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1. Inledning  

Lösningsinriktad pedagogik grundar sig i att inta ett perspektiv som fokuserar på 

lösningar, istället för att fokusera på negativa aspekter i mötet med barn. Ett exempel kan 

vara när förskollärare ber barn att inte springa inomhus, vilket blir en negativ aspekt i 

mötet. Genom att inta ett lösningsinriktat perspektiv kan förskollärarna istället påtala för 

barn att gå inomhus, på så sätt blir det en lösning till ”problemet” genom positiv feedback. 

Redan på 1960-talet kunde det tas del av den lösningsinriktade pedagogiken, men det är 

inte förrän nyligen som den vuxit fram som användbar inom förskola och skola (Måhlberg 

& Sjöblom 2012).  

Studien hade för avsikt att undersöka hur förskollärare upplever det egna 

förhållningssättet i arbetet med lösningsinriktad pedagogik, i mötet med barn. Vi ville ta 

reda på vad det är som gör att förskollärare upplever skillnad i mötet med barn, genom 

att inta ett lösningsinriktat perspektiv. Studien är ett utvecklingsprojekt som syftar till att 

öka förståelsen och kunskapen inom det studerade området, i det här fallet 

lösningsinriktad pedagogik, i samarbete mellan/med oss, Högskolan Kristianstad och en 

förskola i södra Sverige. Studien är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 

intervjuer. Förskolan som medverkade i studien har lösningsinriktad pedagogik som 

inriktning på förskolan. Förskolan är även Grön flagg certifierade och arbetar därmed för 

hållbar utveckling. 

Social hållbarhet kan relateras både till lösningsinriktad pedagogik och relationell 

pedagogik, som den här studien bygger på, eftersom ett demokratiskt och respektfullt 

förhållningssätt ska prägla båda områdena. Hållbar utveckling är något som formar 

dagens förskolor och skolor, vilket ska till en stor del ingå i verksamheterna (SOU 

2004:104). Utifrån ett globalt socialt hållbarhetsperspektiv kan även Barnkonventionen 

kopplas ihop med social hållbarhet. Barnkonventionen belyser vilka rättigheter barn har 

överallt i världen och i Sverige blir Barnkonventionen lag från och med 2020 (United 

Nations 2019). Förskollärarens roll i förskolan är att stödja barn i deras utveckling och 

lärande. De ska möta barnen med respekt för individen som person och för deras sätt att 

tänka och förstå sin omvärld. Barn ska ges möjligheten att utveckla självförtroende och 

tillit, både till sig själv och till andra. Förskolan ska bidra till att barnen utvecklas till 
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kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor, som ska ingå i samhället 

(Skolverket 2018). 

I arbetet med lösningsinriktad pedagogik byggs det relationer mellan förskollärare och 

barn. På så sätt kan det dras paralleller mellan lösningsinriktad pedagogik och relationell 

pedagogik. Den relationella pedagogiken bygger på mötet mellan människor. I mötet 

mellan människor skapas det relationer, vilket sker både medvetet och omedvetet. Det 

som blir centralt, ur ett relationellt perspektiv sett, är att inneha en genuin autenticitet i 

mötet med barn (Aspelin 2013). 

Anledningen till att studien har ämnet lösningsinriktad pedagogik som fokus, är för att 

fördjupa förståelsen och kunskapen om arbetssättet. Det är ett intressant område eftersom 

det inte finns mycket forskning kring ämnet, däremot finns det mycket forskning kring 

andra pedagogiker och teorier, som stödjer dess innehåll. I relation till lösningsinriktad 

pedagogik jobbas det utifrån den här pedagogiken i förskolan, trots att det saknar 

vetenskaplig grund.  

Lösningsinriktad pedagogik kommer att benämnas som LIP genom hela studien, samt 

kommer vi att benämna oss, som genomfört studien, för vi igenom arbetet.  

1.1. Syfte 

Syftet är att undersöka hur förskollärare upplever sitt förhållningssätt i arbetet med LIP, 

i det pedagogiska mötet med förskolans barn. 

1.2.  Frågeställningar  

• Hur uttrycker förskollärarna sitt arbete med LIP med förskolans barn? 

• Vilket förhållningssätt anser förskollärare att de har gentemot barnen i förskolan 

utifrån ett LIP perspektiv?  

• Vad är det som gör att förskollärare anser att lösningsinriktad pedagogik är till 

fördel i mötet med barn? 
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2. Litteraturdel med forskningsbakgrund 

I kommande avsnitt följer litteratur och vetenskapliga artiklar som ligger till grund för att 

få en förståelse för vad lösningsinriktat arbetssätt innebär.  

2.1. Lösningsbyggandets bakgrund 

Lösningsbyggandets förhållningssätt initierades under 80-talet och 90-talet, där fokus 

handlade om lösningsfokuserad terapi (Berg & De Jong 2011).  

Den traditionella vetenskapliga forskningen är enligt Berg och De Jong (2011) inte till 

någon fördel i vederbörandes behandlingsprocess. De menar att den traditionella 

vetenskapliga forskningen bryter ner behandlingsprocessen, för att sedan kunna tolka 

dess information. De har aldrig förespråkat något auktoritärt arbetssätt för hur den 

behandlingsprocessen bör vara eller utföras. Istället bör observationer och reflektioner 

bygga på en effektiv lösning, som gör det möjligt att se den aktuella processen utifrån ett 

helhetsperspektiv tillsammans med sina patienter. Berg och De Jong (2011) vill 

tillsammans med sina patienter konstruera ett nyskapande arbetssätt, som bygger på 

utvärderade behandlingsprocesser och omsorgsfulla observationer. Berg och De Jong 

(2011) berättar om två metoder de har arbetat fram; induktiv och deduktiv metod. 

Induktiv metod syftar på att studera enskilda samtal, för att uppmärksamma det mest 

användbara till patientens process. Processen går ut på att undvika förutfattade meningar 

om patientens problem. I den deduktiva metoden berörs problemen genom att hitta 

existerande teorier till ursprunget av problemet. 

2.2. Lösningsinriktad pedagogik - var kommer den ifrån? 

Redan på 1960-talet fanns den lösningsfokuserade terapin, men inte förrän nyligen har 

den vuxit fram som en använd pedagogik inom förskolan och skolans värld (Ajmal & 

Rhodes 1995; Måhlberg & Sjöblom 2012). LIP grundar sig i forskningen om 

lösningsinriktad terapi som används bland annat för att underlätta familjerådgivning, i 

arbetet med missbrukare och vid posttraumatisk stress efter deltagande i krig (European 

Brief Therapy Association 2012). Den lösningsinriktade terapin bygger på att klienter får 

vara med och komma fram till en lösning på sina egna problem. Genom att den 

lösningsinriktade terapin “löser” problemen, kan problemen läggas åt sidan och istället 

kan målbilder skapas och fokus läggs på dem (Måhlberg & Sjöblom 2009). Det finns 
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även studier gjorda inom det pedagogiska området, vilka har genomförts med hjälp av 

handledning med lärare och föräldrar gällande barn i verksamheten. Genom 

handledningen med lärare och föräldrar, kan förskolor och skolor börja profilera sig som 

en LIP verksamhet. Varje år hålls det en konferens där verksamma och intresserade inom 

området deltar i. Syftet med konferensen är att sprida kunskap och erfarenheter kring den 

forskning som finns inom den lösningsinriktade teorin och praktiken (European Brief 

Therapy Association 2012).  

Det är däremot inte förrän på 1990-talet som LIP har sitt ursprung, då Kerstin Måhlberg 

och Maud Sjöblom myntade begreppet LIP. De poängterar att LIP inte bygger på någon 

vetenskapligt grundad metod, utan istället bygger pedagogiken på erfarenheter och 

upptäckter kring hur människor kan förhålla sig till andra människor. Genom att förhålla 

sig till LIP intar förskollärare ett sociokulturellt perspektiv på delaktighet. Det vill säga 

att förskollärare ser på barn som kompetenta varelser, som ska ha inflytande och 

delaktighet i förskolans verksamhet. I förskollärares förhållningssätt utgår de ifrån att 

varje individ i gruppen gör sitt bästa och menar alltid väl (Måhlberg & Sjöblom 2009). 

2.2.1. Den lösningsinriktade pedagogikens grunder 

Måhlberg och Sjöblom (2012) belyser vikten av att se alla barns behov i förskolan. Det 

blir därför betydelsefullt att se varje barns behov för att de ska må bra och fungera i ett 

sammanhang samt för att kunna utmana barnet. LIP belyser tre grundläggande riktlinjer 

för att förstå pedagogikens synsätt: 1. Gör mer av det som fungerar. 2. Om det inte är 

trasigt så laga det inte. 3. Om det inte fungerar, gör något annorlunda. Utifrån LIP 

förutsätter förskollärarna att barns agerande inte görs av elakhet eller illvilja, då det i allra 

flesta fall alltid finns en förklaring till varför agerandet blir som det blir. När förskollärare 

möter barn i tron på deras egen sanning i relation till barnets agerande, kan situationens 

slutsats tillskriva barnet dilemmat, vilket kan bli en fälla utifrån LIP:s grundläggande 

regler. På så sätt blir samtalsmetodiken av största vikt i mötet med barn på förskolan. En 

förskollärare som väljer att arbeta utefter LIP:s grundregler, fokuserar på att observera 

barnet för att sedan ge stöd (Måhlberg & Sjöblom 2012).  

 Ett relevant verktyg i LIP är omformuleringar som syftar till att kunna se ett bekymmer 

eller problem ur ett annat perspektiv. Med omformulering menas det hur ett problem kan 

omformuleras till något positivt, istället för att ta utgångspunkt i något negativt. 
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Arbetssättet tillåter barnen att skapa bilder av det beteende som de skulle vilja efterlikna, 

ett så kallat önskvärt beteende (Måhlberg & Sjöblom 2012).  

2.3. Relationell pedagogik 

Den relationella pedagogiken handlar om att ha en helhetssyn på kunskap, omsorg och 

fostran. Relationerna ses som förtroendefulla och omsorgsfulla och ska ligga till grund 

för barns utveckling och lärande (Aspelin 2013)  

Förskollärare bör inneha ett förtroendekapital, där barnen ska få känna tillit och 

autenticitet. Detta innebär att förskollärare är de som de påstås vara och förmedlar det på 

ett äkta, pålitligt och trovärdigt sätt (Aspelin 2013). Den relationella pedagogikens grund 

bygger på att människor har något gemensamt med andra människor. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg att människor är sin egen person och ur ett relationellt perspektiv 

bör förskollärare se barnet som unikt. Förskollärare bör ta i beaktning, oavsett hur mycket 

kunskap förskollärare än har om barnet, kan denne aldrig med säkerhet säga vem barnet 

är eller kommer att bli. Förskollärare kan berätta om barnets bakgrund och prestationer 

men det är inte förrän i mötet, här och nu, som barnet kommer att visa vem hen är (Aspelin 

& Johansson 2017). 

Den relationella pedagogiken innebär att lära i sam-verkan eller sam-varon med varandra. 

Sam-verkan i teorin, innebär en förutsägbarhet, där en mer eller mindre samordnad 

målmedveten aktivitet står i centrum. Det pedagogiska tillvägagångssättet som utförs, 

kännetecknas av ett målmedvetet agerande av förskolläraren, för att inkludera barnen i 

gemenskaper och involvera dem till den kunskapsbaserade kommunikationen. Sam-varon 

kännetecknas av det sociala samspelet mellan individer, där ett ömsesidigt möte sker och 

som kan upplevas mer oförutsägbart. Det är grundläggande som förskollärare att kunna 

ingå i det pedagogiska mötet som sker i praktiken. Detta innebär hur förskollärare är 

närvarande inför och delaktiga i relationen till barnet, utan styrning eller användning av 

några hjälpmedel. Att de ser barnet just här och nu som unikt subjekt, men även hur barnet 

kan bli. Förskollärares förhållningssätt innebär att ha en förbehållsamhet och vakenhet i 

relationen tillsammans med barn (Aspelin 2013). Genom detta arbetssätt kan det dras en 

parallell till lösningsinriktad pedagogik, där fokus är att lyfta barns resurser och uppleva 

en positiv känsla, vilket blir grundläggande (Måhlberg & Sjöblom 2012).  
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Det är till fördel som förskollärare att inneha relationskompetens, där Aspelin (2015) 

beskriver relationskompetens som ”en generell förmåga att knyta an till andra människor” 

(Aspelin 2015 s.1). Professionell relationskompetens däremot innebär att kompetens 

utvecklas till att användas i ett professionellt sammanhang, där det arbetas i samverkan 

med relationer. Inom den professionella relationskompetensen riktas specifika krav och 

förväntningar mot en av parterna, som ingår i relationen. Den part som innehar 

relationskompetens, förväntas ta ansvar och klä sig i en roll som den andra parten inte har 

kunskap om. Yrken som ofta arbetar med och igenom relationskompetens, är yrken som 

har för avsikt att bidra till människors hälsa och välfärd (Aspelin 2015).  

