror ofta på hur pedagogerna handlar och besvarar det barnen säger 

och gör.  Det är från dessa relationer som barnet utvecklas känslomässigt och mentalt. När 

människor  kommunicerar skapar vi varandras villkor för ett förlängt samspel. I 

kommunikationen mellan vuxna bär bägge ansvaret att samspelet förs vidare, men mellan 

barn och vuxna är det den vuxne som bär ansvaret att föra samspelet vidare.  

3.1 Vad är betydelsefulla möten? 
Denna uppsats utgår ifrån en syn på betydelsefulla möten som innebär att om en av parterna 

upplever att mötet var betydelsefullt, så var det också det. På webbsidan 

(http://www.2act.se/betydelsefulla-moten/kampanjer/larare/) har Ronsten, Kostenius och 

Bergmark samlat berättelser från betydelsefulla möten i skolan och de definierar 

betydelsefulla möten så här: ”så länge den som berättar om mötet tycker att det är ett 

betydelsefullt möte så kan man utgå ifrån att det är ett betydelsefullt möte”. Ronsten (2004) 

har också kunnat se att det är fem ord som var återkommande i dessa berättelser: trygghet, 

bekräftelse, respekt, motivation och framtidstro. Författaren är grundare för denna insamling 

av betydelsefulla berättelser och hon menar att genom andras upplevelser kan man stärkas och 

vidareutvecklas det är därför det är viktigt att vi delar med oss av våra upplevelser till 

varandra. 

Vad jag har kunnat se finns det inte någon forskning om betydelsefulla möten i förskolan men 

däremot har det gjorts forskning  om  betydelsefulla möten i vården, eftersom det också 

handlar om möten mellan människor så har jag tagit med det i min studie.  Gustafsson 

http://www.2act.se/betydelsefulla-moten/kampanjer/larare/
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Snellman och Gustafsson (2012) har skrivit en vetenskaplig artikel där betydelsefulla möten i 

vården analyseras och i den studien framkom tre olika dimensioner av ett betydelsefullt möte. 

Den första belyser vad ett betydelsefullt möte är: en vårdande gemenskap och att man 

tillsammans har ett ömsesidigt ansvar för mötet,  där en gemenskap delas  vilket gör att 

människorna  kommer närmare varandra. Den andra dimensionen visar på att det 

betydelsefulla mötet upplevs som säkerhet och värme. Den tredje dimensionen belyser det 

betydelsefulla mötet som något som ger en långvarig känsla som ett livsförändrande 

ögonblick vilket har gett insikt. Det betydelsefulla mötet kan ses som en företeelse med olika 

kännetecken. Författarna  säger att man inte kan vara säker på vad som är ett betydelsefullt 

möte utan det måste ses som personens individuella upplevelse. 

I en studie där Westin och Danielsson (2007) har studerat de äldres trivsel på äldreboenden 

kan man se att de äldre på boendet belyste på flera olika sätt hur viktigt det var att de blev 

bekräftade och behandlades på ett personligt sätt av sjuksköterskorna. Varje dag planerades 

utefter de äldres behov och särskilda önskemål. Mänskliga relationer är nära relaterade till 

upplevelsen av meningen med livet. I studien  framkom det att det är mycket viktigt att bli 

sedd och att få ett positivt bemötande av sjuksköterskorna och det gjorde att de äldre på 

boendet kunde känna att deras liv var meningsfullt. I en annan studie från Westin och 

Danielsson (2006), som också belyser det betydelsefulla mötet i vården, beskriver författarna 

det betydelsefulla mötet som ett möte med närvarande människor. Med dessa människor kan 

man skapa en god gemenskap och i den gemenskapen kan man hitta meningen med livet. Hur 

man bemöter människor och hur man vill bli bemött är ingen skillnad om man är i vården 

eller i förskolan. 

Hemming (2011) har undersökt hur två skolor har försökt att uppmuntra positiva och 

meningsfulla möten mellan barnen. Dessa skolor har velat främja betydelsefulla möten och 

utveckling av den sociala sammanhållningen mellan barn från olika etniska och religiösa 

bakgrunder. Där lärde man barnen att visa och hantera sina känslor samtidigt som barnen fick 

lära sig värdet av vänlighet, tolerans och respekt för andra. Det gjorde man för att skapa en 

skola utan rasism och mobbing. Det är viktigt och relevant även för förskolan att lära ut hur 

man ska bör vara mot varandra. 

Johansson (2003) tycker det är viktigt att man som pedagog tar sig tid och uppmuntrar barnet 

när de kommer och vill samtala, en stor del av den kommunikationen och det samspelet 

skapar utveckling. För att ett betydelsefullt möte mellan pedagog och barn ska kunna ske 

menar Öhman (2006) att pedagogen måste våga möta barnet på deras villkor och ofta sker 

dessa upplevelser utan språk. Vidare tar författaren upp att pedagoger måste se varje barn 

utifrån deras unika perspektiv för att de ska kunna känna sig sedda och det ska kunna bli ett 

möte mellan pedagog och barn - en bra pedagog ska vara närvarande och ge barnen tid. 

Johansson (2003) skriver att pedagogerna bör behandla barnen som medmänniskor, för hur 

man ser på barn har stor betydelse för hur barnet blir behandlat. Om pedagogernas samspel är 

bra behöver vi inte lära barnen hur ett bra samspel skall vara. Barn gör inte som man säger 

utan som man gör (Strandberg, 2006).  
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I betydelsefulla möten som finns beskrivet i vårdforskning men sparsamt inom skolforskning 

kan man se att gemenskap är en viktig grund i mötet. Men ett gott och mänskligt bemötande 

är en stor och viktig del för att ett möte ska bli betydelsefullt och då behövs trygghet, 

bekräftelse och respekt från medmänniskan visar de olika forskarna. Jag hittar ingen forskning 

om hur dessa möten sker på just förskolan. Därför vill jag rikta in mitt examensarbete på just 

detta.  

3.2 Förankring i lagar och förordningar 
I läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) beskrivs hur pedagogerna ska arbeta 

med barnens relationer och samspel för att skapa en trygg miljö, där barn och pedagoger kan 

mötas. ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket 2010,s. 

6). Pedagoger har en viktig uppgift att tillsammans med barnen skapa en trygg och trivsam 

miljö där barnens utveckling och lärande stimuleras. Läroplanen för förskolan tar också upp 

att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd 

och stimulans i sin sociala utveckling och ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 

relationer och känna sig trygg i gruppen” (Skolverket 2010 s.11). Det är viktigt att 

pedagogerna ser varje barn och skapar en bra relation där barnen kan känna sig trygga med att 

komma till pedagoger med vad de känner.  Läroplanen lyfter också fram att det är viktigt att 

ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. I det betydelsefulla mötet 

mellan barnet och pedagogen utvecklar barnen sin sociala kompetens och 

kommunikationsförmåga.  

Konventionen om barns rättigheter, UNICEF (1989), menar att alla barn ska få göra sin röst 

hörd och att det ska få betydelse för mötet med andra barn och pedagoger. Detta är viktigt för 

att skapa en trygg och trivsam miljö i förskolan. I skollagen (kap 8, paragraf 2, 2010) kan man 

läsa att förskolan ska ge barnen en trygg omsorg där utveckling och lärande bildar en helhet. 

Verksamheten ska erbjuda olika kontakter och sociala gemenskaper samt en god miljö för 

utveckling, lek och lärande. I de olika gemenskaper som barnen ingår i utvecklas barnets 

lärande. 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför 

nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, 

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, ges goda förutsättningar att bygga upp 

varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen (Skolverket 2010,s.11). 

