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Kunskapsläget 

• Barns förskolevistelse har positiva effekter för barns 
lärande och utveckling. 

• Barn från resursfattiga miljöer och utsatta barn drar 
störst nytta av att vistas i förskola, men det finns 
särskilda villkor.* 

• Effekterna har visat sig vara stabila över en längre 
tidsperiod. 

• Men, förskolorna måste vara av hög kvalitet 

 
• *(se till exempel Dearing, McCartney & Taylor 2009: Burger 2010: Hall 

m.fl., 2013, Norsk folkhelseinstittut, 2015) . 

 



Empiriska belägg 

• Ett flertal internationella 
studier visar att 
förskolepersonalens 
interaktion och relationer 
med barnen är den mest 
betydelsefulla aspekten av 
barns förskolevistelse i de 
program för förskolebarn 
som studerats (Downer, 
Kraft-Sayre, & Pianta, 2009; 
Hamre & Pianta, 2005; 
Howes et al, 2008; 
Mashburn et al, 2008).  



Personalens förmåga till samspel och 
kommunikation 

• All interaktion innehåller känslomässiga, sociala och 
kognitiva dimensioner. Forskare har dragit slutsatsen 
att interaktion som kännetecknas av hög känslighet, 
lyhördhet och dialog och samspel prognosticerar 
utvecklingen av barns språkliga, kognitiva och sociala 
förmågor (Carl 2007: Fontaine m.fl. 2006: LoCasale-
Crouch m.fl. 2007).  

 



Vad vet vi? Investing in our future: The Evidence 
Base on Preschool Education 



Rapportens slutsats 

“The most important aspects of quality in 
preschool education are stimulating and 
supportive interactions between teachers 
and children and effective use of curricula.” 



Pedagogiska relationer 

• Ett samlingsbegrepp  

• Baseras på empirisk 
forskning om 
interaktionens 
betydelse 

• Är pedagogiska 
eftersom interaktionen 
sker i en 
utbildningsinstitution 

• Inkluderar omsorg 

 



Hur ska man förstå pedagogik? 

• Som kärlek till och omsorg om barnet 

• Som hopp för och om barnet 

• Som ett ansvar för barnet 

 

 

 

van Manen, 1991 

 



Som kärlek till och omsorg om barnet 
 

• Om-fatta alla barn – villkorslöst och utan krav 
på prestation.  

• Kan inte väljas bort – inkluderar alla barn 



Som hopp för och om barnet 
 

• “jag kommer aldrig att ge upp mina 
förhoppningar om dig” 

• Tillit till barnets möjligheter och potential. 

• Vara närvarande för barnet 



Som ett ansvar för barnet 
 

• Den vuxne har ett etiskt ansvar att sörja för 
barnets välbefinnande – barnet har inte 
samma ansvar. 

• Är asymmetrisk – och ömsesidig 

• Ömsesidigheten visar sig i bådas möjlighet att 
visa medkänsla 

 



Ontologi: Människor är 
sammanflätade 

Jaget uppstår i relation Konsekvenser för utbildning 

• Betoning av beroende 
snarare än autonomi och 
oberoende. 

• Barnet förstår sig själv 
genom andra (viktiga) 
personer. 

• Kommunikation och dialog 
är grundläggande för 
utveckling och lärande 



Omsorgens mål* 

• Ge barnet en hemhörighet i världen och en 
självmedvetenhet. 

• Inte att barnet alltid kan skyddas från smärta 
och svårigheter men... 

• Göra det möjligt för barnet att klara av att leva 
i världen med de prövningar det innebär. 

 

• Gunilla Halldén 2016 



Pedagogisk relation som dialog 

Interaktioner som är “back and forth – serve and 
return – conversations” om ett givet innehåll (delat 
hållbart tänkande) 

• Dialogen är verbal och kroppslig 

• Dialogen utmanar, frågar och undersöker 

• Dialogen är ett mål i sig 



“Bara när jag får ett svar från dig så förstår 
jag vad jag själv har sagt” (Mead) 



Problem - låg förekomst av dialog och samspel 
mellan förskolepersonal och barn.  

• Studier som undersökt 
frekvenser och sekvenser av 
interaktion med barnen i 
förskoleverksamhet har 
konstaterat att 
interaktionen är relativt kort 
i tid räknat och inte så 
vanligt förekommande som 
man förväntat, det har gällt 
i såväl utomnordiska som 
skandinaviska studier 
(Bouchard, Bigras, Cantin, 
Coutu, Blain-Briere, Eryasa 
och Brunson, 2010; Hallam, 
2009; Gjems 2010). 

• I två skandinaviska studier 
(Gjems 2011, Thulin, 2012) 
visar videobservationer av 
verbal interaktion att 
personalen inte förmår 
utvidga barnens lärande – i 
Thulins studie handlar det 
om naturvetenskapliga 
fenomen - istället nöjer man 
sig med barnens svar och 
stimulerar inte fortsatt 
lärande.   
 