För att skapa positiva relationer med barn krävs vissa medmänskliga kvalitéer av 

förskollärare. Exempel på sådana kvalitéer är förtroende, respekt och omsorg. En 

förskollärare som innehar en god relationskompetens är öppen för det enskilda barnets 

förutsättningar, behov och intressen. Genom att vara lyhörd inför barns behov och 

intressen, inspirerar det till lärande och utveckling. Med hjälp av kommunikation kan 

förskollärare sätta sig in i barns tankar, känslor och få en förståelse för barns agerande. 

På så sätt skapas det en ömsesidig förståelse mellan förskollärare och barn och därmed 

gynnas barns aktiva deltagande i förskolans verksamhet (Aspelin 2015). 

Sammanfattningsvis kan det som skrivits tidigare relateras till den relationella 

pedagogiken och lösningsinriktad pedagogik. Relationen blir väsentlig mellan barn och 

förskollärare för att kunna kommunicera. I sin tur blir kommunikationen av betydelse, för 

att kunna lyfta positiva aspekter för barn i förskolan, vilket den lösningsinriktade 

pedagogiken bygger på. Både i relationell pedagogik och i lösningsinriktad pedagogik 

används samtal och kommunikation för att kunna interagera med varandra.  

2.4. Kommunikation och förhållningssätt  

Johansson (2003) har gjort en studie som handlar om vad barns perspektiv kan betyda i 

pedagogisk forskning och i pedagogiskt arbete med barn. Slutsatsen är att sammanhanget, 

deltagarnas olika intensioner och handlande har betydelse för om och hur barns perspektiv 

synliggörs för förskolläraren och forskaren. 

Jonssons (2016) genomförda studie syftar till att beskriva och undersöka hur 

förskollärares sätt att kommunicera med de yngsta barnen i förskolan främjar barns 

villkor för lärande. Resultatet pekade på kvalitativa skillnader i lärares kommunikation 
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om olika innehåll, där två slutsatser drogs. Slutsatserna som drogs behandlar hur lärares 

sätt att kommunicera påverkar barns kommunikation med läraren.  

Johansson (2003) belyser att förskollärare har en stor betydelse för barns utveckling och 

lärande, där lärarens handling bidrar till att barn tar initiativ. Jonsson (2016) skriver i sin 

studie att svensk forskning visar att förskollärares ansvar i kommunikativa möten, genom 

medverkan och ansvar, gör att den pedagogiska dialogen hamnar i fokus. Även att barn i 

tidigt stadium visar sin kompetens, men om förskollärare är okunniga och icke 

observanta, finns det risk att barn blir missförstådda. På så vis blir relationen av betydelse 

mellan förskollärare och barn. 

Giddens (1984) skriver om struktureringsteorin som syftar på hur sociala institutioner 

tillsammans med strukturer konstruerar dagliga sociala interaktioner mellan människor. I 

teorin betonas människor som kompetenta varelser med förutsättningar att kunna styra 

sina handlingar. Handlingarna styrs dock av medvetna eller omedvetna motiv som kan 

växla mellan diskursivt och praktiskt medvetande. Praktiskt medvetande syftar på att 

människan inte reflekterar över hur eller varför något görs. Samspelet konstrueras genom 

tyst kunskap, vilket betyder att det inte reflekteras över vad som får vardagen att fungera. 

Diskursivt medvetande handlar om att reflektera över sina handlingar samt diskutera 

kring det som sägs och görs i handlingen. Reflektionen kan bidra till en förändring i 

samspelet och i handlingarna.  

Lärare har en central roll i kommunikationen, emellertid kan förhållningssättet, utifrån ett 

diskursivt medvetande, inkludera olika omfattningar om vad som kan gynna barns 

utveckling och lärande (Jonsson 2016). Utifrån Jonssons (2016) tolkning är det av 

betydelse att barn får en egen röst i kommunikationen med förskollärare. Förskollärare 

bör även ta med i beaktning att inkludera barns erfarenheter med läroplansuppdraget.   

I mötet med andra människor kan nya sätt att tänka, nya resonemang och handlingar 

uppstå, genom att använda kommunikationen som ett verktyg. Människors tänkande är 

en osynlig process som utomstående inte kan ta del av. Det enda som kan följas är vad 

människor säger och gör, men det kan hända att dessa inte stämmer överens med 

verkligheten. På så vis är det till fördel att bevara skillnaderna mellan verklighet och vad 

som sägs och görs (Säljö 2010).  

Utifrån ovanstående text förblir det förskollärares förmåga att ta tillvara och förstå barns 

uttryckssätt, där kommunikation blir ett centralt innehåll. Det bör tas i beaktning att det 
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finns flera olika tolkningsmöjligheter av förskolans strävansmål och hur de kommer att 

kommuniceras i relation till barns perspektiv (Jonsson 2016). Dalli (2008) menar på 

professionalism där tre faktorer ses som önskvärda inom pedagogiska strategier; 

engagemang, lyssnande och intoning i barns värld.  

Förskolor arbetar idag med olika sorters uttryck som ska främja barn vidare i 

språkutvecklingen. Förskollärare har ett ansvar att genom uppmuntring, ta tillvara på 

nyfikenhet samt intresse för att kommunicera med barn på olika sätt. Kroppsspråk 

används av bland annat yngre barn och är kroppsrörelser som används för att förmedla 

något. De flesta människor kan använda sig av olika gester som kan jämföras med ord i 

talspråk och skriftspråk. Exempel på sådana gestuella ord kan vara huvudnickningar för 

ja eller huvudruskningar för nej samt olika tecken (Rödstam 1994). 

2.4.1. Grundläggande samtalstekniker 

En av flera grundläggande tekniker till lösningsfokuserat arbete är att lyssna med 

lösningsbyggande öron. När det lyssnas på händelser eller vad andra människor berättar, 

så bildas det en reaktion på det som berättas. När människor väljer att värdera och lägga 

fokus på olika delar, skapar detta ett hinder från uppmärksamheten, vilket i sin tur kan 

leda till ett förhastat problemlösande. Det kan upplevas svårt att lägga ens egna 

referensramar åt sidan, för att ta in vederbörandes historia utan värdering. Människor har 

för vana att filtrera det som sägs genom egna erfarenheter och trosföreställningar. På så 

sätt blir det väsentligt att lyssna som ett arbetssätt och att ta del av information för att 

kunna bedöma problemet (Berg & De Jong 2011). 

Samtal skapar möjligheter och en medvetenhet hos vederbörande genom att ställa frågor. 

Frågornas innehåll bör beröra mer än enbart att få reda på information. Till följd av detta 

blir intresset stort för att använda samtal och ställa frågor i det lösningsbyggande arbetet. 

Genom att ställa frågor och föra samtal med vederbörande främjar det arbetet kring 

lösningsbyggande arbete (Berg & De Jong 2011). Benjamin (1987) förklarar att ja/nej-

frågor är begränsade av vederbörandes fokus och benägenhet att ge objektiva fakta, vilket 

ofta resulterar i återspegling av vederbörandes referensram. Öppna frågor däremot, menar 

Benjamin (1987) vidgar uppfattningsförmågan och efterfrågar vederbörandes attityder, 

känslor och tankar. Således eftersträvar öppna frågor efter vederbörandes referensramar. 

De överför ett ansvarstagande och kontroll till vederbörande om frågorna ställs med 

nyfikenhet och trovärdighet. Slutna frågor kan även vara av betydelse, eftersom det blir 
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en ingång till att kunna ställa öppna frågorna kring det område som behandlas (Berg & 

De Jong 2011).  

Användandet av öppna frågor och nyckelord skapar en detaljerad information av 

vederbörandes bakgrund. På så sätt kan det göras en sammanfattning, som är till fördel 

att tillämpa för båda parter i arbetet med lösningsbyggande arbete. Sammanfattningar 

synliggör hur och om vederbörande blivit lyssnad på och om informationen har blivit 

korrekt tolkad. Grundläggande utgångspunkter är att använda samma fraser och ord som 

vederbörande, vilket visar på respektfullhet för vederbörandes upplevelser samt hur 

denne valt att benämna upplevelsen. På så vis tydliggörs en bild av referensramen. Om 

sammanfattningen utförs utifrån dessa kriterier har den effekten att vederbörande får 

viljan och lusten att berätta mer. Sammanfattningar ger även en förståelse för 

vederbörandes referensram och förhindrar ofrivilliga värderingar av det som sägs och 

hjälper också lyssnaren att förbli oberörd (Berg & De Jong 2011).  

I föregående text benämns sammanfattning som en viktig grund i samtalsteknik. En annan 

grund som är lika betydande för lösningsbyggande arbete är omformulering. 

Omformulering är ett sätt att återkoppla till vederbörandes uttalande genom förkortande 

och förtydligande av dennes uttalande. Skillnaden mellan sammanfattning och 

omformulering är, att omformulering är mer kortfattande och ger inte möjlighet till att 

avbryta vederbörandes tankebanor på samma vis som vid sammanfattning. Till en början 

kan det vara en god idé att använda sig av sammanfattning, för att träna på tillämpning 

av omformulering (Berg & De Jong 2011). Berg och De Jong (2011) skriver att när 

behandlare blivit mer erfarna inom lösningsbyggande processer, använder de 

omformuleringar mer än sammanfattningar. Desto större erfarenhet en behandlare har, 

desto färre ord krävs för att visa vederbörande att de har blivit noggrant lyssnade till och 

få dem att komma i nya riktningar. 

Idén bakom lösningsbyggande arbete är att aldrig utgå från egna erfarenheter. Det 

effektivaste sättet att få fram en lösning är från vederbörandes tidigare erfarenheter och 

referensramar (Berg och De Jong 2011). Detta kan relateras till Måhlberg och Sjöbloms 

(2012) lösningsinriktade pedagogiska syn, som pratar om fyra steg till problemlösning. 

Dessa fyra steg kan ses som en grundläggande arbetsmodell för att bygga lösningar. 

Första steget handlar om att ”se” problemet, exempel kan vara konflikter. Andra steget 

syftar till att närma sig problemet. Tredje steget handlar om att synliggöra vad som 
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behöver göras för att komma närmre lösningen. Fjärde steget handlar om att ge positiv 

feedback för att uppmuntra och förstärka barn i deras utveckling. Nedan följer exempel 

på hur de fyra stegen, som arbetsmodellen innehåller, kan konkretiseras i praktiken:  

Steg 1: 

Mikael kommer in från rasten och säger till läraren: 

- Jag vill inte vara ute på rast, Ulf bara bråkar.  

- Vad bra att du kommer till mig, så kan vi hjälpas åt att lösa det hela, svarar läraren. (Här får 

eleven positiv feedback av läraren för att han kommer till en vuxen, istället för att kanske 

”bråka” tillbaka). 

- Hur skulle du vilja att det var på rasten? fortsätter läraren. 

- Jag skulle vilja att Ulf och jag leker tillsammans och har kul, svarar Mikael. 

(Vi har fått en målbild). 

- När du och Ulf är sams, vad brukar ni göra då? fortsätter läraren. 

- Ibland brukar vi gunga, svarar Mikael (Måhlberg & Sjöblom 2012 s. 34). 

I exemplet sätter Mikael ord på händelsen och därmed blir det verklighet i hans 

tankevärld. På så sätt kan tänkandet pendla mellan abstrakta och konkreta handlingar. I 

steg ett hjälper läraren Mikael att ”se” problemet. (ibid).  

Steg 2 

- När gungade ni senast? fortsätter läraren. 

- Igår på lunchen, då frågade jag Ulf om vi skulle gunga och sen lekte vi hela rasten, svarar 

Mikael (Måhlberg & Sjöblom 2012 s.35). 

I det här steget blir lärarens uppgift att ta reda på vad Mikael gör, för att ta sig närmare 

målbilden. Det blir viktigt att målbilden är något som Mikael önskar ska gå i uppfyllelse, 

eftersom då blir det mer angeläget att anstränga sig för att komma dit (ibid). 

Steg 3 

- Vad skulle behövas för att ni skulle kunna gunga och ha kul igen? frågar läraren. 

- Jag kan ju fråga Ulf nästa rast om han vill gunga med mig, svarar Mikael. 

- På vilket sätt kommer man att märka att ni har kul på rasten? frågar läraren vidare. 

- Då vill man vara ute hela rasten och inte komma in när det ringer, säger Mikael (Måhlberg 

& Sjöblom 2012 s.36). 