Orlenius (2001) skriver att det är viktigt att arbeta med värdegrunden i förskolan för i 

läroplanen för förskolan finns det riktlinjer som visar vilka värderingar som ska finnas i 

förskolan och den visar också hur samhället ser ut idag samt vad som är viktigt att ta med sig 

ut i livet. Därför går det att säga att läroplanen (Skolverket, 2010) påverkar miljön och 

atmosfären i förskolan. Enligt Orlenius (2001) är värderingarna grunden för de normer och 

värderingar som råder i ett samhälle. Normer avser underförstådda förväntningar och regler i 

en social gemenskap. Med värden menar man det som är önskvärt i ett samhälle. Eftersom 

samhället förändras, omskapas också normerna och värdena. På grund av detta har dagens 
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barn inte samma värderingar som barnen hade tidigare eftersom de inte har växt upp under 

samma tid. 

3.3 Sociokulturell teori 
Dysthe (2003) talar om Lev S. Vygotskij som grundare till det sociokulturella perspektivet. 

Människor skapar kunskap tillsammans, med andra ord lär vi i samspel med andra människor. 

Säljö (2000) menar att grunden till det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i 

Vygotskijs intresse för lärande, utveckling och språk. Vidare berättar han att det mänskliga 

språket är en process för att kunna samla kunskaper och för att kunna vara delaktig hos 

enskilda och i grupp. Vi människor har genom vårt språk en alldeles särskild förmåga att dela 

med oss av våra upplevelser. I samspel med andra lär sig barnet att samla insikter och 

förståelse och skapa det till sina egna. Barnets bildande bakgrund och hur den tolkas påverkar 

handling och genom omvärldens förväntningar skapas vi till den vi är. Att förstå sambandet 

mellan omgivningar och individuella handlingar är en grundläggande del av det 

sociokulturella perspektivet. Genom att spara vissa perspektiv från verkligheten och förkasta 

andra, skapar vi kunskaper och styrkor som kan användas. Människan tar med sig erfarenheter 

från olika sammanhang som de  deltagit i och dessa erfarenheter använder dessa  i andra 

situationer. Dessa situationer bär vi med oss och blir som en osynlig bild av omgivningen och 

är färdig att användas i verkligheten. Som jag tagit upp tidigare menar också Ronsten (2004) 

att man genom andras upplevelser kan stärkas och komma längre och det är därför viktigt att 

människor delar med sig av sina upplevelser till varandra. 

 

Vygotskij (2006) beskriver att vi människor har en tvåstegsmodell när vi lär oss. Det ena 

steget är när man deltar i en situation tillsammans med andra individer (kommunikativa 

utvecklingar) Det andra steget är när man bearbetar situationen inom sig som ett inre samtal 

(mentala utvecklingar). De är alltså vad barnen gör i förskolan som är grunden till den 

psykologiska processen, barnet tar del av sin omgivning och skapar sin egen utveckling, men 

det krävs många samspel innan barnet kan bearbeta det i sin inre kommunikation. Enligt 

Dysthe (2003) menar Vygotskij att lärandet alltid sker i samspel med andra, barnet behöver en 

social miljö där de  utvecklas i den omgivning som människorna runt barnet använder sig av. 

Vidare talar författaren  om att pedagoger har en viktig uppgift att föra vidare kunskap om 

verkligheten och förklara den i olika situationer och det kräver ett engagemang av 

pedagogerna att vilja förstå barnets värld för att kunna förmedla den kunskapen. 

 

Johansson (2003) talar om att pedagogernas arbete ofta innebär känslomässiga möten med 

barnen. Det är betydelsefullt att skapa en stund av närhet och trygghet. Dessa möten 

kännetecknas av att pedagogen samspelar med barnen ofta en i sänder. Det väsentliga är att 

man skapar ett trivsamt samtal med närhet och vänlig samtalston. Hon skriver också att en 

viktig del i kommunikationen till barnet är att barnet möts med respekt och lyhördhet och en 

närvaro både fysiskt och psykiskt. Som pedagog är det viktigt att vara närvarande inte bara 

fysiskt utan även  mentalt, för att kunna se barnets behov och sinnesstämning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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I en omgivning där alla upplever att de kan och får bidra och dela med sig kan man skapa 

betydelsefulla möten (Strandberg,2006). Vygotskij (2006)  menar att kommunikationer kan 

vara väldigt olika och finnas på många olika arenor t.ex. resonemang, diskussioner, 

meningsutbyten, berättelser m.m. När vi känner oss likvärdiga i en relation, så vet vi att 

samspelet är av betydelse. 

3.4 Centrala begrepp för studien  
Här ska jag beskriva tre centrala begrepp för studien som handlar om Ömsesidig påverkan 

mellan människor, Att lära av varandra och tillsammans, och Kommunikation och språk. 

3.4.1 Ömsesidig påverkan mellan människor. 
Enligt Strandbergs (2006) studier av sociokulturell teori lär vi oss först tillsammans med 

andra det vi sedan kan klara av att göra själv. Så i ett möte kan vi lära oss något nytt genom 

att få hjälp av någon annan människa och när vi klarar det själva kan det bli ett betydelsefullt 

möte för oss. Alla aktiviteter gynnas av samtal, därför uppmuntras barnen av pedagogerna att 

vara tillsammans två och två eller i en mindre grupp. Som pedagog kan man arrangera 

interaktioner mellan barnen genom att t.ex. sätta barnen mitt emot varandra vid borden. 

Johansson (2003) menar att det är viktigt att man som pedagog ger barnen tid och uppmuntran 

när de kommer till en och vill prata, det skapar utveckling. I Lpfö 98/10 står det att 

pedagogerna ska ansvara för att stimulera barnens sociala utveckling, ge goda förutsättningar 

att konstruera varaktiga relationer mellan barn och pedagoger.  Barnen ska också få en känsla 

av delaktighet och trygghet i gruppen. 

3.4.2 Att lära av varandra och tillsammans  
Hundeide (2003) menar att vi lär i samspel med andra människor i olika miljöer. Våra möten 

sker alltid i olika former av sociala samspel och det är därifrån våra individuella kompetenser 

kommer ifrån. Johansson (2003) anser att man som pedagog bör vara närvarande och lyhörd 

inför barnet för att skapa en samspelande miljö i förskolan. För att stämningen i förskolan ska 

var god är det viktigt att pedagogerna visar acceptans, uppmuntran och närvaro samt är 

intresserade och nyfikna av att förstå barnets upplevelser av situationen. Kan man skapa den 

atmosfären i förskolan är det också lättare att få uppleva betydelsefulla möten med barnen i 

förskolan. Johansson (2003) påpekar också att man som pedagog bör vara aktiv, uppmuntra 

och reflektera så skapas lärande och kunskap hos barnen. Mötet mellan barnet och 

omgivningen sker ofta genom någon vuxen i barnets närhet och det anses som viktigt i 

lärandet. Enligt Säljö (2000) är sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling en 

kommunikativ process. Barnet är beroende av flera andra än bara sig själv. Barnets omgivning 

som föräldrar, kamrater, pedagoger och andra närstående har stor betydelse i barnets 

utvecklingsprocess (Hundeide, 2006).  Johansson (2003) anser att barnet är bärare av sina 

egna förmågor och delaktig i sin egen kunskapsbildning, vägen dit är genom reflektion, 

uppmuntran och att vara aktiv. Dysthe (2003) menar att där det finns goda samspel och 

miljöer och där barnen känner sig accepterad, där kan pedagoger på ett positivt sätt skapa den 

lärandes identitet. Dysthe (2003) tar upp att lärandet har med relationer att göra och att språk 

och kommunikation är grunden till lärandet. Hon tar också upp att lärande sker lättare genom 
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att barnen aktivt och engagerat får vara med i undervisningen.  I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att pedagogerna ska arbeta med barngruppen så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande. Hundeide (2003)  förklarar det sociokulturella 

perspektivet genom att säga att människan är en social varelse som söker mening i tillvaron. 

