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Syftet med studien är att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av mötet med barnens föräld-
rar i samband med lämning och hämtning. Frågeställningarna är: 

- Vilka förväntningar har förskollärarna på mötet med barnens föräldrar? 
- Hur uppfattar förskollärarna förutsättningarna för samtalen med föräldrarna? 
- Vilket innehåll har samtalen mellan förskollärarna och föräldrarna? 
- Hur ser förskollärarna på sin egen roll i mötet med barnens föräldrar? 
- Vad anser förskollärarna är målet med mötet med barnens föräldrar? 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer används som metod för insam-
ling av material. Resultatet visar att förskollärarna har förväntningar på information från barnens 
föräldrar samt på respekt och en positiv inställning hos sig själva. Samtalets förutsättningar rör 
tidsbrist, platsen för mötet och förälderns intresse. Samtalen i samband med lämning och hämt-
ning innehåller enligt förskollärarna information om rutinsituationer, personliga berättelser om 
barnets dag och ibland ämnen av privat karaktär. När det gäller den egna rollen som förskollärare 
använder de intervjuade förskollärarna uttryck som ansvar, professionalitet och fokus på barnen. 
Vad gäller målet för det dagliga samtalet vill förskollärarna uppnå trygghet för både barn och för-
äldrar, ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten samt tid att lyssna. 
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1 Inledning 

Barn är olika, föräldrar också. Tänk vad tråkigt det skulle vara annars! Men olikheterna är också min 

största utmaning som blivande förskollärare. Att kunna möta alla med öppenhet och respekt ingår i mina 

arbetsuppgifter, som förskollärare och som människa. Mötet med föräldrar i förskolan har ett bestämt 

syfte, vårt gemensamma ansvar för barnen. Och det är för deras skull som samarbetet måste fungera. 

I en artikel i tidningen Förskolan (Nöjd, 2010) intervjuas tre förskollärare om mötet med barnens föräldrar. 

De intervjuade talade till exempel om det dagliga mötet vid lämning och hämtning och menade att det är 

viktigt för att skapa tillit och en positiv kontakt mellan föräldrar och personal. De sade att samtalen i dessa 

möten ofta rör praktiska saker om barnens mat- och sovvanor, men att de också vill vara öppna för andra 

ämnen. Att delge en konkret händelse från barnets vardag på förskolan kan vara en ingång till ett djupare 

samtal mellan förälder och förskollärare. I relationen till föräldrarna vill de intervjuade förskollärarna ge ett 

professionellt intryck. De vill också vara personliga i mötet med föräldrarna, men inte privata: 

Vissa kanske har ett behov av att prata mycket och kommer in på andra saker än barnet. Då gäller det att 

känna själv om man tycker att man kan bjuda på det eller om man tycker att här går gränsen och nu ska vi 

inte bli privata här. (Nöjd, 2010) 

 

Det är svårt det där… En förskollärare ska vara professionell i egenskap av sin yrkeskunskap. Personlig 

för att ett personligt tilltal känns mer naturligt än ett inövat och opersonligt. Men inte privat. Samtidigt 

känns det ju högst privat att dela ansvaret om ett barn med en annan person. Var går gränserna? 

Ett teaterbesök under hösten inspirerade mig att läsa om Maria Svelands roman Bitterfittan (Sveland, 2007). 

När författaren beskriver huvudpersonen Saras barndom, förstår jag som läsare att förskolan var en stor 

del av hennes liv. Saras mamma tar ensam ansvaret för barnen Sara och hennes syster Kajsa med lämning 

tidiga morgnar och hämtning sena eftermiddagar. Sara reflekterar i vuxen ålder över mötet mellan hennes 

egen hårt arbetande, trötta mamma och förskolans personal: 

Min älsklingsfröken heter Cattis och hon och mamma pratar alltid med en speciell vuxen röst till varandra. 