I det tredje steget uppmuntras Mikael till att ta reda på vad han behöver göra, för att 

komma ett steg närmre lösningen. Lärarens roll i dialogen blir att uppmärksamma Mikael 

på vad som fungerar och inspirera honom till att göra mer av det som känns bra (ibid). 

Steg fyra  

- Jättebra! Det verkar som om du har många bra idéer om vad ni kan göra för att hålla sams på 

rasterna. Jag tycker också att det var klokt av dig att gå till en vuxen med det här bekymret, 

det ska du ha tack för, säger läraren (Måhlberg & Sjöblom 2012 s.36).  
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I steg fyra pratar Måhlberg och Sjöblom (2012) om att det är grundläggande att stärka 

Mikael med positiv feedback, genom det verbala språket. Deras uppfattning är att elever 

behöver uppmuntras och förstärkas dagligen för att stödja deras framsteg och göra dem 

hållbara.  

2.4.2. Vägledande samspel  

För att ett barn ska på ett så bra sätt som möjligt kunna utvecklas optimalt, blir det 

grundläggande att barnen blir positivt inställda till goda utvecklingsmöjligheter. Medan 

förskollärare innehar ett resursorienterat förhållningssätt, där möjligheterna stärks istället 

för fel och brister. Att se barn som individ menas att; människor har samma förväntningar 

och behov till att känna sig älskade, respekterade, inkluderade och förstådda precis som 

barn vill känna sig. Det betyder att människor har ett ansvar och en förpliktelse att 

behandla varje individ på samma sätt, som de själva önskar att bli behandlade. Människor 

bör därefter lägga betydelse vid att se det positiva istället för att nedvärdera, exkludera, 

förödmjuka eller misstolka barn. Empatisk identifikation, handlar om att kunna 

identifiera sig med andras känslor och är en av de grundläggande strategierna vid 

vägledande samspel som möjliggör igenkännande av känslor och behov. Den glädje eller 

sorg som barnet kan känna, kan människor ha upplevt i motsvarande förhållanden. Detta 

ger en empatisk förståelse att känna med barnet genom att uppleva tidigare erfarenheter 

(Hundeide 2009). 

Den kvalité på samspelet förskollärare har tillsammans med barn, blir till en avgörande 

roll för barnets utveckling. Positiv och resursorienterad strategi, innebär att främja 

förskollärares förmåga och positiva inställning till varje individ. Om fokus istället hamnar 

på motsatsen, negativ inställning, skapas det en undergivenhet och exkludering 

(Hundeide 2009). Hundeide (2009) beskriver hur omsorgsgivaren, i det här fallet 

förskollärare, kan vara låsta i en negativ synvinkel med avvisande förhållningssätt. Detta 

leder till att barns negativa egenskaper framhålls, vilket kan ses som uttryck för behov av 

uppmärksamhet och kontakt samt hjälpsamhet. På så sätt blir det uttalande, 

huvudsakligen från betydelsefulla individer i barns vardagsmiljö, såsom förskollärare 

innehar av avgörande betydelse. Inom vägledande samspel har det på så sätt utvecklats 

tillvägagångssätt för att underlätta och gynna en positiv uppfattning om barnet. Ett 

tillvägagångssätt är att benämna det positiva hos barnet, framhålla de positiva egenskaper 

barnet äger. Detta stödjer barnet vidare i sin motivation men även självtillit till en god 
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omsorg. Ett annat tillvägagångsätt benämns som omdefinition, där det positiva i det 

negativa framhålls. Där de negativa egenskaperna kan vändas till det positiva, som kan 

hjälpa förskollärare att omdefiniera sin föreställning. Återknytning är ytterligare ett 

tillvägagångssätt som Hundeide (2009) beskriver som en positiv upplevelse till tidigare 

erfarenheter. En tillitsfull och nära kontakt både med vårdnadshavare och barn, där 

minnen och tidigare positiva händelser, kan vara ett sätt att avstyra en begynnande negativ 

utveckling. 

2.4.3.  Lösningsfokuserad feedback 

Feedback är ett arbetssätt inom lösningsbyggande arbete, som är tänkt till att åstadkomma 

positiv förändring för vederbörande. Feedbackens struktur bygger på att ge beröm och 

konstruerar uppgifter som visar på lyhördhet och uppmärksamhet. Till följd av att inleda 

feedback med beröm ges vederbörande en överraskande effekt, eftersom beröm bygger 

på bekräftelse. Beröm visar inte enbart på hopp, utan visar också outtalat att det går att 

bygga lösningar. Feedbacken kan ses som en brygga som för samman berömmet med 

uppgiften, där bryggans logiska grund står för vederbörandes mål, framgångar, undantag 

och uppfattningar. Enkla fraser att använda kan vara: ”Jag håller med dig att…”. När 

möjlighet finns är det till fördel att väga in vederbörandes egna fraser och ord, för att 

bryggan ska bli meningsfull för vederbörande. Sista delen i feedbacken är att skapa 

uppgifter till vederbörande, som styrker det lösningsfokuserade arbetet samt 

uppmärksammar dennes problem (Berg och De Jong 2011). 

2.5. Social hållbarhet 

Hållbar utveckling syftar till att kunna leva av jordens resurser och tillfredsställa 

människans behov utan att äventyra kommande generationers behov. Målet med hållbar 

utveckling inom skolans värld handlar om att skapa förutsättningar så att alla ska få 

möjlighet till utbildning. Utbildningen ska skapa förutsättningar till att kunna lära ut om 

värderingar och beteende samt livsstilar, vilket behövs för att kunna ändra samhället. Det 

behövs även hittas möjliga metoder att använda för att kunna lösa världens miljömässiga, 

ekonomiska och sociala dilemman (Persson & Persson 2015). Persson och Persson (2015) 

skriver att hållbar utveckling i förskola och skola handlar om att göra eleverna delaktiga 

i utvecklingsprocessen. På så sätt kan barn och elever vara med och påverka innehållet 

och utformningen av undervisningen i förskola och skola. Hedefalk (2014) skriver om 
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Education for Sustainable Development (ESD), vilket syftar på undervisning av hållbar 

utveckling, som kan definieras på olika sätt. Men trots dessa olika definitioner av 

begreppet kan det skönjas en gemensam nämnare; att utbilda barn till att handla för en 

förändring. 

Hållbar utvecklings grundstenar bygger på tre olika dimensioner; den sociala, den 

ekonomiska och den miljömässiga. En balans mellan dessa dimensioner eftersträvas i ett 

arbete med och för hållbar utveckling eftersom dimensionerna är lika viktiga. Det blir 

väsentligt att människor rannsakar sig själva om vilket avtryck de vill lämna på jorden 

och dess resurser (Hedefalk 2014). Social hållbarhet kan relateras till den relationella 

pedagogiken, då ett demokratiskt och respektfullt förhållningssätt ska dominera inom 

områdena. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv ska det beaktas att alla människor har 

rätt till ett värdigt liv, delaktighet, inkludering, rättvisa samt jämlikhet (Gulliksson & 

Holmgren 2018).  

I samhället har människor en viss rörelsefrihet att skapa en vardag som passar dem samt 

för att kunna konstruera sin egen identitet (Gulliksson & Holmgren 2018). Gulliksson 

och Holmgren (2018) menar att människor inte enbart kan se sig som offer för hur 

samhället är uppbyggt, utan menar att människor alltid har ett val. Med det menar de att 

människor kan göra aktiva val för att förändra sin situation.  

2.5.1. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv används inom förskolans värld och 

handlar om hur förskollärare kan se på barn i verksamheten. Barns perspektiv kan 

relateras till begreppet `human beings´ som syftar till att närma sig barns syn. Genom att 

inta barns perspektiv ses barn som aktiva kompetenta skapare av sin värld. När barn ses 

som aktiva och kompetenta aktörer utvecklas barn i olika sammanhang, genom att 

samspela med andra. Genom att barn ses som aktiva, sociala och kompetenta medskapare 

får barndomen en betydande roll i barns liv (Karlsson 2008). 

Barnperspektivet kan relateras till begreppet `human becomings´ och handlar om vuxnas 

tolkning av barns perspektiv. I barnperspektivet ska vuxna se utefter barns behov och ge 

barn möjlighet till att utvecklas. Perspektivet handlar i många hänseende om barns 

rättigheter och att främja deras utveckling. Men utifrån det här perspektivet är det inte 

alltid en självklarhet att barn ses som kompetenta, meningsskapande eller att höra barns 
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röster (Karlsson 2008). En annan aspekt av barnperspektivet är att försöka förstå barns 

erfarenheter av världen. Detta kan göras genom att observera barns intensioner såsom 

vuxna kan se dem genom barns handlingar (Bergnehr 2019). 

Bergnehr (2019) poängterar att begreppen ofta används utan att egentligen veta 

innebörden av dem och tas ofta för givna. Det poängteras även att det blir av betydelse 

att belysa samt beakta barns aktörskap i relation till barnperspektivet och barns 

perspektiv. Barn bör även få utrymme till att kunna utöva sitt aktörskap i sin omgivning. 

Karlsson (2008) betonar också vikten av att hantera båda perspektiven i förskolan och 

menar att en växelverkan mellan perspektiven är att föredra i förskolan. Sättet att se på 

barn i förskolan är betydande för hur verksamheten ska utvecklas och utformas samt vilka 

processer som finns i förskolan. Dessa processer bidrar till barns sätt att se på sig själva 

och hur de ser på situationer de befinner sig i eller kommer att befinna sig i. Genom att 

barn skapar tilltro till sig själva är barnen med och verkar för en social hållbarhet i 

framtiden.  

2.6. Vårt bidrag 

Tidigare forskning och litteratur visar att det byggs relationer med barn i förskolan och 

att det är till fördel att inneha en relationskompetens som förskollärare. Anledning till det 

valda perspektivet är för att det är grundläggande att kunna skapa relationer till andra 

människor. Genom att skapa relationer till andra människor kan förskollärare vara mer 

engagerade och inlyssnande i mötet som sker mellan individer.   

Det är även väsentligt att arbeta utefter social hållbar utveckling, eftersom förskolan ska 

verka för att barn får möjlighet till demokratiska värderingar, delaktighet och inflytande. 

Detta för att förbereda barn inför framtiden och deras roll i samhället. Utifrån ovanstående 

text förhåller vi oss både till relationell pedagogik och social hållbarhet eftersom det är 

viktiga aspekter av förskolans verksamheter. 

Studiens bidrag är att öka förståelsen och kunna få kunskap om arbetssättet som LIP har 

att erbjuda och hur det kan påverka förskollärare och barn i förskolans verksamhet.  
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3. Teoretisk ansats 

Den teoretiska ansatsen har valts utefter vår tolkning av synen på den lösningsinriktade 

pedagogiken. Människor bygger relationer till alla som de möter och genom att skapa 

goda relationer till barnen i förskolan är förskollärare närvarande i mötet tillsammans med 

barnen. Genom dessa möten blir det därför betydelsefullt för oss att ha ett medvetet 

förhållningssätt och en öppenhet i mötet. Eftersom det kan dras paralleller mellan de båda 

perspektiven blir det relevant att använda den relationella teorin som teoretisk ansats och 

som grund inför vår analys av resultatet.  

Aspelin (2015) bygger den relationella teorin på Bubers teori om att människor behöver 

skapa relationer för att kunna existera, att allt liv bygger på möten. Bubers teori menar att 

världen urskiljer sig i två olika grupper för människor; DET-världen respektive DU-

världen. DET-världen är konstruerad genom trygghet, ordning och en stabil tillvaro 

medan DU-världen bygger på motsatsen. DU-världen är oberäknelig, oordnad och 

äventyrlig. Buber betonar att det inte är förrän människor lever i DU-världen som 

människor är autentiska i mötet med andra människor. 

Begrepp som är väsentliga inom den relationella teorin och som har valts att utgå ifrån, i 

den här studien, är inter-personell relation, sociala relationer och mellanmänskliga 

relationer. Nedan följer en förklaring till dessa begrepp. 

Inter-personell relation syftar till en ”mellan” relation som sker mellan människor Det 

blir väsentligt att hitta en balans i den inter-personella relationen för att inte en ”subjektiv 

överhettning” ska ske, utan att en växelverkan mellan subjektivt och objektivt är att 

föredra (Aspelin 2013). Tolkning av begreppen blir att i den inter-personella relationen 

landar förskollärare i att det är en officiell och professionell relation till barnen.  