Den inre processen som finns inuti huvudet kan inte existera om inte det finns något yttre 

sammanhang. På så sätt påverkas vi av våra möten med andra människor. 

 

3.4.3 Kommunikation och språk  
Dysthe (2003) skriver att i det vardagliga samtalet finns människans främsta resurs för att 

spara, anpassa och förbättra kunskaper och förmågor. I det samtalet kan människor dela med 

sig av sina upplevelser. När vi samtalar med varandra gör vi våra tankar och iakttagelser 

tillgängliga för andra att diskutera och reflektera kring. Vi kan inte se andras tankar men vi 

kan höra deras ord och se deras fysiska handlingar. Johansson (2003) understryker också att 

det vardagliga samtalet är betydelsefullt. De vuxna i förskolan menar att det egna 

förhållningssättet har stor betydelse för att utveckla samtal i vardagen.  Det innebär att 

pedagogerna bör se och ta till vara på tillfällena som ges. Pedagogerna bör inte bara samtala 

utan de måste också tänka på hur de gör det. Det är viktigt att barn och pedagoger 

kommunicerar gemensamt, för alla som ingår i samtalet är betydelsefulla. Kommunikation är 

inte bara vad som sägs utan vad barnen visar uttrycker också mening. I Lpfö (98/10) står det 

att pedagogerna ansvarar för att barnen ska utveckla sin kommunikation och sitt språk. 

4. Metod 
Syftet med min undersökning är att undersöka hur pedagoger upplever betydelsefulla möten i 

förskolan. Jag valde att använda mig av kvalitativa forskningsmetoder. En enkel beskrivning 

på kvalitativ forskning enligt Trost (2007) är att man använder sig av ord och inte siffror som 

är vanligt i den kvantitativa metoden. I en kvalitativ studie är det få medverkande och 

forskaren är ute efter djupare svar på sina frågor, enligt Olsson och Sörensen (2007). För att 

söka kunskap om betydelsefulla möten i förskolan använde jag mig av e-postsurveys-metoden 

först. När man använder sig av den metoden skickas ett mail ut till intervjupersonerna enligt 

Bryman (2002) där man beskriver vad man vill veta och vad deras medverkan har för syfte. I 

samma mail skickas  ett samtycke där de bekräftar att jag får använda mig av deras berättelse i 

mitt arbete. Eftersom avsikten med undersökningen var att undersöka hur pedagoger upplever 

betydelsefulla möten med barnen, så  var den kvalitativa forskningsintervjun ett självklart val 

därför att denna typ av intervju skapas genom ett öppet samtal mellan två eller fler personer 

om ett ämne som handlar om intervjupersonens värld. 

4.1 E-postsurveys 
Bryman (2002) beskriver att det finns två typer av e-postsurveyundersökningar. Den ena är ett 

dokument som är skrivet direkt i mailet och det andra är ett bifogat dokument. Dessa två går 

också att skriva på två olika sätt som enkät eller som öppet brev. Jag har använt mig av ett 
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öppet brev där jag frågat om de kan beskriva ett betydelsefullt möte de haft i sitt yrke (se 

bilaga 1). Jag har använt mig av ett bifogat dokument för att jag skulle kunna utforma mitt 

brev i Microsoft Word och för att det är ett känt dokumentformat för de flesta och då är det 

lätt för pedagogerna att skriva in sina svar i dokumentet.  Jag använde denna metod eftersom 

det var viktigt att pedagogerna fick tänka igenom vad betydelsefulla möten betyder för dem 

och vad de hade varit med om i sin profession som kan ha varit betydelsefullt, eftersom det 

kanske inte är något som man pratar om så ofta i arbetslaget. 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 
En kvalitativ intervju är inte en strukturerad intervju utan forskaren kan välja att inte ha 

färdiga intervjufrågor utan istället ställa frågor utifrån samtalet enligt Patel och Davidson 

(2010). I mina intervjuer hade jag några formulerade frågor (se bilaga 2) men sedan under 

samtalet blev det några spontana frågor t.ex. Har det här mötet påverkat ditt sätt att arbeta? På 

vilket sätt har mötet påverkat dig idag? I en kvalitativ forskningsintervju försöker man förstå 

den intervjuades beskrivningar av deras livsvärld. Den kvalitativa forskningens mål är att 

väcka en djupare förståelse för människors synsätt och handlingar. Det viktigaste för 

forskaren är att förstå den som intervjuas och dess värld skriver Kvale (1997). 

Förberedelserna inför en kvalitativ forskningsintervju kan vara att t.ex. maila de tilltänkta 

intervjupersonerna för att skapa sig en bild av vad de vill säga och därigenom kunna ställa fler 

följdfrågor i den verkliga intervjun. Intervjuerna och mailen kan ge en bredare bild av den 

intervjuades livsvärld, skriver Patel och Davidson (2010). I den kvalitativa 

forskningsintervjun är intervjuaren och den som intervjuas lika delaktiga i samtalet, även om 

de har olika roller. Intervjuaren har som syfte att söka svar på sina forskningsfrågor och är 

oftast mer påläst om ämnet än den som intervjuas, den som intervjuas är kanske inte så 

intresserad av ämnet och kan inte så mycket om ämnet men ställer upp i en forskningsstudie. 

För att intervjuaren ska lyckas med sin intervju är det bra om man kan skapa ett intressant 

samtal om ämnet också för den som intervjuas enligt Patel och Davidson (2010). I en 

kvalitativ forskningsintervju bör det finnas plats för intervjupersonen att svar på frågorna med 

egna ord (Patel & Davidson,2010).  

4.3 Urval 
Jag skickade mail till 20 pedagoger och det var åtta pedagoger som svarade och 

undersökningen utgår från dessa åtta förskollärare/förskolepedagoger från fem olika förskolor 

i en kommun i norra Sverige. Intervjupersonerna var i åldrarna 34-60 år, sju kvinnor och en 

man. De hade en mycket varierad längd på sin yrkesverksamma tid i förskolan, allt mellan ett 

halvt år och  35 år. De här pedagogerna har jag fått kontakt med genom min 

verksamhetsförlagda utbildning och mitt tidigare arbete som barnskötare. Bryman (2002) 

menar att det är högst troligt att urvalet styrs av hur samarbetsvilliga och vänliga man tror de 

tilltänkta är. Vid den muntliga kontakten informerades samtliga om vad deras medverkan i 

studien skulle bestå av och alla gav sin tillåtelse till att jag fick kontakta dem via mail. För att 

inte avslöja intervjupersonernas identitet så har jag valt att i mitt arbeta benämna alla 

pedagoger som hon och istället för att använda namn på pedagogerna har jag namngett 

pedagogerna som pedagog A till G. 
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4.4 Etiska aspekter 
Precis som Trost (2010) beskriver fick också mina intervjupersoner om de så ville när som 

helst avsluta sin medverkan i studien. Intervjupersonernas namn använde jag mig inte av 

eftersom jag måste hantera materialet på ett konfidentiellt sätt. Allt material som på något sätt 

skulle kunna identifiera intervjupersonerna kommer att raderas efter  avslutad studie. Under 

min studie har jag förhållit mig till det Trost (2007) skriver att man hellre ska låta bli att 

presentera sina fynd i rapporten än att riskera att tystnadsplikten bryts. Man bör alltså inte 

presentera sitt material som man fått in i intervjuerna om man riskerar att bryta mot 

tystnadsplikten när man presenterar sitt stoff.  