En varm, förtrolig och lite hemlighetsfull ton. Jag försöker höra vad de säger men de pratar för tyst. Jag 

smyger försiktigt närmare tills jag står alldeles bakom mamma. ”Ta det bara lugnt, du behöver inte stressa”, 

säger Cattis till mamma, ”det är ju bättre att du handlar innan du hämtar så slipper Sara och Kajsa vara med 

i affären. De har det bra här, det vet du ju!”. Jag ser hur mamma torkar bort en tår i ögonvrån och Cattis 

räcker henne en pappersnäsduk som hon snyter sig i. Jag älskar Cattis för att hon är så snäll mot min 

mamma. (Sveland, 2007, s.31) 
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Förskollärarens möte med barnens föräldrar påverkar också barnen. Min ambition som blivande förskollä-

rare är att möta varje förälder på ett professionellt och mänskligt sätt, för barnens skull. Förhoppningsvis 

kommer arbetet med uppsatsen att ge nya insikter kring detta viktiga möte. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt följer en genomgång av litteratur som behandlar uppsatsens ämne. Bakgrunden är indelad i 

tre delar. Den första delen rör samtal och kommunikation i allmänhet. Den andra delen handlar om sam-

arbetet mellan förskollärare och föräldrar, med betoning på den samverkan som sker i samband med läm-

ning och hämtning. Den tredje delen behandlar förskollärarens ansvar i kontakten med barnens föräldrar 

och den respekt som är en förutsättning för ett fungerande samarbete. Varje del inleds med ett citat ur 

förskolans läroplan. 

2.1   Samtal 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lä-

rande både i och utanför förskolan. (Skolverket, 2010, s.13) 

 

Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) skriver om samtalet som både en möjlighet och en risk. I det 

goda samtalet kan två människor mötas och utbyta information och tankar på ett sätt som leder till förstå-

else och samsyn. Ibland kan samtal i stället skapa missförstånd och befästa fördomar hos samtalsdeltagar-

na. Förutom informationsutbyte används samtalet också i syfte att skapa en relation mellan deltagarna. 

Den utvecklade relationen kan å ena sidan leda till en öppen och ärlig kommunikation, å andra sidan kan 

närhet mellan människor skapa rädsla för att påverka relationen på ett negativt sätt genom öppenhet och 

ärlighet. Upplevelsen av ett samtal påverkas av hur samtalsdeltagarna tolkar och uppfattar samtalets inne-

håll. Enligt Adelswärd et al. beror olika uppfattningar kring ett samtal bland annat på deltagarnas skilda 

samtalsstilar, som i sin tur skapats av faktorer som kön, kultur och social tillhörighet. 

Ett möte mellan människor ter sig på olika sätt, dels beroende på personerna som möts, dels utifrån den 

situation som skapar mötet (Markström, 2007). I en intervju i Markströms undersökning framkom att si-

tuationen vid lämning och hämtning upplevdes på olika sätt av barnets mamma respektive barnets pappa. 

Författaren ger två tolkningar av resultatet. Antingen beror föräldrarnas olikartade upplevelser på person-

liga förväntningar eller känslighet för personalens signaler, eller så bemöts mamman och pappan på olika 

sätt av förskolans personal. Samtalets förutsättningar behandlas också av Enö (2005) som menar att sam-

talsdeltagarna måste inse att deras bakgrund och tillhörigheter av olika slag påverkar samtalets innehåll och 

utveckling. Först då är det möjligt att uppnå den respekt som krävs för ett jämlikt samtal.  
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Samtalet och mötet med en annan människa påverkas också av värderingar, människosyn, erfarenheter, 

kunskap och kompetens hos deltagarna (Andersson, 2004). Utifrån dessa faktorer skapar varje part ett 

förhållningssätt till den andre och väljer att möta honom eller henne med antingen öppenhet och nyfiken-

het eller med negativa förväntningar. I ett positivt möte fokuserar deltagarna på samspel och förståelse 

snarare än individuella olikheter. Fokus ligger också på nutid och framtid och inte på det som ligger bakåt i 

tiden. Det goda mötet innehåller dessutom bekräftelse mellan parterna. Andersson menar att bekräftelsen, 

gensvaret, blir ett bevis på ömsesidig förståelse mellan deltagarna i samtalet och hon skriver: ”Att bekräfta är 

att ta sig tid för andra, att kommunicera med honom/henne och att visa att den andre finns och är en vik-

tig person” (s.27). Samtal är en dialogisk process som innehåller språkliga uttrycksmedel och tolkningar 