Förskollärare bör eftersträva att bygga upp en relationskompetens, som det skrevs om 

under rubriken relationell pedagogik tidigare. Relationskompetens definieras genom två 

olika begrepp; det mellanmänskliga och det sociala. Det sociala begreppet syftar på en 

attityd till relationer. Med andra ord menas det vilken förmåga förskollärare har för att 

kunna möta olika sorters relationer. För att kunna uppnå goda relationer använder 

förskollärare olika medel. Förskollärare arbetar med relationen mellan eleverna när 

eleverna är som grupp. Däremot om barnet betraktas som enskild individ, görs ett 

antagande om att denne är på ett eller annat sätt (Aspelin 2015). Aspelin skriver att de 
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sociala relationerna byggs genom interaktion mellan människor och att det är individerna 

som är av intresse, framför allt som aktörer i olika sociala sammanhang (Aspelin 2013).   

Det mellanmänskliga begreppet syftar på en attityd i relationer. Förskollärares 

relationskompetens utgår ifrån ett sätt att vara i relationer med barn. Igenom detta 

perspektiv är förskollärare närvarande i relationen med barn och inkluderar dem i 

spontana situationer utan förutbestämda mål och syfte. Utifrån det här perspektivet är 

förskollärare öppna gentemot barnet, för vem barnet är och hur barnet kan bli. På så sätt 

ges barnet frihet till att bli någon unik (Aspelin 2015). De mellanmänskliga relationerna 

byggs genom möten mellan människor, där förskollärare är närvarande i mötet med den 

andra parten (Aspelin 2013).  
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras val av metod och motivering kring varför det valdes en 

kvalitativ studie. Därefter presenteras urval, genomförande, bearbetning av material, 

etiska övervägande, trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet, sist presenteras 

metodkritik.    

4.1. Val av metod 

Studien hade för avsikt att undersöka hur förskollärarna upplever det egna 

förhållningssättet i arbetet med LIP i mötet med barn. Vi ville undersöka vad det var som 

gjorde att förskollärarna upplever skillnad i mötet med barn genom att inta ett LIP 

perspektiv, därför byggde den här studien på en kvalitativ ansats i forma av intervjuer. 

Intervjuer kändes som ett naturligt tillvägagångssätt för att genomföra studien, för att få 

fram förskollärarnas kunskap, erfarenheter och tolkning av LIP. Denscombe (2016) 

menar att intervjuer är till fördel att använda när en studie har för avsikt att undersöka 

subtila fenomen. Med den här metoden önskade vi sätta oss in i och få ökad förståelse 

och kunskap om förskollärarnas perspektiv av LIP. Holme & Krohn Solvang (1997) 

menar att genom kvalitativ metod kan intervjuaren få ökad förståelse och kunskap om 

den intervjuades perspektiv. Med kvalitativ metod menas det att forskare väljer att studera 

fenomen i sin naturliga miljö och sedan försöka förstå och tolka dessa fenomen utifrån 

den tolkning som människor ger fenomenen. Inom den kvalitativa metoden ryms inte 

enbart en standardmetod att använda vid insamlandet av kvalitativa material, utan flera 

olika metoder som kan alterneras mellan. Dessa metoder kan bland annat vara 

observationer, intervjuer, analysering av texter eller visuella medier. Det är dock 

intervjuer som har en central plats inom den kvalitativa forskningsmetoden (Ryen 2004).  

4.1.1. Observation 

Det genomfördes en öppen observation för att kunna skriva fram bra och relevanta 

intervjufrågor. Öppen observation syftar på att den/de som blir observerade är 

medveten/medvetna om det (Holme & Krohn Solvang 1997). Resultatet är alltså inte 

grundat på observationerna, utan observationerna användes enbart för att kunna skriva 

fram relevanta intervjufrågor. Observationerna genomfördes först för att kunna bilda en 

uppfattning av LIP:s innebörd. Fältanteckningar användes för att komma ihåg vad som 

hade blivit uppmärksammat under observationerna. Detta styrker Holme och Krohn 
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Solvang (1997) och menar att det är till fördel att ta hjälp av fältanteckningar för att 

komma ihåg vad som har observerats.  

4.1.2. Intervju 

Det var ett medvetet val att använda intervjuer som insamlingsmetod. Dessutom fanns en 

medvetenhet om att resultatet grundade sig på vad förskollärarna sa att de gjorde, vad de 

trodde och vilka åsikter de sa sig ha. Denscombe (2016) beskriver att intervjuer är en 

passande insamlingsmetod i studier, som har för avsikt att undersöka och utforska 

komplexa och subtila fenomen; såsom åsikter, uppfattningar, känslor, erfarenheter eller 

komplexa frågor. Intervjuer är även en passande metod när det kommer till fördelaktig 

information. Alltså om det finns möjlighet att prata med nyckelpersoner, i detta fall 

förskollärare, som kan ge särskilt värdefulla insikter och kunskaper grundade på sina egna 

erfarenheter. Intervjuernas struktur byggde på semistrukturerade intervjuer, då det gavs 

utrymme att ställa frågor som kom upp efterhand. En semistrukturerad intervju är 

organiserad genom att intervjuaren har en färdig mall/lista med frågor med sig till 

intervjun. Intervjuaren är däremot öppen och flexibel, för att ändra i frågornas ordning 

och öppen för att den intervjuade ska ha möjlighet att kunna utveckla sina synpunkter 

(ibid). 

4.2.  Urval 

Studien utfördes på en förskola i södra Sverige där den genomfördes på förskollärarnas 

arbetsplats. Studien genomfördes på en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning där 

fyra förskollärare blev intervjuade. Urvalet har inte påverkats av vilka förskollärare som 

medverkade i studien, utan det är förskolans personal som valde att delta samt vilka av 

personalen som deltog. Studien var ett utvecklingsprojekt som innebär att Högskolan 

Kristianstad gjorde ett samarbete med den medverkande förskolan. Studien var en 

deltagandeorienterad studie vilket innebar att studien gjordes tillsammans med 

förskollärarna. 

4.3.  Genomförande  

Före intervjuerna besöktes den aktuella förskolan för att lämna missivbrev till de 

deltagande förskollärarna, med information om studiens syfte samt om de etiska 

ställningstagandena, i synnerhet för att de skulle få en inblick i studien. I missivbrevet 
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gavs det kort information om hur upplägget och tillvägagångssättet skulle se ut samt att 

underskrift krävdes för att kunna delta. Förskolläraren behövde även lämna samtycke för 

att ljudupptagning skulle kunna användas under intervjuerna (se bilaga 1). Under besöken 

på förskolan bekantade vi oss med förskolan, dess personal och barn. Observationerna 

genomfördes under två dagar, cirka sex timmar per dag, för att få fram underlag till våra 

intervjufrågor. Det som observerades under observationerna var förskollärarnas 

förhållningssätt gentemot barnen, kommunikationen mellan barn/förskollärare och 

förskollärare/förskollärare samt hur förskollärarna bemöter barnen. Under 

observationerna genomfördes fältanteckningar för att lättare kunna komma ihåg vad som 

blivit observerat.  

Intervjufrågorna (se bilaga 2) skrevs med fokus på öppna frågor som därefter testades 

genom en pilotstudie på en person som var insatt i förskoleverksamhet. Pilotstudien hade 

till avsikt att upptäcka eventuella tolkningsuppfattningar av frågorna samt om frågorna 

var relevanta eller irrelevanta för vad som skulle undersöka. Resultatet av pilotstudien 

var positivt med mycket välformulerade frågor, som endast behövde placeras i bättre 

ordning för att få ett bättre flyt och för att få en röd tråd genom frågorna. Intervjufrågorna 

skickades ut till förskollärarna två dagar innan genomförandet av intervjuerna, eftersom 

vi ville att förskollärarna skulle få så bra förutsättningar som möjligt till att känna sig 

bekväma under intervjuns gång. Även för att de skulle få lite tid till att kunna förbereda 

sig inför intervjun.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med förskollärarna, då enskilda svar från varje 

förskollärare var det som eftersträvades och inte gemensamma svar. Intervjuerna 

genomfördes även med en som intervjuade och en som förde anteckningar och skötte 

ljudupptagningen. Den som skötte ljudupptagning och anteckningar hade dock 

möjligheten att också ställa frågor. Intervjuerna genomfördes i ett mindre rum på 

förskolan, för att kunna arbeta ostört i lugn och ro. På så sätt skapades det en så bra miljö 

för intervjuerna som möjligt. Varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter att genomföra. 

När alla intervjuer var genomförda påbörjades transkribering där intervjuerna delades 

upp; två intervjuer vardera att transkribera. Transkriberingen genomfördes genom att 

intervjuerna avlyssnades och det skrevs ner ordagrant vad förskollärarna hade sagt. Det 

markerades även i den nerskrivna texten när förskollärarna gjorde pauser. När 
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transkriberingen var färdig påbörjades det en analysprocess av empirin. Det tittades efter 

mönster och gemensamma nämnare i förskollärarnas svar.  

4.4. Bearbetning av material 

Efter avslutad studie analyserades resultatet av det insamlade materialet och varje intervju 

transkriberades ut ordagrant. Detta kan uppfattas som väldigt tidskrävande arbete, men i 

enlighet med Back & Berterö (2015), som menar att vid transkriberingen kan tankar och 

reflektioner utvecklas som senare kan tas tillvara på när materialet analyseras. Tematisk 

analysmodell användes för att kunna bearbeta det insamlade materialet. Bryman (2018) 

menar att en tematisk analysmodell handlar om att se och hitta mönster i det insamlade 

materialet. Med hjälp av en tematisk analysmodell sorteras det ut olika teman från 

materialet, som sedan forskarna använder för att se de olika mönster eller gemensamma 

nämnare som kan uppstå i materialet. Fejes & Thornberg (2015) betonar att empirin delas 

upp i olika kategorier genom att se på dess likheter och skillnader, dessa kategorier 

relateras därpå till forskningsfrågorna för studien.  

Transkriberingen fördelades mellan oss för att använda tiden på ett så effektivt sätt som 

möjligt. Under avlyssnandet antecknades alla ord och tysta perioder medan oartikulerade 

ljud sållades bort. Transkriberingen placerades sedan framför oss och alla svar klipptes 

ut från varje deltagare, var fråga för sig. Därefter markerades återkommande begrepp i 

det insamlade materialet och ställde det i relation till studiens syfte. Eftersom ett 

intervjusvar kunde innehålla flera olika begrepp, skrevs nya lappar med ett begrepp på 

varje lapp. Efter det börjades begreppen läggas i olika högar, beroende på vilka likheter 

begreppen hade och det utkristalliserade sig i tre huvudkategorier utifrån begreppen (se 

bilaga 3). Huvudkategorierna som uppstod var följande; skapa goda relationer, 

kommunikation och förhållningssätt. Dessa kategorier valdes ut för att användas som 

huvudrubriker i resultatdelen.  

När sedan bearbetningen av materialet var färdigt påbörjades framskrivning av resultatet 

samt en sammanfattande analys efter varje kategori. Analysverktyget som användes var 

ett relationellt perspektiv på kommunikation, förhållningssätt och att skapa goda 

relationer. Begrepp som användes för att analysera resultatet var begreppen inter-

personell relation, mellanmänsklig relation och sociala relationer.  
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4.5. Etiska övervägande 

Studien tog hänsyn till de fyra etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar på att deltagarna 

har rätt till information om studien och dess innehåll. Samtyckeskravets grund ligger i att 

alla deltagare måste ge sitt samtycke till att delta i studien. Liksom att de får information 

om att de har rätt att lämna studien när de vill utan att bli ifrågasatta. 

Konfidentialitetskravet avser att de deltagandes personuppgifter behandlas på ett 

konfidentiellt och respektfullt sätt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 

Den sista och fjärde principen, nyttjandekravet, inriktar sig på att allt insamlat material 

och uppgifter gällande studien endast ska användas till studiens syfte och inget annat 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Missivbrev skickades ut (se bilaga 1) till förskolan som innehöll information om studien. 

I missivbrevet togs det hänsyn till de fyra etiska principerna genom att de deltagande 

förskollärarna fick lämna samtycke (samtyckeskravet) för att delta i studien samt ge sitt 

medgivande till ljudupptagning under intervjuerna. Förskollärarna fick även information 

om att de hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att bli ifrågasatta. Förskollärarna fick 

även ge sitt samtycke till att de tagit del av information om studiens tillvägagångssätt och 

att de tagit del av missivbrevets information (informationskravet). Missivbrevet innehöll 

även information om att materialet enbart kommer att användas till den här studien och 

kommer att förstöras efter avslutad studie (nyttjandekravet). Förskollärarna fick 

information om att de kommer att få ta del av studien när den är färdig. Det togs även 

hänsyn till GDPR-lagen (konfidentialitetskravet) och hanterade studiens uppgifter med 

respekt gentemot förskollärarna för att inget skulle kunna härledas till dem.  