 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska grundregler som bygger på lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) för att skydda människorna i 

samhället mot olämplig inblick i samband med forskning. Som forskare är man skyldig att ta 

hänsyn till dessa grundregler. Riktlinjerna omfattar olika krav, beskrivna nedan: 

Samtyckeskravet där deltagaren själv kan bestämma om de vill vara med i undersökningen 

och de kan när som helst avbryta medverkan i undersökningen.                                                                  

Informationskravet betyder att forskaren är skyldig att meddela deltagarna att medverkan är 

frivillig och informera om undersökningens syfte och hur undersökningen sedan ska 

användas. Konfidentialitetskravet betyder att inga uppgifter om personerna som deltar i 

undersökningen ska finnas med så att obehöriga ska kunna hitta det. Arbetet ska vara skrivet 

så att man inte ska kunna identifiera enskilda människor. 

4.5 Genomförande 
Vid undersökningens början skickade jag ut ett mail (bilaga 1) där jag frågade om pedagoger 

kunde beskriva ett betydelsefullt möte de haft i sin profession. Jag skickade också med ett 

elektroniskt medgivande för att jag skulle få använda mig av deras berättelse i mitt arbete, 

men också ett elektroniskt samtycke som pedagogerna kunde fylla i om de kunde tänka sig att 

vara med i den större forskningen om betydelsefulla möten som Ulrika Bergmark håller på att 

samla material till och så småningom ska skriva forskningsartiklar om. Det stod också att jag 

kanske senare skulle ta kontakt med några av dem för att ställa några följdfrågor på deras 

berättelse. Det tog tid att få svar, så jag skickade ett påminnelsemail till många av 

pedagogerna. Efter två veckor hade jag fått åtta svar från fem olika förskolor. Varje svar var 

mellan en halv till en hel A4-sida. Jag kontaktade alla åtta som svarat på mailet och frågade 

om jag kunde få komma och intervjua dem i fokusgrupper, men det gick inte, för det är svårt 

att flera pedagoger på en avdelning ska gå undan samtidigt. På grund av detta blev det 

enskilda intervjuer med var och en. Intervjuerna utfördes i olika personalrum och arbetsrum 

på dessa fem förskolor och intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna fokusera på 

intervjupersonen och inte på vad jag skulle anteckna. Kvale och Brinkmann (2009) säger att 

fördelen med att spela in intervjuerna är att intervjuaren kan koncentrera sig på själva samtalet 

och dessutom kan man lyssna på intervjun flera gånger för att kanske upptäcka något nytt som 

man inte hörde från början. Varje intervju var mellan 15 - 20 minuter långa och efter 

intervjuerna lyssnade jag på inspelningen och skrev ner intervjupersonernas svar. Olsson och 
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Sörensen (2007) skriver att överföringen av intervjuerna alltid blir något nytt, dessutom är det 

svårt att återge kroppsspråk. I intervjun menar Patel och Davidson (2010) att det är viktigt att 

intervjuaren har medkänsla med den som intervjuas och kan sätta sig in i deras livsvärld.  

4.6 Bearbetning och analys 
Jag började med att skriva ut deras berättelser som de mailat och läste sedan dessa och 

lyssnade igenom mina intervjuer på inspelningen från min telefon och skrev en kort 

sammanfattning av varje intervju. Olsson och Sörensen (2007) skriver att det är viktigt att inte 

lägga in sina egna värderingar i andras erfarenheter, vi som intervjuare ska försöka att inte ge 

nått omdöme om trovärdigheten av en upplevelse. Efter intervjuerna analyserade jag e-

surveysvaren och intervjuerna tillsammans. Polanyi (1966) menar att det finns en kunskap 

som är mer än vad man säger och den kallar han tyst dimension (tyst kunskap). Vi kan mer än 

vi tror och kan uttrycka, enligt Polanyi (1966). I den tysta kunskapen hittar man begrepp som 

tradition, kultur och trovärdighet. I en social omgivning är det viktigt att det finns trovärdighet 

för att kunskap ska kunna föras vidare, enligt Olsson och Sörensen (2007). Jag bearbetade 

textmaterialet från e-survey undersökningen och intervjuerna enligt den kvalitativa analysen 

som beskrivs av Patel och Davidson (2010). Den typen av analys använder man för att få en 

djup kunskap, i motsats till fragmentiserade kunskaper. Det finns inga enkla rutiner och 

procedurer att använda för den kvalitativa forskaren, unika varianter av metoder behövs för att 

bli en bra kvalitativ forskare. Även god överblick och reflektion behövs. En kvalitativ 

bearbetning analyseras oftast utifrån ett textmaterial som samlats in via ljudinspelning. 

Patel och Davidson (2010) anser att analysen börjar med att vi läser igenom alla svar och 

börjar se ett mönster både av ursprungstexten och de egna löpande anteckningarna. Därefter 

försöker vi urskilja gränser mellan de olika kategorierna. Kan vissa delas upp, slås samman 

eller ges en bättre benämning? Illustreras någon kategori ett ”kärncitat” eller så väljer vi ut ett 

mindre antal citat som tydligt belyser kategorin. Efter att en god struktur börjat växa fram kan 

vi se en relation mellan de olika kategorierna som leder fram till den slutliga text där utfallet 

redovisas. Utifrån mitt insamlade material av ljudinspelningarna och intervjuerna 

presenterade jag för min handledare och mina kurskamrater mitt material. Då kunde vi 

tillsammans börja se ett mönster i svaren och dessa delade vi in under fyra rubriker: känsligt 

ärende, gruppsituationer, vuxen ålder, bättre självförtroende. Därefter hjälptes vi åt att hitta 

ord som kännetecknade dessa möten och tillslut kunde vi kategorisera materialet under fem 

nyckelord: stolthet, lärande, gemenskap, engagemang och uppskattning. Efter upprepade 

genomläsningar ansåg jag att dessa två teman  var relevanta utifrån analysen som jag valt att 

benämna: Vad som kännetecknar ett betydelsefullt möte och konsekvenser av ett betydelsefullt 

möte.  

5. Resultat 
Utifrån mitt material har jag fått fram vad åtta pedagoger har för erfarenhet av betydelsefulla 

möten i förskolan. Mina forskningsfrågor har varit grunden för att nå min studies syfte. 

Analysen av intervjuerna resulterade i två teman: Vad som kännetecknar ett betydelsefullt 
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möte och konsekvenserna av ett betydelsefullt möte. I dessa två teman finns det tre aspekter 

under varje tema, men en aspekt ingår under bägge teman. Teman som kom fram vid analysen 

beskrivs här och följs av citat från intervjuerna.  

5.1 Vad som kännetecknar ett betydelsefullt möte 
I temat vad som kännetecknar ett betydelsefullt möte fann jag tre aspekter: gemenskap, 

engagemang och uppskattning. För att det ska kunna bli ett bra möte bör det finnas en god 

gemenskap i gruppen. Pedagogerna menade att det behövs engagerade vuxna i förskolan för 

att ett betydelsefullt möte ska skapas. Uppskattning ger pedagogerna ett bevis på att de gjort 

ett bra jobb. Ett betydelsefullt möte skapas först och främst genom gemenskap mellan barn 

och pedagog. Många talar om ett stort engagemang från deras sida som har smittat av sig till 

barnen och där har det betydelsefulla mötet skapats. Här nedan kommer jag att presentera de 

tre aspekterna som kännetecknar ett betydelsefullt möte.  

5.1.1 Gemenskap  

I en situation där pedagogen satt och byggde klossar med barnen skrev hon följande: ”Jag 

kände att det blev ett bra och betydelsefullt möte med barnen när vi gjorde det här 

tillsammans och att vi fick prata om hur man gör när man hjälper varandra och inte skyller på 

varandra när det rasar” (Pedagog E, e-survey). Det här mötet gav upphov till ett 

lärandetillfälle, eftersom barnen fick lära sig hur man ska vara mot varandra och efter det 

skapades en gemenskap i den lilla gruppen. Eftersom ett betydelsefullt möte ofta innefattar 

gemenskap, samvaro och sällskap så är min tolkning att det är ett väldigt viktig inslag i det 

betydelsefulla mötet i förskolan.  