Kvalitet – ett förhållande mellan 
process och struktur 

 



Vad karakteriserar en pedagogisk 
relation av hög kvalitet? 

 
• Då förskolepersonal 

förmår ge barnen 
socialt, kognitivt och 
emotionellt stöd i 
situationen 

• Strävan efter ömsesidig 
förståelse. 

 



Strukturernas fråga 

• Vad möjliggör och hindrar pedagogiska 
relationer av hög kvalitet? 

 



Vilka är de viktigaste strukturella 
förutsättningarna? 

• Förskolepersonalens 
utbildningsnivå och 
kompetens 

• Förskolepersonalens 
villkor – personaltäthet, 
barngruppernas storlek, 
lön, planeringstid 

• Förskolans tillgänglighet 
– vilka barn går inte i 
förskolan 

 



Varför är likvärdighet viktigt? 

• Utgångspunkten är att en likvärdig förskola av 
hög kvalitet har potential att motverka social 
reproduktion av samhälleliga ojämlika 
förhållanden, medan en förskola som inte är 
likvärdig bidrar till, och kanske förstärker den 
sociala reproduktionen (Bourdieu & Passeron, 
1997). Om förskolan inte är likvärdig 
reproduceras social ojämlikhet i det svenska 
utbildningssystemet från det att barnet börjar 
förskolan och genom hela skolsystemet.  



Reproduktion av sociala förhållanden 

• Förskolan har potential att verka för social 
jämlikhet om verksamheten är likvärdig och av 
hög kvalitet. Det motsatta kan också vara 
fallet; en förskola som inte är likvärdig kan 
förstärka den sociala ojämlikheten om det 
finns stora kvalitetsskillnader mellan förskolor.  

• Slutsatsen som dras är att en förskola som inte 
är likvärdig riskerar att reproducera och 
förstärka segregation och social ojämlikhet. 

 



Varför? 

• Situation? 

• Hållbarhet? 

• Andra miljöers betydelse? 



Använder forskarnas egna teoretiska 
utgångspunkter för att förklara och förstå – 

multiteoretisk utgångspunkt 



Forskning pekar på samband mellan 
stöd och lärande/utveckling 

 

Emotionellt 
stöd 

Socialt stöd 

Kognitivt 
stöd 

Själv-
förmåga 

Samarbeta, 
kommuni-

cera 

Expanderat, 
delat o 
hållbart 
lärande 



Varför har vi betydelse för hur barn ser 
på sig själva? 

• Då förskolepersonal 
betonar delaktighet, 
inflytande, 
kommunikation och 
engagemang så kan 
barn/elever utveckla 
uppfattningar om sig 
själva som delaktiga, 
engagerade och 
dugliga.  



När sker de pedagogiska relationerna? 

• “Man kan inte skilja på 
situationer då barn lär 
sig från situationer då 
barn inte lär sig” (Alva 
Myrdal) 

• https://www.youtube.c
om/watch?v=qRX5IVqH
erA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRX5IVqHerA
https://www.youtube.com/watch?v=qRX5IVqHerA
https://www.youtube.com/watch?v=qRX5IVqHerA


Vad karakteriserar en pedagogisk 
relation av hög kvalitet? 

 
• Då förskolepersonal 

förmår ge barnen 
socialt, kognitivt och 
emotionellt stöd i 
situationen 

• Strävan efter ömsesidig 
förståelse av 
situationen. 

 



Pedagogiska relationer som kognitivt 
stöd 

• Expanderat lärande. 

• Delat hållbart lärande 

• Dekontextualisering av 
situation. 

• Variation: urskiljande 
och kontrast 

• Budskap: Jag är här för 
att hjälpa dig förstå och 
använda dina resurser. 

 

 



Expanderat lärande som potential 

• Learners learn something that is not yet there. In other 
words, the learners construct a new object and 
concept for their collective activity and implement this 
new object and concept in practice” (Engeström & 
Sannino, 2010, p. 2).  

 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=knsnCO9Nsbk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knsnCO9Nsbk


Lärande som variation – dimensioner av 
variation och värden (cirklar) 

1. Induktion – bygger på likhet, tex att upptäcka cirklar.  
Dimensioner av variation: cirklar 
Värden: färg, material etc 
 
2. Kontrast – bygger på skillnader, olikheter, tex att 
upptäcka former. 
Dimensioner av variation: form 
Värden: cirklar, trianglar etc. 
 
Innebörder (cirklar) lärs bäst genom kontrast, dvs 
genom att variera den avsedda egenskapen (form). 



Pedagogiska relationer som 
emotionellt stöd 

Emotionellt stöd - 
självförmåga 

• Emotionell närhet och 
lyhördhet. 

• Bekräftande av barnets 
känslor och duglighet. 

• Budskap: jag vet att du 
duger, att du har 
förmåga). 

 

 

 

 

 



I vilka situationer uttrycker barnen i 
förskolan ett välbefinnande? 

Situationer  
• Social interaction and play. 