Det var viktigt för oss att förskollärarna kände ett förtroende och en trygghet i att delta i 

studien. Vi upplevde en öppen dialog med förskolan och berättade hur vi skulle gå tillväga 

med studien. Något som togs med i beaktningen var att det inte skulle bli någon form av 

maktrelation mellan oss och förskollärarna. Men medvetenheten fanns om att det kunde 

bli en form av maktrelation eftersom vi var två som observerade samtidigt. Det gjordes 

även ett medvetet val inför genomförandet av intervjuerna med förskollärarna eftersom 

det valdes att intervjua förskollärarna enskilt. Detta eftersom enskilda svar från varje 

förskollärare eftersträvades och inte gemensamma svar. Intervjuerna genomfördes med 

en som intervjuade och en som förde anteckningar och skötte ljudupptagningen. Detta 
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eftersom en av oss hade haft tidigare kontakt med två av förskollärarna och vi ville inta 

ett så professionellt perspektiv som möjligt. Valet angående att ha en intervjuare var för 

att få samma förutsättningar i alla intervjuer och för att det inte skulle bli någon större 

maktrelation. Målet var att det skulle vara ett genuint givande möte och kännas tryggt för 

alla inblandade parter. För att skapa en trygg miljö för deltagarna utfördes intervjuerna 

på förskolan i ett ostört mindre rum. Även den andra intervjuaren kunde vara delaktig 

genom att denne kunde ställa följdfrågor ifall huvudintervjuaren inte uppfattade samma. 

Denna information fick förskollärarna berättat muntligt för sig innan intervjun började. 

4.6. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att undersökarna mäter det som avses mätas för studien, vilket 

stödjer den kvalitativa forskningen. Under arbetet och processens gång bör därför 

undersökarna hela tiden återkoppla till resultatet och analysera det, genom att granska 

frågeställningarna och syftet. Tillförlitligheten är en angelägen punkt att fundera kring 

som undersökare när intervjufrågor utformas. Kan samma resultat ges vid ett annat 

tillfälle? Ger informanterna samma svar om de skulle blivit intervjuade av någon annan? 

Detta syftar på ett annat namn för reliabiliteten i en kvalitativ studie (Denscombe 2016). 

Generalisering utifrån en kvalitativ ansats innebär att studien som utförs kan generalisera 

området i stort. Resultatet kan ta grund för andra individer än de som förekom genom 

undersökningen, vilket gör det extra grundläggande att granska sitt urval. Generalisering 

kräver rikligt med material som företräder studien (ibid). Detta innebär att den här studien 

inte kommer att vara generaliserbar då endast ett fåtal individer intervjuas vid en särskild 

punkt på kartan. 

4.7. Metodkritik 

Under observationerna togs det i beaktning, att använda sig av två observatörer, eftersom 

människor kan uppfatta olika i situationer som observeras. Detta beror på att människors 

minne och uppfattningsförmåga är olika och kan vara generaliserande. Till hjälp vid 

observationstillfällen med två observatörer, kan det tas hjälp av systematiska 

observationer. Dessa systematiska observationer motverkar det varierande material som 

kan uppstå mellan observatörerna. Med hjälp av de systematiska observationerna skapas 

det en systematik i observerandet, vilket båda observatörerna kan använda sig av för att 

"titta" på samma saker. Detta görs genom att använda ett observationsschema, där båda 
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observatörerna följer ett och samma schema (Denscombe 2016). Å andra sidan kunde 

variationerna ses som en tillgång för att få en djupare och bredare förståelse för förskolans 

verksamhet. Variationerna var även en tillgång för att kunna skriva bra och relevanta 

intervjufrågor, som var fördjupade och specificerade inom LIP. Det har även varit en 

tillgång att vara två eftersom vi har uppfattat situationer lika, vilket blir en tillförlitlighet.  

Intervjufrågorna skickades ut innan intervjun skulle ske för att förskollärarna skulle 

kunna förbereda sig. Denscombe (2016) skriver att det kan vara en fördel att låta 

respondenterna ta del av frågorna innan för att kunna förbereda sig. Detta kan resultera i 

att det blir en bättre förutsättning för att intervjun ska ge rikligt med material. Å andra 

sidan diskuterades att respondenterna hade möjlighet att förbereda sig för att ge oss ett 

”rätt” svar. Det var inte det som efterfrågades utan det var genuina svar från 

förskollärarna, hur de såg på arbetet med lösningsinriktad pedagogik, som var det 

väsentligaste.    

En fundering som diskuterades fram och tillbaka, var hur intervjuerna skulle gå tillväga. 

Om intervjuerna skulle ske i grupp eller enskilt. I enlighet med vad Holme och Krohn 

Solvang (1997) skriver togs det i beaktning att i en kvalitativ ansats skapar intervjuer en 

närhet till deltagarna som på så sätt kan känna av en viss förväntning, där deltagarna kan 

känna att de måste uppträda på ett visst sätt som forskaren förväntar sig. Istället sågs 

närheten som en tillgång för att få fram genuina svar från förskollärarna. Å ena sidan hade 

en gruppintervju eventuellt kunnat göra att förskollärarna kompletterat varandras svar och 

mer varierande svar hade kommit fram eftersom svaren var väldigt lika. Å andra sidan 

hade det också kunnat bli att förskollärarna inte fått fram de svar de ville förmedla.  

En av oss hade tidigare haft kontakt med två av förskollärarna och det gjorde att vi ställde 

oss kritiska till att båda två skulle intervjua. För att kunna inta en så professionell roll som 

möjligt valdes det att använda en huvudintervjuare. Å andra sidan skulle den tidigare 

kontakten kunnat bidra med att förskollärarna kände sig mer bekväma i 

intervjusituationen. 

 

 



 

29 

 

5. Resultat och analys 

I kommande avsnitt skrivs resultatet fram utifrån det insamlade materialet. Resultatet 

sammanställs och presenteras i underrubriker för att göra dem mer överblickbara. 

Resultatet analyseras utifrån den teoretiska ansatsens begrepp; inter-personell relation, 

sociala relationer och mellanmänskliga relationer. Syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärare upplever sitt förhållningssätt i arbete med LIP, i det pedagogiska mötet med 

förskolans barn. Förskollärarna har tilldelats fiktiva namn samt i följande intervjuer 

återspeglar förskollärarna fiktiva situationer och fiktiva personer. Det är alltså ingen 

verklig händelse eller person som kan kopplas ihop med förskolan som förskollärarna 

nämner i intervjuerna. 

5.1. Förhållningssätt  

5.1.1. Tilltron till varje individ 

Förskollärarna uttrycker att deras förhållningssätt är en medvetenhet om ömsesidig 

respekt och att se barnen som kompetenta individer. Förskollärare Anita betonar vikten 

av att se människors lika värde och att det blir väsentligt i arbete med att stärka 

självkänslan hos barn, där allas lika värde och delaktighet ska få ta plats. 

Det är ju alla människors lika värde och sen tycker jag det är väldigt viktigt 

att stärka självkänslan hos barn, att barn tror gott om sig själva (Anita).  

Genom det medvetna förhållningssättet skapar förskollärarna förutsättningar för att skapa 

en positiv atmosfär och klimat i barngruppen, vilket förskolläraren Camilla upplever. 

…skapa en positiv atmosfär och ett positivt klimat både bland barn och 

föräldrar och i arbetsgruppen (Camilla). 

Förskolläraren Daniella anser att det är viktigt att kunna ha en tilltro till varje individs 

inre resurs. Daniella poängterar även vikten av att ha ett respektfullt bemötande gentemot 

barnen i verksamheten.   

Ja man måste ju ha den här tilltron till att varje individ, oavsett om det är stor 

eller liten vi pratar om, att dom har en inre resurs att klara saker och ting, att 

man inte bara kan säga: det är ju inte lönt att försöka med det barnet för det 

går bara inte! För att alla barn vill göra rätt, det är bara det att man måste 

kanske hjälpa dom att veta hur man ska göra. För alla har rätt till att man 

måste ha ett respektfullt bemötande, det är jätteviktigt att man verkligen går 
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in i dom här samtalen med respekt. Det behöver ju inte bara vara samtalen 

utan bara i samvaron, det är respektfullt! (Daniella).  

Bemötande är också något som förskollärarna betonar som grundläggande i arbetet med 

LIP. De upplever att det skapar en medvetenhet om hur det bemöter barnen.  

Att man tänker där också hur man bemöter barnet, hur man har respekten för 

barnet och att man försöker se ur ett barnperspektiv (Anita). 

Förskollärarna benämner att de anser att det är viktigt att se barnen och deras kompetens 

i arbete med LIP. 

5.1.2. Reflektion över sitt eget förhållningssätt 

Förskolläraren Daniella belyser att LIP egentligen inte är någon teori utan det handlar om 

sunt förnuft. Förskolläraren poängterar också att det handlar om att utgå ifrån sig själv 

om hur hen hade velat bli bemöt av andra. 

Asså det här med lipen är ju egentligen ingen teori så utan det handlar bara 

om att man har tagit nånting som är lite egentligen sunt förnuft och gjort det 

någon struktur på tycker jag. Hur man själv hade velat bli bemöt liksom 

känner jag (Daniella). 

Förskollärarna påtalar att innan de började använda LIP som arbetssätt fanns det inte ett 

medvetet förhållningssätt, utan att det var mycket känslor som styrde och hur de kände 

sig just den dagen.  

Utan LIP är det mer förmaningar, gör inte så! Mer tillsägelser kan jag känna, 

alltså att man reagerar mer på känsla, man hade inte ett medvetet 

förhållningssätt, utan att det var lite mer beroende på mitt eget humör. Var 

jag trött en dag så kanske jag blev mer irriterad och arg, medan om jag mådde 

bra så hade jag mer tillåtande attityd. Men här med LIP:en, som man har i 

ryggmärgen, så finns den med när jag är trött, stressad och arg. Så det är den 

största skillnaden tycker jag (Anita).  

Förskollärarna uttrycker även att de fastnade mer i problemet och att det var svårare att 

ta sig ur problemet eftersom problemet var det som kom i fokus. De upplever att det var 

svårare att se lösningar istället. 

Det var ju mer problem då, det är den största skillnaden, då såg man 

problemet. Klart man hittade lösningar då också, men man fastnade mer i 

problemet, nu konstaterar vi det, sen får vi lägga det åt sidan, vad gör vi åt det 

istället, istället för att gå och älta, det är det största (Bodil). 
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Förskolläraren Bodil uttrycker att LIP hjälper till att skapa en medvetenhet om sitt 

förhållningssätt gentemot barnen. 

Men det är mer medvetenhet när man har LIP:en i sig. I fler situationer än vad 

det har varit innan skulle jag tro (Bodil).  

Två av förskollärarna upplever att det finns en problematik att använda sig av LIP vid 

fara.  

Det är ju när det är fara på väg, om man är i trafiken och ett barn man märker 

är på väg, då nej, då känner jag att där kan jag inte omformulera eller tänka 

det utan håll mig i handen. Så det är vid fara jag känner jag inte kan använda 

LIP (Anita).  

En av förskollärarna säger att vid akut fara är det svårt att använda LIP men att LIP:en 

kommer ju in efteråt, när diskussion om händelsen börjar. 

Men… ja det är lite, det är lite så just dom här bitarna när det händer nånting, 

där jag inte kan samtala eller jag hinner inte visa med min kropp vad som ska, 

vad jag önskar för beteende […] sen kommer ju den lösningsinriktade in, både 

att man pratar och samtalar, inte lägger skuld utan bara samtalar kring det 

som hände och sen att man i nästa skede försöker att hela tiden lyfta fram ett 

positivt beteende så att det inte kommer tillbaka (Daniella). 

Förskollärarna påtalar att innan LIP:en var det lättare att ”problemet” fick lov att hamna 

i fokus. Medan idag när de jobbar utefter LIP blir det väsentligt att se lösningarna istället.   

5.1.3. Analys av förhållningssätt 

 I det inter-personella perspektivet intar förskollärarna en professionell roll i mötet med 

barn. Förskollärarna uttrycker att relationer blir av betydelse eftersom det är relationen 

som de bygger först till barn. Förhållningssättet som de väljer att ha påverkar hur mötet 

med barn kommer att bli. I det här perspektivet kan det dras paralleller med 

förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen eftersom de påtalar att de har ett mer 

medvetet förhållningssätt. Detta kan även relateras till det mellanmänskliga eftersom 

förskollärarna är öppna för vilka barnen kan bli i mötet med förskollärarna. Relationer är 

viktiga att kunna bygga tillsammans med barnen i förskolans verksamhet påtalar flertal 

av studiens förskollärare. Utifrån det mellanmänskliga relationsperspektivet säger 

förskollärarna att det är av betydelse att se barnen som unika och kompetenta. Dessutom 

blir det av betydelse att bygga upp relationer till barnen i barngruppen för att kunna skapa 

ett gott klimat i verksamheten.  
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5.2. Kommunikation 

5.2.1. Verbal och icke-verbal kommunikation  

Språket upplever förskollärarna är ett bra verktyg att använda i mötet med barn. 