 

Pedagog F berättade i intervjun om hur hon engagerat en hel barngrupp i ett temaarbete om en 

mus som bodde på förskolan vidare berättade hon att det blev en speciell gemenskap i 

gruppen när de jobbade med musen mini. ”Innehållet skapades tillsammans med barnen” 

(Pedagog F, intervju). Det kanske beror på att alla barnen tilläts hjälpas åt med att söka 

musen, ta reda på fakta om möss, göra musfamiljer och mushus. I ett gemensamt intresse kan 

barnen hitta varandra, inspirera varandra och skapa en god gemenskap.  

 

5.1.2 Engagemang 
Pedagog F berättade i intervjun om hur engagerade både pedagogerna och hela  barngruppen 

blev i temaarbetet om en musen mini, hon sa följande i intervjun: ”Denna gång blev det ett 

engagemang av alla barnen från första stund” (Pedagog F, intervju). Att fånga en barngrupp 

till ett och samma tema kanske inte alltid är så lätt men när man då lyckas kan man då känna 

ändå större glädje och lycka. Som pedagog ger det en lust att fortsätta arbeta. Det skapar en 

speciell gemenskap i en grupp och det var där pedagogen kunde känna det betydelsefulla 

mötet. Pedagog F sa också att temaarbetet hade gjort att hon hade övervunnit sin rädsla för 

möss, så då blev det ett betydelsefullt möte för henne personligen också. ”Jag övervann en 
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egen rädsla genom att tro på mig själv, på så sätt kände jag också att jag kunde vara ett gott 

föredöme för barnen då jag visade att man klarar mer än vad man tror” (Pedagog F, intervju). 

I en gruppgemenskap kan man lättare få hjälp att övervinna sina rädslor. Det var fint att höra 

att barnen också kan lära pedagogerna att bemästra sina rädslor.  

Två pedagoger upplevde att genom att ge barnet tid och tålamod på ett engagerat sätt gav de 

barnet möjlighet att övervinna sina rädslor och därigenom lyckades de stärka barnet. Den ena 

skrev följande: ”Det kändes betydelsefullt att jag varit där och både hjälpt och stöttat. Hade 

jag bara hjälpt honom utan att han fått prova själv hade han inte fått känna glädjen av att klara 

av detta själv” (Pedagog B, e-survey). Här kunde man känna att det var pedagogens 

engagemang och tålamod som gjorde att mötet blev till eftersom att de fick dela glädjen över 

barnets framsteg i sitt lärande. Den andra skrev: ”Så jag kan bara tro att jag bidrog till att 

stärka barnets självkänsla” (Pedagog A, e-survey). Pedagogen menar att hon inte säkert kan 

veta om hon som pedagog stärkt barnets självkänsla, men det vill jag påstå att jag kan känna 

av texten hon skrivit och det hon berättade i intervjun. Ett litet barn som var blyg och rädd för 

att krypa i tunneln klarade det tillsammans med pedagogens peppande ord och att övervinna 

sina rädslor var en lycka för barnet. Det måste bara ha stärkts barnets självkänsla. Det var det 

som gjorde att det blev ett betydelsefullt möte för pedagogen. Jag upplevde dessa pedagoger 

som väldigt engagerade i sitt arbete med barnen. De hade en tilltro på barnets förmåga vilket 

är väldigt viktigt i arbetet med barnen. De var lyhörda inför barnets vilja och sinnesstämning 

och på det sättet var de ett väldigt gott föredöme för barnen som på så sätt lär sig hur man ska 

vara mot varandra.  

 

5.1.3 Uppskattning 
Det måste ju kännas som ett kvitto på att man har lyckats skapa en bra förskoletid för barnen 

när det kommer fram till en i vuxen ålder och man dessutom får en kram, men också att de 

kommer tillbaka till förskolan för att arbeta. ”Jag kände bekräftelse när ett före detta 

förskolebarn kom fram och gav mig en kram på stan, det kändes stort att jag betytt något för 

det här barnet”. (Pedagog H, e-survey). När jag läste hennes berättelse kände jag glädje och 

då kan man bara föreställa sig hur man då som pedagog måste ha känt sig i den situationen. 

Den bästa bekräftelsen man kan få som pedagog.  

En annan pedagog berättar också om sitt möte med ett före detta förskolebarn, och hon skriver 

följande: ”Att möta sina forna barn som kollegor känns helt ok, förskolan måste ju ha varit en 

bra tid eftersom man väljer det som yrke” (Pedagog G, e-survey). Det här mötet visar 

uppskattning till pedagogen och det arbete som hon utfört tillsammans med sina kollegor. 

”Det blev en bekräftelse för mig att jag gjort något gott för de barnen” (Pedagog H, intervju). 

En pedagog skrev: ”Det var som ett kvitto på att vi pedagoger måste ha gett det här barnet en 

bra förskoletid när de kunde tänka sig att arbeta i förskolan själv”. (Pedagog G, e-survey). När 

jag pratat med dessa pedagoger kände jag deras glädje över det möte de varit med om som 

hade gett dem uppskattning och bekräftelse. Jag tror att de fick denna uppskattning och 

bekräftelse eftersom de varit engagerade och goda förebilder i förskolan. 
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Det betydelsefulla mötets kännetecknas av gemenskap, engagemang och uppskattning. Både i 

mina intervjuer och i mina e-surveys texter kunde jag höra och läsa att de pedagoger som var 

med om dessa möten kände sig betydelsefulla, bekräftade och uppskattade både i sitt yrke, 

men också en bekräftelse på att de som person har varit rätt ute när de lyckats skapa dessa 

möten, de har fått ett bevis på hur de som person är och bör vara. Pedagog H berättade att hon 

fick inte bara en muntlig uppskattning utan även fysisk bekräftelse i form av en kram. Genom 

att både ge de uppskattande orden och den fysiska handlingen i form av en kram förstärks 

bekräftelsen på att man är uppskattad och ett bevis på att man gjort ett bra arbete tillsammans 

med barnen. Jag tror att det är viktigt att pedagogerna ger barnen uppskattning och bekräftelse 

men också att vi som pedagoger ger varandra uppskattning i vårt arbete. 

 

5.2 Konsekvenserna av ett betydelsefullt möte 

I temat konsekvenserna av ett betydelsefullt möte fann jag tre aspekter: stolthet, uppskattning 

och lärande. Efter pedagogernas möte med barnen så hade de börjat reflektera över mötet och 

då också upptäckt att det var ett betydelsefullt möte för dem som pedagog av olika 

anledningar. Efter upptäckten kunde de också sätta ord på sin känsla och dessa ord blev bland 

annat nöjd, bekräftelse och reflektion. Här nedan kommer jag att presentera de tre aspekterna 

som kännetecknar konsekvenserna av ett betydelsefullt möte. 

5.2.1 Stolthet 
Efter sitt betydelsefulla möte med barnet uttryckte tre av pedagogerna känslor som glädje och 

en annan talade om stolthet efter sitt betydelsefulla möte. Deras känslor var konsekvenser av 

deras betydelsefulla möte med barnet. Här följer två citat av pedagoger som beskriver 

konsekvenser efter mötet: ”Tänk att jag gjorde det! lyste det kring barnet. Själv kände jag 

också ett lyckorus när vi tittade på varandra och klappade händerna. Tänk att jag fått 

möjlighet att hjälpa detta barn överkomma en av sina rädslor” (Pedagog A, intervju). Under 

intervjun upplevde jag att pedagog A kände sig betydelsefull och nöjd med sig själv och sin 

egen insats för detta barn. ”Jag kände glädje när jag såg hans glädje över att ha klarat av något 

som han bara för två veckor sedan inte trodde sig klara av” (Pedagog B, intervju). 