(Strömquist, 1992). Sättet att samtala påverkar dialogen mellan två människor, genom användandet av oli-

ka strategier eller stilvariationer. De rör till exempel sättet att fråga, intonation och samtalsstöd. När det gäll-

er frågor handlar det enligt Strömquist att balansera mellan ett intresserat engagemang och känslan av kors-

förhör. Intonationen är en annan stilvariation som påverkar samtalet genom att samtalsdeltagarna tolkar var-

andras tonhöjd och röststyrka. Samtalsstödet innebär att deltagarna ger varandra en återkoppling på det som 

sägs, därmed skapas också förutsättningar för en fortsatt utveckling av samtalet. 

Ett öppet lyssnande kräver engagemang och lyhördhet. En verklig dialog skapas när samtalet är fritt från 

förutfattade meningar och försök till manipulation, i stället bör samtalsdeltagarna lyssna utan att döma och 

försöka förstå den andres synpunkter. Men att möta en annan människa är inte en alldeles enkel och själv-

klar uppgift (Andersson, 2004). Samtal kräver ett aktivt lyssnande. Dialogen är beroende av förståelse, 

både vad gäller information från och känslor hos båda samtalsdeltagarna. Ett aktivt lyssnande kan till ex-

empel visas genom intresse, frågor och ibland en förklarande sammanfattning av samtalet. I mötet mellan 

förskolepersonal och föräldrar kan egna värderingar, stress och personliga problem vara ett hinder för det 

aktiva lyssnandet (Sellerfors, 1990). 

I ett samtal på stående fot menar Steinberg (2008) att det finns olika vägar att gå vilket ger samtalet antingen 

en negativ eller en positiv innebörd för deltagarna. Den första vägen är att bemöta en fråga med ett avvi-

sande. Orsaken bakom ett sådant beteende är ofta tidsbrist eller felaktig ansvarsfördelning. Den andra vä-

gen är att besvara den andre med ett neutralt uttryck, till exempel vad trevligt eller oj, så hemskt. Ett sådant 

neutralt uttryck visar inte på varken engagemang eller eftertanke. Steinberg förordar i stället den tredje 

vägen, där en klargörande fråga öppnar upp för nya tankar och visar på omtanke och engagemang. 

Hougaard (2004) menar att en förutsättning för ett gott samtal mellan förskollärare och föräldrar är tydliga 

spelregler. För det första måste båda parter behandla varandra med ömsesidig respekt. I en situation där den 

ena parten går över gränsen för det acceptabla, till exempel genom ett nedsättande eller aggressivt uttalan-

de, bör den andra parten behålla lugnet och besvara uttalandet på ett vänligt med bestämt sätt. För det 

andra bör samtal mellan föräldrar och personal i förskolan handla om relevanta ämnen, det vill säga för-

skollärarens respektive förälderns roll, samarbetet mellan hem och förskola samt barnens utveckling och 
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sociala relationer. Förskolläraren ska enligt Hougaard undvika att tala om privata problem, om de inte har 

att göra med de tre relevanta samtalsområden som anges ovan. För det tredje bör deltagarna i ett samtal 

göra sig fria från dåliga erfarenheter och fördomar, detta för att undvika negativa förväntningar på samta-

lets innehåll. Hougaard kallar det för neutralitet; ”Neutralitet är ett tillstånd där man låter sina fördomar, 

normer, livssyn och liknande vara vilande för en stund” (s.54). Enligt Hougaard kan en förskollärare agera 

på tre olika sätt i samtal med barnens föräldrar; professionellt, personligt eller privat. I ett professionellt 

förhållningssätt har förskolläraren speciell kunskap genom sin utbildning och målet för samtalet är att till-

fredsställa andras behov, alltså barnens och föräldrarnas. Intar förskolläraren en personlig utgångspunkt är 

målet att se till både andras och de egna behoven samt att visa inlevelse, samarbetsvilja och ärlighet. En 

privat position ger en samtalspartner som riskerar att bli känslosam och osaklig, där är målet att bevaka 

sina egna behov och intressen. Hougaard skriver: ”När man hamnat på det privata området är man inte 

längre professionell – det privata och det professionella utesluter varandra” (s.57). 