Förskollärarna anser att det är genom språket som de kan omformulera meningar till att 

bli något positivt istället.  

Ja att man omformulerar istället för att säga: gå inte på vägen så säger man: 

vi går på trottoaren. Det önskade resultatet du vill ha, ska du berätta för barnet. 

[…] Att man har omformuleringar och att man aldrig använder (ordet) inte i 

sin metodik när man prata (Camilla).  

Förskolläraren Daniella poängterar även att det är viktigt att kunna hjälpa barnen att 

omformulera sig i mötet med andra barn. 

…att man lyssnar noga och försöker vad är det vi säger till varandra? Hur 

säger vi saker och ting. Hur säger barnen saker till varandra, kan vi hjälpa 

dem att omformulera om det behövs? (Daniella).  

När förskollärarna ställer öppna frågor tillåter det barnen att utveckla sina svar och kunna 

sätta ord på sina känslor.  

Hellre dom öppna frågorna; hur tänker du? Hur känner du? Vad hände? Och 

även om det blir en konflikt, att komma åter tillbaka hur känns det nu? I 

synnerhet med dom lite äldre barnen (Anita).  

Kroppsspråket anser de är viktigare i arbetet med de mindre barnen, som inte själva har 

något verbalt språk. Förskollärarna anser att ifall de fortsätter ställa frågor eller teckna till 

de mindre barnen, så kommer det kanske någon gång ett svar tillbaka. 

Vi ställer ju dom här öppna frågorna med, och våra barn dom flesta har ju 

inget språk, som vi förstår möjligen kroppsspråket. Men vi ställer ju ändå 

frågorna till dom, vill du ha mjölk eller vatten? Och där är ju inget svar av 

vissa och det förväntar man ju sig inte heller just då. Men någon gång kanske 

de tecknar vatten eller pekar eller vad det nu kan va (Bodil).  

Förskollärarna poängterar även att kroppsspråket är ett sätt att kommunicera med 

verksamhetens barn, framför allt i den här studien med de yngsta barnen. Förskollärarna 

anser också att det gynnar att stärka barnen i de situationerna de befinner sig i samt för 

att fokusera på det som barnen redan kan.  

LIP är faktiskt jättebra även för de allra yngsta barnen när man jobbar med 

dom. Där handlar det kanske inte så mycket att jag samtalar om hur ska vi 
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lösa den här med leksakerna eller nått sånt utan då handlar det om 

kroppsspråk, minspel eller gester (Daniella). 

Förskolläraren Bodil påtalar att kroppsspråket jobbas det mycket med i arbete med de 

yngsta barnen. Hon poängterar även att det kan vara en utmaning att lära sig förstå 

barnens kroppsspråk. 

Kroppsspråket är det vi jobbar mest med, med de yngsta barnen i alla fall, och 

lära sig det, det är en utmaning. Att lära sig förstå kroppsspråket (Bodil).  

Ge positiv feedback är något som förskollärarna poängterar kan vara att finna lösningar 

på ett positivt sätt. Även att genom feedbacken kunna lyfta varandras kompetenser som 

styrkor samt kunna bemöta andra människor positivt.  

Jag tycker att barnen tränar sig i att bemöta varandra, också på ett positivt 

sätt, att dom också kan ge feedback till varandra när dom gör nånting bra. 

Och att dom kan hjälpa varandra lättare, för att man uppskattar det sättet dom 

gör det på, att dom själva får feedback om man gör det […] Alla ska få lika 

mycket feedback och lika mycket positivt… även den bråkige ska man plocka 

väck det bråkiga och bara lyfta dom när dom gör nått bra (Camilla).  

Förskolläraren Daniella påtalar att genom feedback kan de rusta barnen att kunna se 

annorlunda på situationer som de befinner sig i. 

En annan sak med LIP:en är ju det här med att det inte alltid bara handlar om 

att vi använder LIP:en när barnen är i en konflikt. Utan det handlar ju mycket 

om den här positiva feedbacken, att vi ska rusta dom i att se annorlunda på 

situationen, att tala om vilket som är vårt önskade beteende hos barnen, vad 

vi vill att dom ska göra istället (Daniella). 

Kommunikation, i olika former, lyfter förskollärarna som en viktig grundsten i LIP:ens 

arbete. De lyfts även av att det är grundläggande att kunna använda sig av 

omformuleringar och ge positiv feedback för att få fram ett önskat beteende. 

5.2.2. Bemötandet av relationer 

Förskollärarna lägger stor vikt vid hur de bemöter barnen i barngruppen men även hur 

barnen möter andra barn. Förskolläraren Camilla pratar om det lågeffektiva bemötandet, 

där det betonas att behålla sitt lugn i mötet. 

Jag tycker att barnen tränar sig i att bemöta varandra också på ett positivt sätt, 

att dom också kan ge feedback till varandra när dom gör nånting bra. […] Det 

är samma det här lågeffektiva bemötandet, det går ju också in i LIP:en tycker 

jag. Att man själv håller sitt lugn, att man förklarar och istället för att säga 
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nånting att man bara tar en hand på axeln och möter med blicken och då vet 

barnet vad jag vill, vad man vill ha ut av det (Camilla). 

Förskolläraren Anita lägger vikt vid det positiva tänkandet och om hur bemötandet av 

andra människor blir betydelsefullt. Anita påtalar även att hon upplever att det skapar en 

större medvetenhet hos sig själv. 

Att när man jobbar med LIP och har man det här positiva tänket, tänker på 

bemötande med andra människor, att det ger ringar på vattnet. […] Bra, för 

det skapar en medvetenhet hos mig hur jag bemöter människor, hur jag ställer 

frågor (Anita).  

Förskollärarna framhåller relationer som viktiga i arbete med barn. Eftersom det kan 

skapa förutsättningar för barngruppen för hur de kan bemöta varandra. 

Ja det är ju det vi har pratat om i stort sett, det känner jag är det här med att 

man skapar förutsättningar i gruppen, att finnas där som ett lim mellan 

barnens relation och hjälpa dom att hitta hur man bemöter varandra 

(Daniella).  

Förskolläraren Bodil säger även att det är viktigt att barnen får se, att förskollärare också 

har känslor precis som de har. 

Sen är det viktigt att barn får se alla våra känslor också, vi är inte marionetter 

som går och ler konstant. Dom måste veta ibland är du arg och nu är jag arg, 

det är inte okej. Det är jätteviktigt, även om LIP är positivt, det är det ju, så 

är känslorna också viktiga ju (Bodil).  

Instruktivt arbetssätt pratar förskollärarna om att de använder sig av i arbetet med barn. 

Förskollärarna säger att i det instruktiva arbetet ska det vara tydliga och korta meningar 

och undvika längre utläggningar. 

Och inte för långa utläggningar, inte med dem yngre i alla fall. Korta 

meningar och tydligt. Det är under hela dagen upplever jag (Anita).  

Förskolläraren Daniella påtalar även vikten av att arbeta med det instruktiva eftersom det 

blir enklare för barn att veta vad de ska göra.  

Det som är bra med LIP:en är att den är instruktiv, jag tänker så här istället 

för att man säger vad de inte ska göra så betonar man vad man vill att dom 

ska göra, den instruktionen man vill att dom ska göra. Så det blir mycket 

enklare för barnen också, är det lättare att veta att man ska hänga jackan 

istället för att man säger släng inte jackan på golvet, utan häng jackan på 

kroken. Så är det ju en bra instruktion (Daniella).  
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Bemötandet pratar förskollärarna om i arbete med LIP, att kunna behålla lugnet i mötet 

med barn. Förskollärarna prata även om att LIP:en hjälper barnen att kunna bemöta 

varandra i verksamheten. Liksom genom ett instruktivt bemötande kunna ge instruktiva 

förklaringar till barnet, för att det ska kunna bli lättare för barnen att förstå vad 

förskollärarna vill. 

5.2.3. Provocerande med omformulering 

Förskollärarna fick frågan om de anser att något är mindre bra med LIP. En förskollärare 

uttrycker att LIP kanske kan ses som provocerande.  

Den frågan funderade jag på, och där tror jag att den kan provocera andra. 

När man bygger på dem stärka sidorna och man omformulera, jag har ett 

medvetet tänk på vad jag gör. Men har jag inte det tänket så tror jag man kan 

reagera på men herregud varför säger hon inte till på skarpen. Medan jag inte 

säger till på skarpen utan jag säger till på ett annat sätt, så jag tror det kan 

provocera (Anita).  

Förskolläraren Anita menar att för en del kan kanske LIP:en upplevas som provocerande 

när Anita väljer att omformulera sina meningar istället för att säga till på skarpen.  

5.2.4. Analys av kommunikation 

För att kunna upprätthålla goda relationer med barnen blir kommunikationen av 

betydelse. Det är i kommunikationen som förskollärarna och barn kan uttrycka sig och 

göra sig hörda. Det är även genom kommunikationen som förskollärarna kan göra 

omformuleringar för att förstärka det positiva önskvärda beteendet som de vill att barnen 

ska uppnå. Ur ett inter-personellt perspektiv sett blir det av betydelse för förskollärarna 

att kunna skapa en professionell relation med barnen. Även kopplat till det sociala 

relationsperspektiv blir det av betydelse för hur förskollärarna väljer att bemöta barnen, 

eftersom det är i interaktionen den sociala relationen byggs.  

5.3. Skapa goda relationer 

5.3.1. Ringar på vattnet 

Förskollärarna uttrycker att genom LIP:en upplever de att det kan skapa ringar på vattnet. 

De menar att desto mer de kan förstärka barnen och ge en positiv känsla, kan det 

återspegla barnens eget kunnande och styrkor. De upplever även att de inte alltid behöver 



 

36 

 

säga till alla barnen, att till exempel sätta skorna på hyllan. Eftersom den positiva 

förstärkningen uppmuntrar barnen till att göra en handling utan att behöva bli tillsagd. 

Förskollärarna poängterar även att göra mer av det som fungerar och mindre av det som 

inte fungerar är väsentligt inom pedagogiken.  

Sen är det ju det här att man uppmuntrar barnen mycket mer även om man 

alltid gör det annars också, så är det ändå medvetet på ett annat sätt. För om 

jag ser att Kalle sätter skorna på skohyllan själv, så åh vad bra Kalle att du 

kunde det. Så kanske någon annan med gör det utan att man säger det då. Och 

så får man uppmuntra där också, så blir det ringar på vattnet. […] Annars är 

det också det att man lyfter barnen, man uppmuntrar dom. Med varandra 

(förskollärarna) är det lite svårare, det får man träna på, det är lättare att 

uppmuntra barnen (Bodil). 

Förskolläraren Anita säger att den positiva förstärkningen är ett bra redskap att ta hjälp 

av i konfliktsituationer, där det ibland kan ”låsa” sig för barn och de behöver hjälp att 

hitta en lösning.  

Det kan ju vara i konfliktsituationer, att man kanske påminner barnen, hur 

lekte ni innan, att försöka fortsätta med det, att stötta dem i konfliktsituationer 

för det är ju lätt att det låser sig då. Att man även personligen du Kalle du 

kunde ju stapla klossar många i höjd och du Nisse du hittade ju en röd bil som 

ni använde, att hjälpa dem tillbaka till den positiva leken. Där tycker jag det 

är ett bra redskap, LIP, att ta till vid konfliktsituationer (Anita).  

Förskollärare Daniella upplever att den positiva förstärkningen hjälper barnen att få syn 

på varandras styrkor. Daniella upplever även att hon lyfter sina kollegors styrkor också 

medhjälp av LIP.  

Jag tycker att när man använder LIP så skapar man goda relationer i gruppen. 

Barnen får syn på sina egna styrkor och på sina kamraters styrkor, man lyfter 

sina kollegor […] Jag kan se att även små barn gör det också, dom provar sig 

fram i det här (Daniella). 

Förskollärarna påtalar att en av LIP:s grunder handlar om att göra mer av det som fungerar 

och mindre av det som inte fungerar. Det blir då väsentligt att stärka barnen i det som de 

är bra på. 

Att man stärker barnen i det som de är duktiga på istället för att fokusera på 

det som de inte kan. Det blir en enkel metod att man gör mer av det som 

fungerar, fungerar det inte så gör något annat (Camilla). 

Det poängteras även av förskollärarna att LIP:en finns med hela tiden i förskolans vardags 

och i vardagliga situationer som uppstår inom förskolan.  
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Asså det är ju dom här vardagliga situationerna när man hela tiden använder 

sig av lösningsinriktad. Men oftast är det ju det här med nu är det två som vill 

ha en sak, hur ska vi göra? (Daniella). 