Konsekvenserna av pedagogens jobb gjorde att barnet nådde sitt mål och stärkte sin 

självkänsla. Detta gjorde pedagogen starkare i sin yrkesroll och sitt val av arbetssätt. När jag 

gjorde mina intervjuer med deltagarna berättade de om sina betydelsefulla möten på ett sådant 

sätt att man kunde höra deras stolthet i rösten när de lyckats stärka ett barn till något som 

barnet inte trodde sig klara av och det skapade förstås glädje inte bara hos pedagogen men 

också hos barnet som kände att de klarat något de inte klarat förut. 

5.2.2 Lärande 
Tre pedagoger upplevde att mötet med barnet/barnen hade gjort att de efter reflektioner på det 

betydelsefulla mötet kommit till nya insikter som gjort att de ändrat på sitt sätt att se på 

barnen, och därigenom också börjat arbeta på ett nytt sätt med barnen i förskolan. Här följer 

tre pedagogers citat från intervjuerna. Efter ett känsligt möte med föräldrar till ett 
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förskolebarn sa en pedagog: ”Men man kan alltid lära sig av dessa möten och det är 

utvecklande för mig som person” (Pedagog C, intervju). Även om mötet inte alltid är ett 

betydelsefullt möte från början kan det bli det efter att man rannsakat sig själv och vad 

konsekvenserna blev efteråt. Pedagog D berättar om att mötet blev lärande för henne som 

pedagog genom att hon fick inse att barnen klarar mer än vad man tror.  

Det är viktigt att tro på att barnen klarar mycket mer än man tror och att jag inte ska tänka 

negativt från början utan tänka att tillsammans kan man lära mycket. Situationen blev 

värdefull för mig därför att jag fick reflektera över min egen syn på barnens lärande när jag 

från början inte trodde att ett av barnen skulle förstå det och så visade det sig att han 

verkligen förstod (Pedagog D, intervju).                                                                            

Efter detta möte fick pedagogen lära sig vikten av att tro på alla barn oavsett 

förutsättningar. Konsekvenserna kan ge pedagogen ett nytt sätt att se på barnen och ett 

nytt sätt att arbeta i förskolan. Pedagog E berättade att hennes möte hade gett henne som 

pedagog ett lärande som påverkat hennes fortsatta arbete som pedagog. 

Det blev också betydelsefullt för mig för att jag inte kände mig nöjd med är att jag 

prioriterade att gå till datorn när min kollega ropade. Jag skulle låtit det vänta. Det kände jag 

när jag såg besvikelsen hos Kalle när han sa: ”du kommer ju aldrig.” Mitt fokus skulle varit 

att på byggandet hela tiden. Risken finns att barnen tappar intresset om jag fokuserar på annat 

(Pedagog E, intervju).    

Mötet blev en tankeställare som nu gör att pedagog E säger att hon alltid går till barnet i första 

hand i en situation där både kollegor och barn kallar på hennes uppmärksamhet. I förskolan 

bör alltid barnen gå i första hand, pedagogerna är faktiskt där för barnens skull. Det var bra att 

hon kunde se vad som blev fel och kunde rädda situationen genom att bjuda in Kalle till 

byggrummet igen och att hon lyckades vända mötet till något positivt i slutändan. ”Det 

betydelsefulla mötet gav inte bara mig ett lärande utan det gav också ett lärande barnen 

emellan” (Pedagog E, intervju). I samma situation fick barnen också med hjälp av pedagogen 

lära sig hur man är mot varandra, att alla får vara med och att det inte gör nått om det rasar för 

vi kan göra om försöket. ”De hjälps åt och kan se varandra som betydelsefulla” (Pedagog E, 

intervju). Mötena blev till ett lärande för pedagogerna efter reflektion som gav pedagogerna 

tankeställare och en påminnelse om att barnet i förskolan alltid går först och att man ska tro på 

alla barn och ge dem den tid de behöver.  

5.2.3 Uppskattade 
Två av pedagogerna kände sig verkligen upplyfta och uppskattade av händelsen de varit med 

om och det blev en händelse som de sedan bar med sig i sitt arbete som pedagog i förskolan. 

Det gjorde också att de kände att de fått bekräftelse på att de gjort ett bra arbete i förskolan. 

”Det stärkte mig, eftersom jag så tydligt fick ett kvitto på att vad jag gjorde/tänkte/ville 

faktiskt hade betydelse för en annan människa” (Pedagog A, intervju). När hon reflekterade 

över händelsen så kunde hon känna att även hon som pedagog blev stärkt av situationen. ”Jag 

kände mig inspirerad och tillfredställd över att ha lyckats få med alla barnen” (Pedagog F, 

intervju). Båda pedagogerna kände att händelsen hade gett dem en bekräftelse på att de arbetat 
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på ett bra sätt för att stärka barnet. Denna händelse hade också gett dem mod att stå upp för 

det som de tycker är viktigt att arbeta med i arbetet som pedagog. Att se barnens glädje när 

det stärkts, var som ett kvitto på att pedagogerna hade arbetat på rätt sätt med detta barn. 

5.3 Resultatsammanfattning 
Alla åtta möten innefattar gemenskap, eftersom ett möte inte ske utan att man är tillsammans 

på något sätt. Det finns väldigt många betydelsefulla möten i förskolan. Pedagogerna har 

berättat om många olika betydelsefulla möten mellan ett barn och pedagog men också 

betydelsefulla möten där hela barngruppen varit involverad samt betydelsefulla möten i vuxen 

ålder med före detta förskolebarn. Flera pedagoger har berättat om vilka konsekvenser som 

det betydelsefulla mötet har gett dem.  Pedagogerna berättar om olika lärdomar hos barnen 

som mötet resulterat i t.ex. ett barn lärde sig klä på sig, ett barn lärde sig krypa i en tunnel, en 

liten grupp barn lärde sig hur man ska vara mot varandra. Men mötena blev också ett lärande 

för pedagogerna t.ex. lärde sig en pedagog att tro på alla barn, en annan pedagog övervann en 

rädsla som hon hade och, en annan pedagog lärde sig att barnen ska alltid gå först. De berättar 

också hur man ska arbeta med barnen och hur deras sätt att bemöta och lyssna till barnen har 

varit vägen till det betydelsefulla mötet. Många pedagoger talar om att de har blivit stärkta, 

stolta och känt sig betydelsefulla efter mötet.  

6. Diskussion 
Här kommer jag att diskutera hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning och till 

sociokulturell teori. I följande kapitel kommer jag att ta upp metoddiskussion, 

resultatdiskussion och slutsatser.  

6.1 Metoddiskussion  
Det känns som jag har valt rätt metoder för att få ut så mycket som möjligt av min 

undersökning. Eftersom betydelsefulla möten kanske inte är något som man som pedagog 

tänker på i sin vardag i förskolan så tror jag att det var bra att först skicka ut e-postsurvey där 

jag kunde förklara vad mitt arbete handlade om och pedagogerna hade möjlighet att fundera 

och reflektera på olika situationer. Jag började med att skicka ut e-postsurvey till 20 

pedagoger där jag förklarade mitt arbete (se bilaga 1). Trost (2007) menar att det är viktigt att 

ge en bra information om ämnet eftersom det ger en bättre förutsättning för att få så mycket 

information som möjligt av intervjuerna.  I det mailet skickades också med en förfrågan om 

samtycke för att jag skulle kunna få använda mig av deras berättelser i mitt arbete. Det 

skickades även med en förfrågan om samtycke som gör att Ulrika kan använda sig av deras 

berättelser i sin forskning som det står om i Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav.  Av de 

20 pedagoger som jag kontaktade var det bara åtta pedagoger som svarade. Eftersom jag 

använde mig av två metoder där jag kunde få materialet både skriftlig men också genom 

kompletterande intervjuer så fick jag ihop ett bra material även om det bara var åtta pedagoger 

Vad det beror på kan man undra men jag kanske hade varit för otydlig om vad jag ville ha för 

information av pedagogerna eller så var det svårare än de trodde att berätta om ett 

betydelsefullt möte i förskolan. När jag fått in åtta mail med en kortfattad berättelse av ett 
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betydelsefullt möte av pedagogerna så kontaktade jag de åtta pedagoger via telefon och 

undrade om jag kunde får intervjua dem om deras betydelsefulla möte. Jag tror att det var bra 

att de fick fundera lite på detta ämne innan jag kom och intervjuade dem om ämnet. 