• Exploration alone or with other 
children and staff members. 

• In situations where the child is 
seen, understood and recognized 
as a subject with own intentions, 
needs and preferences, which 
may be understood as a 
relational way of participation in 
everyday life. 

• Characterizes day care 
institutions with a high process 
quality  

 

Förutsättningar 
• Staff members creating an 

intersubjective space 
dominated  by high sensitivity 
and responsivity 
 

• Seland, Sandsetter & Bratterud 
(2015) One- to three-year-old 
children’s experience of 
subjective wellbeing in day 
care. Contemporary Issues in 
Early Childhood, Vol. 16(1) 70–
83 

•   
 



Välbefinnande och stress 

• This study shows the importance of the staff members 
creating an intersubjective space dominated by high 
sensitivity and responsivity, which characterizes day 
care institutions with a high process quality (Bjørnestad 
and Samuelsson, 2012).  

• Because research has shown that the stress level may 
be lower when the staff in day care institutions have 
high relational competence (Bradley and Vandell, 
2007), this may implicate that toddlers experiencing 
subjective wellbeing have lower stress levels than 
others. 

• Seland, Sandsetter & Bratterud (2015) One- to three-year-old children’s experience 
of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood, Vol. 
16(1) 70–83 

 



Pedagogiska relationer som socialt 
stöd 

• Stöd till kollaborativt 
lärande 

• Stöd till kommunikation 
och dialog med andra 
barn och vuxna. 

• Samspel och samvaro 

• Budskap: Vi ska göra det 
här tillsammans 

 



Lärande - att göra tillsammans 

• Lärande, tänkande och 
vetande är relationer 
mellan människor 
genom deras interaktiva 
aktivitet. Lärande blir då 
någonting som man gör 
i relation till varandra, 
till exempel ”göra 
naturvetenskap”.  



Kollaborativt matematiskt lärande 

• Lärandeaktiviteter som stöder social interaktion är: 
kollaborativt deltagande, delad expertis mellan 
medlemmar i gruppen och möjligheten att se 
deltagande processer artikulerade och synliggjorda. 

• Lärandeaktiviteterna är förankrade i kollaborativt 
problemlösande och situationerna är tillräckligt 
utmanande för att kräva en delad expertis mellan 
barnen för att de ska hantera situationen.  

 
• Kaartinen S, Kumpulainen K. The Emergence of Mathematizing as a Culture of 

Participation in the Early Childhood Classroom. European Early Childhood 
Education Research Journal [serial online].  



Problem - låg förekomst av dialog och samspel 
mellan förskolepersonal och barn.  

• Studier som undersökt 
frekvenser och sekvenser av 
interaktion med barnen i 
förskoleverksamhet har 
konstaterat att 
interaktionen är relativt kort 
i tid räknat och inte så 
vanligt förekommande som 
man förväntat, det har gällt 
i såväl utomnordiska som 
skandinaviska studier 
(Bouchard, Bigras, Cantin, 
Coutu, Blain-Briere, Eryasa 
och Brunson, 2010; Hallam, 
2009; Gjems 2010). 

• I två skandinaviska studier 
(Gjems 2011, Thulin, 2012) 
visar videobservationer av 
verbal interaktion att 
personalen inte förmår 
utvidga barnens lärande – i 
Thulins studie handlar det 
om naturvetenskapliga 
fenomen - istället nöjer man 
sig med barnens svar och 
stimulerar inte fortsatt 
lärande.   
 



4. Slutsatser 



Slutsats 1: förskolan har stor potential 

Det gäller att fokusera 



Slutsats 2. Forskning visar att interaktionen 
är nyckeln 



Slutsats 3. Hög kvalitet är samordnade handlingar mellan 
personal och barn 



Slutsats 3. Vi behöver utveckla ett gemensamt 
professionellt språk för dessa relationer 



Slutsats 4. Vi kan synliggöra och prata 
om vår förtrogenhet  



Slutsats 5. Det finns en teori i praktiken och en praktik i 
teorin 

• Det gäller att upptäcka den 



Slutsats 6. Vi behöver dokumentera och prata 
om de pedagogiska relationerna 

• Hur studerar vi 
mellanrummet? 

• Vad är det vi dokumenterar 
i de pedagogiska 
relationerna? 

• Inkluderar oss själva 

 



Fortbildning och kompetensutveckling 

• Innehållet i fortbildningsinsatserna bör ta sin 
utgångspunkt i upplevda behov av 
kompetensutveckling hos personalen men 
kompetensutveckling bör också fokusera det 
som forskning och vetenskaplig kunskap har 
pekat ut som viktiga faktorer för utveckling av 
kvaliteten i förskolan.  



Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt 
för professionell kunskapsbildning - 

Praxistriangeln som redskap för kollegialt lärande och reflektion 

 
 
 

Erfarenhet av 
Kunskaper om 
Forskning om 

Förståelse av: 
Teorier  
Begrepp 

Handlingar 