Förskollärarna pratar om hur viktigt det är att lyfta barnen i verksamheten och ge dem 

positiv förstärkning. Det är även av betydelse att kunna lyfta sina kollegor även om det 

ibland glöms bort. Det betonas även att LIP:en är en del av den vardagliga verksamheten 

som gör att barnen kan bli delaktiga i det lösningsbyggande arbetet.  

5.3.2. Önskvärt beteende 

Förskollärarna pratar om det önskvärda beteendet, som de förklarar är ett önskat resultat 

som de vill att barnen ska göra. De poängterar att det är av betydelse att omformulera 

meningar till något positivt istället för att fokusera på det negativa.  

Tala om vilket som är vårt önskade beteende hos barnen, vad vi vill att dom 

ska göra istället. Så det är det här positiva som är jätteviktigt (Daniella).  

Förskolläraren Camilla påtalar även i det önskade resultatet behövs det inte användas 

ordet inte eftersom barnen är medvetna om vad de får och inte får göra. 

Det önskade resultatet du vill ha ska du berätta för barnet, istället för att säga 

spring inte, utan då säger man vi går inne. Istället för att säga stå inte upp i 

gungan, så sitter vi ner när vi gungar. […] Men kommer man ihåg sig så är 

det mycket bättre att det är det önskade resultatet barnen behöver höra. Inte 

det som de inte får göra för dom hör (ordet) inte ändå (Camilla).  

JAG-budskapet bli väsentligt för förskollärarna att använda, för att förmedla vad ”jag” 

vill att barnen ska göra. 

Sen tycker jag om JAG-budskapet, istället för att säga DU är jobbig säger jag 

istället jag upplever att det blir stressigt här eller att det är jobbigt, om jag 

pratar med en kollega till exempel […] Jag hade ett barn med ett äpple i 

munnen, jag sa då JAG vill att du sitter på golvet och äter ditt äpple. Jag hade 

annars kunnat säga spring inte omkring och ha äpple i munnen. Men det är 

medvetet då att man väljer hur man säger till barn. Man kan lägga det på sig 

själv också, JAG vill att du sitter ner, då är det inte ett alternativ att springa 

runt och äta äpple (Anita).  

Genom att förskollärarna använder sig av omformuleringar kan de få fram ett önskat 

beteende på ett positivt sätt. JAG-budskapet blir också av betydelse att använda för att 

förmedla något som ”jag” vill ska ske. 
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5.3.3. LIP i relation till läroplanen 

Två av förskollärarna pratar om hur de kan koppla pedagogiken till läroplanen. En 

förskollärare kan relatera LIP till förhållningssätt som förskolans läroplan tar upp. 

Jag tycker också att LIP:en kan man på ett jättebra sätt koppla till våran 

läroplan. För LIP:en är ju det här förhållningssättet man pratar om i normer 

och värden, det är förhållningssättet man pratar om i omsorg, utveckling och 

lärande och även i barns inflytande. Det finns allt det här att barn ska tränas i 

att kunna delta i gruppverksamhet, att kunna se andras synvinkel, allt det här 

finns i förhållningssättet som man har när man jobbar med LIP:en. Så att den 

är ett redskap eller verktyg att nå vår måluppfyllelse (Daniella).  

Förskolläraren Anita upplever likheter med de olika arbetssätten hon jobbat utefter i sin 

förskollärarprofession, och hur det kan relateras till läroplanen.  

Grundtanken och omtanken med barnen har man ju med bägge, man vill ge 

dem trygghet med bägge, pedagogiskt lärande vill man se på bägge 

förhållningssättet. Läroplanen ska ju följas av bägge, men kanske på lite olika 

sätt (Anita).  

Förskollärarna berättar om hur de ser på LIP:ens arbetssätt i relation till förskolans 

läroplan och hur de kan se likheter med LIP:en och andra arbetssätt de upplevt i sin 

profession. 

Vi har ju tre ben här… lipen, entrepenöriella lärandet och grön flagg för en 

hållbar utveckling. Så att den ingår där som en av våra styrkor som vi jobbar 

med (Camilla). 

Förskollärarnas arbetssätt kan även kopplas ihop med läroplanen genom hållbar 

utveckling och en förskollärare poängterar att LIP och hållbar utveckling är två av 

förskolans tre ”ben”. 

5.3.4. Analys av skapa goda relationer 

Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att de kan hjälpa barnen att kunna se annorlunda 

på olika situationer. Genom den positiva feedbacken kan de hjälpa barnen att se ur ett 

annat perspektiv och vilket som är förskollärarnas önskade beteende. Utifrån det sociala 

relationsperspektivet använder förskollärarna olika medel för att kunna hjälp barnen 

framåt i deras utveckling. Det är väsentligt dock att påtala att förskollärarna är öppna i 

mötet med barn och ser möjligheterna för vilka barnen är och kan bli, istället för att göra 

antagande om vilka barnen är. I relation mellan kommunikation och relationsbyggandet 

påtalar även förskollärarna att det är av betydelse att göra mer av det som fungerar och 
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mindre av det som inte fungerar. Det kan relateras till det mellanmänskliga begreppet 

eftersom förskollärarna ska vara närvarande i relationen med barn. Genom att vara 

närvarande i relationen med barn lär förskollärare känna barnen och kan då skapa sig en 

uppfattning om vad som fungerar för barnen och kan ta med det i kommande situationer. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och 

litteratur. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare upplever sitt 

förhållningssätt i arbetet med LIP, i det pedagogiska mötet med förskolans barn. Det 

ställdes tre forskningsfrågor, för att besvara syftet, vilka var; Hur uttrycker förskollärarna 

sitt arbete med LIP med förskolans barn? Vilket förhållningssätt anser förskollärare att 

de har gentemot barnen i förskolan utifrån ett LIP perspektiv? Vad är det som gör att 

förskollärare anser att lösningsinriktad pedagogik är till fördel i mötet med barn? 

6.1. Förskollärarnas arbete med lösningsinriktad pedagogik 

Resultatet visade att förskollärarna uttrycker att de jobbar med LIP hela tiden eftersom 

det är en del av deras vardag. En av förskollärarna poängterar att LIP:en saknar en 

vetenskaplig grund som många andra pedagogiker och teorier har. Förskolläraren belyser 

istället att LIP egentligen handlar om sunt förnuft, om hur bemötande och kommunikation 

med barnen och kollegor sker i förskolan. Förskollärarna menar även genom att vara 

lyhörd i kommunikationen och vara medvetna om hur de bemöter barnen och kollegorna 

skapar de goda relationer till varandra.  

Resultatet går givetvis att tolka utifrån vad Måhlberg och Sjöblom (2009) skriver om den 

lösningsinriktade pedagogiken. Måhlberg och Sjöblom (2009) belyser att pedagogiken 

saknar vetenskaplig grund och istället bygger pedagogiken på erfarenhet och hur 

människor kan relatera till andra människor. Detta visar förskollärarna en medvetenhet 

om, precis som det nämnts i resultatdelen. Förskollärarna poängterar att de ser 

pedagogiken som en självklarhet kring hur de bemöter andra människor runt omkring sig. 

Pedagogiken bygger på att se barn som kompetenta och delaktiga varelser i förskolan 

(Måhlberg och Sjöblom 2009). 

Utifrån vår uppfattning om den lösningsinriktade pedagogiken och resultatet av studien 

tolkar vi att pedagogiken också kan tolkas utifrån ett relationellt perspektiv. Det 

relationella perspektivet handlar om att skapa relationer till barnen för att kunna stödja 

barnen i deras utveckling och lärande (Aspelin 2013).  Förskollärarna betonar att vara 

närvarande i mötet med förskolans barn, kan hjälpa dem att rusta barnen i det 

lösningsinriktade arbetet. Vår uppfattning och tolkning är att förskollärarna är närvarande 

i relationen med förskolans barn, vilket blir betydande för hur resultatet av mötena 
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kommer att bli. Aspelin och Johansson (2017) poängterar att det inte är förrän i mötet här 

och nu som barn kommer att visa vilka de är. Det blir därför av betydelse att inneha en 

relationskompetens för förskollärarna. Aspelin (2015) betonar även att det blir väsentligt 

för förskollärare att förmedla förtroende och respekt, för att kunna skapa goda relationer 

till barnen i förskolan.  

Resultatet belyser hur betydelsefullt det är att kommunicera och ställa öppna frågor till 

alla barn i förskolan, även om förskollärarna vet att de kanske inte får ett verbalt svar 

tillbaka. Vår tolkning av förskollärarnas svar är att det blir betydande att fortsätta ställa 

öppna frågor för att så småningom få ett verbalt svar. Benjamin (1987) poängterar att de 

öppna frågorna bli betydande för att få fram känslor och tankar hos den tillfrågade parten. 

När väl svaren kommer från barnen, blir lyssna ett alternativ för att kommunicera med 

barnen. Berg och De Jong (2011) menar att lyssna handlar då om att kunna ta del av 

information som krävs för att kunna kommunicera med barn. Genom att sätta Jonssons 

(2016) studie i relation till vårt resultat blir det väsentligt att poängtera att förskollärarna 

bör fortsätta ställa frågor. Detta eftersom det skapas en medvetenhet hos förskollärarna 

när samtal sker med barn. 

6.2. Förhållningssättet förskollärarna beskriver sig ha 

Utifrån vad som beskrivits i resultatdelen förklarar förskollärarna att förhållningssättet 

som de har är ett medvetet förhållningssätt gentemot barnen. Genom denna medvetenhet 

är förskollärarna närvarande i mötet med barnen och lyhörda i kommunikationen med 

dem. Förskollärarna framhåller att medvetenheten gör att de är mer uppmärksamma för 

hur de bemöter barnen, hur de pratar med barnen samt hur de gör barnen delaktiga i 

förskolan. Förskollärarna betonar vikten av att lyfta barnen och skapa en tilltro till barnen, 

att de klarar av saker och ting; att se barnen som kompetenta medskapare av förskolans 

verksamhet. Förskollärarna poängterar även vikten av att lyfta sina kollegor, vilket är 

minst lika viktigt som att lyfta barnen i verksamheten. Till skillnad från när förskollärarna 

inte jobbade utefter LIP:s principer var upplevelsen att det ofta var ens egna känslor som 

styrde. Beroende på vilken eller vilka känslor förskollärarna hade, blev resultatet av 

situationerna olika. Förskolan som medverkade i studien jobbar både efter LIP och hållbar 

utveckling och det blir därmed betydelsefullt att ge barn delaktighet och inflytande i 

förskolan. 
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I ovanstående sammanfattning benämner förskollärarna vikten av att lyfta både barn och 

kollegor i förskolan. Måhlberg och Sjöblom (2012) belyser även de, att det är 

grundläggande i arbete med LIP att lyfta både barn och kollegor. Detta för att kunna 

förstärka den positiva känsla som infinner sig hos människor när de får beröm, för att de 

är bra på någonting. Det upplevs dock en problematik kring att lyfta sina kollegor på 

förskolan. Förskollärare poängterar att det är lättare att lyfta barnen när de gör någonting 

bra än att lyfta sina kollegor. Detta kan sättas i relation till Giddens (1984) 

struktureringsteori om det praktiska medvetandet. Eftersom det blir tydligt att 

förskollärarna inte reflekterar över hur viktigt det kan vara att lyfta sina kollegor, då det 

oftast glöms bort. Å andra sidan betonar Giddens (1984) att det kan vara till fördel att 

tillta ett diskursivt medvetande för att börja reflektera över sina handlingar. Till följd blir 

det väsentligt att kunna diskutera och motivera sina val i situationer som kan uppstå. På 

så sätt kan förskollärarna bli medvetna om vikten av att lyfta sina kollegor.  

Förskollärarnas förhållningssätt kan å andra sidan ses ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 

Detta eftersom barnen är delaktiga i lösningsbyggande processer, vilket Person och 

Persson (2015) beskriver att hållbar utveckling handlar om, att göra barnen delaktiga i 

utvecklingsprocesser. En av förskollärarna förtydligade vikten av att det är utefter 

förskolans läroplan Lpfö 18, som förskolans verksamhet ska jobba efter, och att mycket 

av LIP:ens grundtanke finns med i läroplanen. Det handlar bland annat om 

förhållningssättet i normer och värden. Persson och Persson (2015) skriver att inom 

skolans värld, förskolan inkluderad, handlar hållbar utveckling om att skapa 

förutsättningar för att barn ska få kunskap om värderingar, beteende och livsstilar som 

krävs för att de ska kunna vara med och förändra samhället. Eftersom det är i förskolan 

som det livslånga lärandet skapas. Hedefalk (2014) poängterar att utbilda barn till att 

handla för en förändring, vilket vår tolkning är att förskollärarna gör i sitt arbete och i sitt 

förhållningssätt.  