Intervjuerna gick bra och det gav mig mer information om mötet. I intervjuerna försökte jag 

ställa öppna frågor för att intervjun skulle bli mer som ett samtal som en kvalitativ intervju 

kännetecknas av, enligt Kvale (1997).  Patel & Davidson (2003) menar att intervjun blir mer 

avslappnad om man kan sälla frågorna så det blir ett öppet samtal mellan den intervjuade och 

intervjuaren. Min tanke var att ha tio olika berättelser med i min undersökning men efter att 

jag tillsammans med handledningsgruppen gjort en analys så tyckte vi att jag hade tillräckligt 

med material till min undersökning, har man för mycket material kan det vara svårt att få ihop 

materialet i en analys. Analysen gjordes både enskilt och tillsammans med 

handledningsgruppen och det gör att den blir mer trovärdig än om jag bara hade gjort den 

enskilt.  

6.2 Resultatdiskussion 
Jag fick in många olika typer av betydelsefulla möten som ägt rum på flera olika ställen bland 

annat i hallen vid påklädningen, vid lek i byggrummet, i rörelserummet under 

rörelseaktiviteter, i gruppsituationer där man arbetat med teman och på stan. Jag blev 

förvånad att de betydelsefulla mötena var så olika och att de ägde rum på flera olika arenor. 

När jag läst de e-postsurveysvaren kunde jag ibland känna lite tvivel, är detta verkligen ett 

betydelsefullt möte?  Men när jag pratat med pedagogerna så både hörde och kände jag deras 

lycka och glädje över vilket betydelsefullt möte de fått vara med om. Efter det kan man se att 

de betydelsefulla mötena kan äga rum var som helst, det kunde jag se eftersom det mitt 

insamlade material visade att mötena skett på flera olika arenor tex hallen, lekrummet, 

byggrummet. Även om jag i första skedet inte riktigt kunde se det betydelsefulla i vissa möten 

men efter mina samtal med pedagogerna växte en förståelse fram att det bara är de personer 

som är med om mötet som kan avgöra om mötet är betydelsefullt. Precis så menar Ronsten 

(2004) att det bara är den person som är med om mötet som kan avgöra om mötet är 

betydelsefullt och upplever den personen att det är betydelsefullt för han/hon så är det ett 

betydelsefullt möte. Gustafsson, Snellman och Gustafsson (2012) tar också upp att det 

betydelsefulla mötet är personens egna individuella upplevelse. Efter att ha analyserat och 

bearbetat mailen och intervjuerna kunde jag se att berättelserna från pedagogerna har gjort det 

möjligt att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Syftet med studien var att få kunskap 

om hur pedagoger upplever betydelsefulla möten med barn i förskolan. Här i 

resultatdiskussionen har jag använt mig av två rubriker, Vad som kännetecknar ett 

betydelsefullt möte och konsekvenserna av ett betydelsefullt möte. 

6.3 Vad som kännetecknar ett betydelsefullt möte 
Jag har kategoriserat vad som kännetecknar ett betydelsefullt möte under tre aspekter 

gemenskap, engagemang och uppskattning. Enligt Gustafsson, Snellman och Gustafsson 

(2012) kan det betydelsefulla mötet ses som en händelse med olika egenskaper, mötet bör ses 

som personens personliga upplevelse. Det säger även Ronsten (2004) ”så länge den som 

berättar om mötet tycker att det är ett betydelsefullt möte så kan man utgå ifrån att det är ett 
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betydelsefullt möte”. Det är bara de som är med om mötet som kan avgöra om mötet är 

betydelsefullt.  

I min studie kunde jag se att pedagogernas beskrivning av betydelsefulla möten i förskolan 

innefattade gemenskap, samvaro och sällskap. Dysthe (2003) menar att vi lär i samspel med 

andra, följaktligen i gemenskap med andra. Gustafsson Snellman och Gustafsson (2012) 

menar att ett betydelsefullt möte är en vårdande gemenskap där man visar ömsesidigt ansvar 

för mötet och där delar man en gemenskap som gör att man kommer närmare varandra. I 

Westin och Danielsson (2006) innebär de betydelsefulla mötena också att hitta mening och en 

känsla av gemenskap. I en studie där Westin och Danielsson (2007) har studerat de äldres 

trivsel på äldreboenden kan man se att man ofta behöver mänskliga relationer för att känna 

mening med livet. Pedagogerna skapade också en god gemenskap genom att vara tillsammans 

med barnen på deras villkor och sätta sig in i deras livsvärld. Orlenius (2001) säger också att 

det är viktigt att pedagogerna i förskolan visar barnen vilka regler som finns i en social 

gemenskap. 

Man kunde också se att de betydelsefulla mötena uppkom när pedagogerna arbetade medvetet 

med barnen och gav dem gott om tid och genom att ge barnen tid visade pedagogerna att de 

trodde på barnen. Att som pedagog visa tålamod och vara lyhörd inför barnets vilja visade sig 

också vara en ingångsport i det betydelsefulla mötet. Öhman (2006) menar att pedagoger 

måste se varje barn utifrån deras perspektiv för att de ska kunna känna sig sedda och det ska 

kunna bli ett möte mellan pedagog och barn, en bra pedagog ska vara närvarande och ge 

barnen tid. Enligt Johansson (2003)  ska pedagogerna behandla barnen som medmänniskor, 

för hur barn beskrivs har stor betydelse för hur barnet blir behandlat av omgivningen. Det ska 

vara självklart med det kanske tål att upprepas. Om pedagogernas samspel är bra behöver vi 

inte lära barnen hur ett bra samspel skall vara menar Strandberg (2006). Dysthe (2003) skriver 

att barnet behöver en social miljö där barnet utvecklas i den omgivning som människorna runt 

barnet använder sig av. De pedagoger jag intervjuat uppfattar jag som väldigt bra föredömen 

för barnen i förskolan.  

De betydelsefulla mötena uppkom bland annat efter att pedagogerna engagerade sig lite extra 

vid ett särskilt tillfälle i barnen. Strandberg (2006) talar om hur barn skapar innebörd i sina 

upplevelser det beror på hur pedagogerna handlar och besvarar det barnen säger och gör. 

Johansson (2003) menar att det är viktigt att pedagogerna är närvarande inte bara fysiskt utan 

också mentalt, för att kunna se barnets behov och sinnesstämning. Jag tycker att dessa 

pedagoger verkligen visar hur man på ett engagerat sätt ser varje barns behov för den stunden. 

I Lpfö (98/10) står det att förskolebarnen ska möta vuxna som ser dem och intresserar sig 

både för det enskilda barnet men också för hela barngruppen.    

Pedagogerna kände sig uppskattade när förskolebarnen i vuxen ålder fortfarande kom ihåg 

förskoletiden som något positivt. Westin och Danielsson (2007) menar att det är viktigt att bli 

sedda och att få ett positivt bemötande av personalen i det här fallet pedagoger i förskolan för 

att man ska känna sig betydelsefull.  
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6.4 Konsekvenserna av ett betydelsefullt möte  
Jag har kategoriserat konsekvenserna av ett betydelsefullt möte under tre aspekter stolthet, 

lärande och uppskattning. Pedagogerna uttryckte att de kände en stolthet av att fått vara en del 

av barnens utveckling och lärande. Säljö (2000) talar om att barnets identitet skapas i samspel 

med andra. Pedagogerna lärde barnen att tro på sig själv och genom sitt agerande kan de 

skapa en bit av barnets identitet. Det är en stor uppgift pedagogerna i förskolan har och den är 

väldigt betydelsefulla för barnen.  