6.3. Kan pedagogiken göra skillnad i mötet? 

Förskollärarna upplever att LIP:en gör skillnad i mötet med barnen i förskolan. De 

poängterar att det medvetna förhållningssättet är en viktig byggsten i arbete med LIP men 

de poängterar även vikten av att kommunicera med barnen. Genom att förskollärarna är 

medvetna i sitt förhållningssätt, blir de medvetna om hur de bemöter barnen i förskolan. 

Genom att de blir medvetna om hur de bemöter barnen blir det grundläggande att skapa 
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en god kommunikation till barnen. I kommunikationen kan förskollärarna göra 

omformuleringar för att skapa en positivitet hos barnen och deras beteende och på så sätt 

få fram ett önskvärt beteende. Måhlberg och Sjöblom (2012) menar att med 

omformuleringar kan problemet få en annan vinkel och det positiva framhålls. Detta i sin 

tur skapar goda relationer mellan förskollärarna och barnen. Förskollärarna betonar även 

att LIP:en inte enbart används mellan förskollärare och barn utan att LIP:en är ett verktyg 

som barnen kan använda sinsemellan också. Skapandet av goda relationer och ett positivt 

klimat i förskolan, upplever en förskollärare som en av orsakerna till att det blir skillnad 

i mötet med barn. Detta kan givetvis tolkas utifrån det relationella perspektivet, där 

Aspelin (2015) pratar om att genom kommunikation, i detta fall genom omformuleringar, 

skapas förståelse för barnens handlande. På så sätt skapas det en ömsesidighet mellan 

förskollärarna och barnen och det aktiva deltagandet blir ett faktum. 

Å ena sidan pratar förskollärarna om att kommunikation är betydande för LIP:ens arbete. 

Eftersom det är genom kommunikation som förskollärarna kan göra omformuleringar, 

som kan få fram ett önskvärt beteende hos barn. Det bli även betydande att använda JAG-

budskap i kommunikationen med barn för att förmedla vad ”JAG” vill att barnen ska 

göra. På så sätt kan förskollärarna eftersträva att få fram ett önskvärt beteende hos barnen. 

Tolkningen av förskollärarnas svar belyser att genom omformulering kan de förmedla ett 

önskvärt beteende till barn på ett positivt sätt, vilket Berg och De Jong (2011) styrker. 

Å andra sidan beskriver förskollärarna att det medvetna förhållningssättet hjälper dem 

vara närvarande och medvetna om hur de bemöter barn och kollegor i förskolan. Genom 

att skapa positivitet i förskolan upplever förskollärarna att de skapar goda relationer till 

barnen. Genom att se de positiva dragen hos varje individ, främjas förskollärarnas 

förmåga till att se utefter varje individ. Det blir därför betydelsefullt att lägga förutfattade 

meningar och fördomar åt sidan i arbetet med barn (Hundeide 2009). 
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7. Slutsats 

Efter avslutad studie är vi eniga om att forskningsfrågorna är besvarade men att ämnet 

kan till fördel fortsätta undersökas, då det inte finns så mycket vetenskaplig forskning att 

ta del av. Slutsatsen av studien är att förskollärarna jobbar utefter ett medvetet 

förhållningssätt och är närvarande i relationen med barnen. Förskollärarna visar även en 

medvetenhet om hur ett arbete med LIP kan konkretiseras i förskolans verksamhet, 

genom att göra barnen delaktiga i det lösningsbyggande arbetet.  Att ha ett medvetet 

förhållningssätt har gett förskollärarna en tydlig och klar bild över hur deras bemötande 

blir synligt mot barnen, och att allt som utförs blir mer medvetet med hjälp av ett LIP-

perspektiv. Det som förskollärarna uttrycker som betydelsefullt i arbetet med LIP är att 

göra omformuleringar, ge positiv feedback samt förmedla ett önskvärt beteende för att 

bibehålla det medvetna förhållningssättet. Genom det medvetna förhållningssättet som 

förskollärarna förmedlar, kan social hållbarhet kopplas ihop med deras arbetssätt 

eftersom det blir av betydelse att göra barnen delaktiga i verksamheten. 

Den relationella pedagogiken och lösningsinriktad pedagogik har likheter i sina olika 

pedagogiker och kan på så sätt kopplas ihop. I de båda pedagogikerna är relationerna av 

betydelse mellan barn och förskollärare för att kunna kommunicera. Detta leder till att 

kommunikationen blir betydelsefull för att kunna lyfta positiva aspekter för barn i 

förskolan. I relationell pedagogik och lösningsinriktad pedagogik används samtal och 

kommunikation för att kunna interagera med varandra. 

Vi tar med oss ny kunskap utifrån resultatet, tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt 

och styrdokument, som varit till en stor nytta och hjälp att vilja utveckla och bredda detta 

perspektiv. Utifrån studiens resultat är upplevelsen att förskollärarna synliggör att 

pedagogiken kan förändra mötet med barn, kollegor samt föräldrar. Vår förhoppning är 

att denna studie väcker intresse hos andra förskollärare att arbeta vidare med, för att på 

så sätt skapa mer reflektioner och tankar om sitt arbetssätt. Genom den lösningsinriktade 

pedagogiken belyser förskollärarna, att reflektioner över sitt förhållningssätt och viktiga 

aspekter kan göra skillnad i mötet med förskolans barn. 

 

 



 

45 

 

Referenslista 

 

Ajmal, Y. & Rhodes, J. (1995). Solution Focused Thinking in Schools. Behaviour, 

reading and organisation. London: BT Press. 

 

Aspelin, J. (2013). Vad är relationell pedagogik? I: Aspelin, J. (red). (2013). Relationell 

specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. Ss:13-

25. 

 

Aspelin, J. (2015). Lärares relationskompetens – begreppsdiskussion med stöd i Martin 

Bubers begrepp “det sociala” och “det mellanmänskliga”. Utbildning och demokrati. 24 

(3), s. 1-16. 

 

Aspelin, J. & Johansson, L. (2017). Relationell pedagogik – ingång till ett fält. 

Pedagogisk forskning I Svergie. 22 (3-4), s. 159-165. 

 

Back, C. & Berterö, C. (2015). Interpretativ fenomenologisk analys. Handbok i kvalitativ 

analys. S. 148-161. 

 

Benjamin, A. (1987). The helping interview with case illustrations. Boston: Houghton 

Mifflin. 

 

Berg, I-K. & De Jong, P. (2011). Att bygga lösningar: en lösningsfokuserad 

samtalsmodell. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergnehr, D. (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en 

begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, (5), s. 49-61. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber. 

 

Dalli, C. (2008). Pedagogy, knowledge and collaboration: towards a ground-up 

perspective on professionalism. European Early Childhood Education Research Journal, 

16 (2), s. 171-185. 



 

46 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

European Brief Therapy Association. (2012). http://www.ebta.eu/ [2019-09-19]. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I: Fejes, A. 

& Thornberg, R. (red). (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stockholm: 

Liber. Ss: 16-43. 

 

Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the theory of structuration. 

Cambridge: Polity Press. 

 

Gulliksson, H. & Holmgren, U. (2018). Hållbar utveckling: teknik, samhälle och 

livskvalitet. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hedefalk, M. (2014). Förskola för hållbar utveckling: förutsättningar för barns 

utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet. 

 

Holme, I-M. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hundeide, K. (2009). Vägledande samspel i praktiken: genomförande av ICDP-

programmet. 1. uppl. Stockholm: ICDP. 

 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten 

med barns perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8 (1–2), s. 42–57. 

 

Jonsson, A. (2016). Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: 

med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. Tidskrift for nordisk 

barnehageforskning, 12 (1), s. 1–16. 

http://www.ebta.eu/


 

47 

 

Karlsson, R. (2008). Lekens form och innehåll – gestaltningar av demokratiska aspekter 

i en förskolekontext. I: Ärlemalm-Hagsér & Sandberg, Anette (2008). Miljöer för lek, 

lärande och samspel. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Melin, E. (2009). Barns delaktighet i förskolan Definition, Observation och Delaktighet 

som social process. Stockholm: Stockholms läns landsting. 

 

Måhlberg, K. & Sjöblom, M. (2009). Lip-focus. Täby: Måhlberg & Sjöblom. 

 

Måhlberg, K. & Sjöblom, M. (2012). Lösningsinriktad pedagogik: för en roligare skola. 

6., rev. uppl. Täby: Måhlberg & Sjöblom. 

 

Persson, C. & Persson, T. (2015). Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle. 3., 

[omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi. 

 

Rödstam, M. (1994). Barns utveckling 0-3 år. 1. uppl. Stockholm: Liber utbildning. 

 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

 

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Statens offentliga utredningar 

(184 s). 

 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. Stockholm: 

Norstedts. 

 

United Nations (2019). Convention on the Rights of the Child. 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf. [2019-10-21]. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. [2019-10-21].

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


1(2) 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Information om projektet lösningsinriktad pedagogik med 

Samtyckesbrev 

Detta är en förfrågan om ert deltagande i en studie kring lösningsinriktad pedagogik. Vi 

vill uppmärksamma er på, att allt deltagande är frivilligt och att Ni kan och har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst. Vi är två studenter som under höstterminen 2019 läser 

sista terminen i Förskollärareprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien 

genomförs som en del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att 

publiceras i en examensuppsats. 

Vi har ett stort intresse av vad lösningsinriktad pedagogik innebär och hur den påverkar 

mötet tillsammans med barnen samt hur förskollärarna hanterar möten/förhållningssätt i 

olika situationer i förskolan.  

Vårt första möte ute på förskolan kommer att ske passivt då vi vill observera 

förskollärarnas arbete med lösningsinriktad pedagogik. Detta för att få mer kött på benet, 

så att vi kan skriva bra och givande intervjufrågor, som kommer att ställas vid annat 

tillfälle. Vi har för avsikt att intervjua 4 frivilliga förskollärare på förskolan, 2 från en 

småbarnsavdelning och 2 från en storbarnsavdelning. Detta för att få ett så rikt material 

som möjligt.  

Vi kommer att föra anteckningar vid observationerna som kommer att stödja våra 

intervjufrågor. Under intervjun med förskollärarna önskas även ljudupptagning då det 

kan vara till fördel i vår studie att få med alla detaljer. Vi kommer att ta hänsyn till 

hanteringen av dataskyddsförordningen – GDPR – och kommer därefter inte att skriva ut 

några namn vid våra undersökningar. Varje situation/förskollärare kommer därför att 

benämnas A, B, C, och D. Fokuset kommer att ligga på hur förskollärarna hanterar mötet 

och deras förhållningssätt tillsammans med barnen, inte vad barnen gör eller säger. 

Allt material kommer endast att användas i utbildningssyfte och kommer efter 

bearbetning att transkriberas. Studien kommer sedan att registreras på Högskolan 

Kristianstad i enlighet med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). Vid färdig
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 studie kommer förskolan få tillgång till studien, som sedan kan länkas vidare till 

intresserade personal och vårdnadshavare.  

Vi önskar besked om ert samtycke under vecka 39. Ni är välkomna med frågor eller om 

ni har funderingar på mail. 

Sara Jönsson: xxxxxxxxxx 

Sara Nilsson: xxxxxxxxxx 

 

Handledare för denna studie på Högskolan Kristianstad: Charlotte Tullgren xxxxxxxxxx 

x---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke till deltagande i studien om lösningsinriktad 

pedagogik. 

□ JA, jag/vi har läst informationen och samtycker till att delta i studien 

lösningsinriktad pedagogik 

□ JA, jag/vi samtycker till att ljudupptagning används i samband med studien 

lösningsinriktad pedagogik 

   

Förskollärarens namn ……………………………………………….. 

 

Datum …………………………. 

..................................................................................... 

Förskollärarens Namnteckning 

 

.....................................................................................  

Namnförtydligande

mailto:Sara.nilsson0112@stud.hkr.se
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

• Vad är LIP för dig? 

• Vad anser du är bra med LIP? 

• Vad anser du mindre bra med LIP? 

• Ni förmedlar att LIP är viktigt och att LIP gör skillnad. På vilket sätt anser ni 

det? 

• Vilket förhållningssätt anser du att man bör ha med ett LIP perspektiv? 

• På vilket sätt anser du att du jobbar utifrån LIP? 

• Måste alla pedagoger ingå i denna pedagogik på förskolan? 

• Vad erbjuds ni för att kunna få mer kunskap om LIP? 

• Hur kan ett samtal se ut med LIP?  

• Hur ser ett arbete ut på förskolan med LIP? 

• Berätta om en situation där du använder LIP. 

• Berätta om en situation där det inte gick att använda LIP. 

• Har du alltid arbetat med LIP? Om NEJ: Kan du se likheter och skillnader? På 

vilket sätt?  
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Bilaga 3 – Tankekarta 

 

 

 

 

 