Pedagogerna beskrev sina betydelsefulla möten som lärande för barnen men framförallt för 

sin egen skull. En pedagog beskrev också hur hon själv lärde sig att tro på alla barn oavsett 

förutsättning. Men de betydelsefulla mötena blev också ett lärande av olika slag för barnen: 

ett barn lärde sig att klä på sig, ett barn lärde sig att krypa i en tunnel, en liten grupp barn lärde 

sig hur man ska vara mot varandra. Vygotskij (2006) menar att vi människor lär oss när vi 

deltar i en situation tillsammans med andra individer och sedan bearbetar man den situationen 

inom sig som ett inre samtal. Det är i det inre samtalet som pedagogerna reflekterar över sitt 

betydelsefulla möte. Det är vad barnen gör i förskolan som är grunden till den insiktsfulla 

processen, barnet skapar sin egen utveckling i sin omgivning, men det behövs många 

interaktioner innan barnet kan omforma det i sin inre kommunikation enligt Vygotskij (2006). 

Johansson (2003) menar att barnet är delaktigt i sitt eget lärande och vägen dit går genom 

reflektion och uppmuntran. Där har pedagogerna en viktig roll att uppmuntra barnet i sitt 

lärande och att tillsammans med barnet reflektera över sitt lärande. Flera pedagoger uppgav 

att de pratat med barnen och peppat och gett dem tid. Dysthe (2003) säger att i den vardagliga 

kommunikationen där finns resurser för att förbättra kunskaper och förmågor och i det 

samtalet lär sig barnet att dela med sig av sina erfarenheter.  

Pedagogerna uttryckte också att de kände sig nöjda och glada efter det betydelsefulla mötet i 

förskolan. Det är viktigt att känna bekräftelse och uppskattning i sitt arbete att man gjort ett 

bra jobb gör att man känner att man vill fortsätta.  I studien från Westin och Danielsson 

(2006), som belyser det betydelsefulla mötet i vården, beskriver författarna det betydelsefulla 

mötet som ett möte med engagerade och närvarande människor. Med närvarande och 

engagerande pedagoger kan man skapa en god gemenskap och i den gemenskapen kan man 

hitta glädjen och inspirationen att arbeta vidare som pedagog.  

7. Slutsatser  
I min studie har jag undersökt pedagogers betydelsefulla möten med barnen i förskolan. Jag 

skickat mail till åtta pedagoger där jag frågade om de kunde berätta om ett betydelsefullt möte 

det varit med om i sin profession. När jag fått in dessa åtta berättelser så intervjuade jag 

följande åtta pedagoger om deras betydelsefulla möte som de varit med om. När jag gick 

igenom mitt material så fick jag fram två teman: vad kännetecknar ett betydelsefullt möte och 

konsekvenserna av ett betydelsefullt möte. Jag har i min studie kunnat se att betydelsefulla 

möten kännetecknas av uppskattning, god gemenskap och engagerade pedagoger. I min studie 

har jag kommit fram till att konsekvenserna för pedagogerna av ett betydelsefullt möte har 
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blivit att de känt stolthet, bekräftelse och uppskattning. Konsekvenserna av de betydelsefulla 

mötena för barnen har varit att de gett olika typer av lärande men även lycka och glädje. 

7.1 Pedagogiska implikationer 
De betydelsefulla mötena skapas i goda sällskap och lugna miljöer. Om man som pedagog är 

trygg och säker i sin roll kan man lättare frambringa lugna miljöer där barnen trivs. I säkra 

och trivsamma miljöer är det lättare att åstadkomma en god samvaro och finns det en god 

samhörighet är det goda förutsättningar för de betydelsefulla mötena att skapas. I Lpfö 

(98/10) står det att förskolan ska erbjuda en trygg miljö för det enskilda barnet men också för 

hela barngruppen. Då borde det vara enkelt att skapa meningsfulla möten i förskolan, men det 

är inte självklart och naturligt. Jag anser därför att detta bör satsas och läggas större vikt på i 

förskolan. Gemenskap är något som alltid sker i möten mellan människor och många möten 

sker på förskolan. Det är därför viktigt att pedagoger är medvetna om detta och arbetar efter 

att gemenskapen ska fungera på bästa sätt. 

7.2 Fortsatt forskning 

Jag tycker det skulle vara intressant att studera barnens upplevelser av betydelsefulla möten i 

förskolan även om det skulle vara en utmaning att intervjua på deras nivå. Man skulle kunna 

titta på om mötena skulle ge samma konsekvenser för barnen som för pedagogerna. Kanske 

titta på om de betydelsefulla mötena skulle ha samma betydelse för barnen som för 

pedagogerna eller om det är något annat som kännetecknar ett betydelsefullt möte för barnen.   

Jag har även tänkt att det skulle vara intressant att fråga vuxna förskolebarn om de minns 

några betydelsefulla möten som de haft i förskolan och vad de kan ha haft för betydelse i 

deras senare liv. 
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Bilaga 1. 

Hej! 

Jag heter Erika Viklund och jag går till förskollärare på Luleå tekniska universitet i min 

pågående utbildning håller jag just nu på med mitt examensarbete som ska handla om 

betydelsefulla möten i förskolan. 

Syftet med examensarbetet är att få kunskap om hur pedagogerna skapar betydelsefulla möten 

med barnen i förskolan.  

 

Min fråga till dig: Skulle du kunna dela med dig av ett betydelsefullt möte du varit med om 

som pedagog i förskolan?  

* Vad var det som hände? 

* Vad var det du kände? 

* Varför blev situationen så betydelsefull för dig? 

 

Din berättelse kan komma att ingå i en forskningsstudie med fokus på vad som fungerar i 

skolan och hur vi kan göra mer av det. Gå gärna in och läs mer om den större 

forskningstudien som pågår på www.2act.se/bmiskolan.se om du vill veta mer. 

 

Efter jag har läst de svar jag fått in, kanske jag hör av mig för att ställa några följdfrågor. 

Skriv i mailet om det är okej att jag tar kontakt med dig senare.  

 

Alla uppgifter som kommer till mig kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 

får ta del av det. Namn kommer inte att redovisas i forskningsresultaten och inte heller i större 

forskningsstudien utan tillstånd från den som är berörd. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt, vilket innebär att du också utan motivering kan avbryta ditt deltagande. Vill du 

avbryta ditt deltagande meddelar du mig via mejl att din berättelse inte får användas i studien. 

Luleå tekniska universitet ansvarar för forskningsstudien. Ingen ersättning utgår till dig som 

medverkar.  I samband med att du skickar in din berättelse är det viktigt att du bifogar ditt 

medgivande om att vi får använda ditt bidrag:  

Jag, (ditt namn) ger min tillåtelse att Erika Viklund använder min berättelse i sin studie om 

Betydelsefulla möten i förskolan.    

Om du tillåter att ditt bidrag inkluderas i projektet Betydelsefulla möten i skolan så fyller du i 

det samtycke som jag skickar med i mailet.  

Jag är tacksam för svar senast den 22 november. 

Det skulle vara till stor hjälp för mig om du kan ta dig tid att svara på mitt mail. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Viklund 

Förskollärarstudent 

http://www.2act.se/bmiskolan.se
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Tfn:0706767645 

E-post: astaerika@hotmail.com 

Bilaga 2. 

På vilket sätt har mötet påverkat dig idag? 

 

 

 

Har det påverkat ditt sätt att arbeta? 
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