I en artikel av Hughes och Mac Naughton (2000) behandlas kommunikation mellan personal och föräldrar 

i förskolan. Författarna jämför två strategier för kommunikation där målet för samtalet skiljer sig åt. Enligt 

moderna teorier, som i artikeln representeras av Habermas, är syftet med samtalet att uppnå samstämmig-

het; consensus. Ett sådant samtal förutsätter, enligt Hughes och Mac Naughton, att samtalsdeltagarna redan 

före samtalet delar bakgrund och mål; ”collectivity or community is both its precondition and its outco-

me” (s.250). Postmodernister, som till exempel Lyotard, hävdar i stället att det öppna samtalet inte har ett 

slut utan är en ständigt pågående process, a state of discussion (s.254), där deltagarnas olika bakgrund och 

uppfattningar är en tillgång. Hughes och Mac Naughton menar att Lyotards postmoderna kommunika-

tionsteori är mer användbar för personal i förskolan. Detta eftersom den troligare leder till en jämlik sam-

talsrelation, utmanar deltagarnas olika föreställningar och skapar nya frågor att diskutera. Problem med 

den postmoderna teorin kan, enligt Hughes och Mac Naughton, uppstå i förhållande till lärarens profes-

sionella normer och värden; ”In dissensus concerning children, whose values should prevail?”( s.256). 

2.2   Samarbete 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroen-

defullt samarbete med hemmen. (Skolverket, 2010, s.13) 

 

Andersson (2004) tolkar begreppet samarbete som ett arbete som utförs tillsammans. I uppgiften ligger 

också att klargöra vilka roller deltagarna har, tydliga roller är en förutsättning för ett gott samarbete. Vidare 

skriver Andersson att ett samarbete bör grundas på medvetenhet om de olika deltagarnas skilda kompe-

tenser och personligheter och en vilja att använda dessa som en tillgång för det gemensamma ansvaret. 

När det gäller syftet med samarbetet finns det övergripande mål som är gemensamma för alla deltagare. 
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Därtill kan varje enskild person ha personliga mål för samarbetet, som inte nödvändigtvis överensstämmer 

med de andra deltagarnas mål. 

Ivarsson Jansson (2001) skriver att tiden är en viktig faktor i samarbetet mellan föräldrar och förskollärare, 

till exempel tid att samtala med varandra vid lämning och hämtning av barnen. Enligt Ivarsson Jansson 

har detta bland annat med föräldrarnas arbetstid att göra. Samarbetet påverkas dessutom av föräldrarnas 

inställning till förskollärarnas yrkeskompetens samt deras upplevelse av möjligheter till inflytande över 

förskolans verksamhet. Varje enskild förskolas rutiner och traditioner har också betydelse för hur samar-

betet med barnens föräldrar fungerar. Även Markström (2007) hävdar att tiden är en viktig aspekt när det 

gäller samarbetet mellan förskola och hem. I intervjuer som Markström genomfört framkom att det dagli-

ga mötet ibland skapar stress och irritation kring tiden. Föräldrar gav uttryck för att situationer kring läm-

ning och hämtning upplevdes som stressiga på grund av att de förväntades lämna förskolan vid den tid 

som angetts på schemat. Bland personalen fanns uppfattningar att tider för lämning och hämtning bör 

hållas för att inte skapa oordning i förskolans rutiner. Några av förskollärarna i Markströms undersökning 

tolkar ”föräldrarnas överträdelser av tider som brist på respekt för barnen som väntar på sina kamrater 

eller på sina föräldrar, men också som bristande respekt för personalens arbete och för rutinerna” (s.97). 

Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) påverkas kvaliteten i de dagliga mötena i förskolan av till exempel 

tidsbrist och låg personalbemanning under morgnar och sena eftermiddagar. Författarna menar att föräld-

rasamarbetet i förskolan i många fall utvecklas till att likna de former för samverkan som praktiseras i sko-

lan, där information når föräldrarna genom exempelvis veckoblad eller kontaktböcker. 

I förskolan förekommer olika former för samarbete mellan förskollärare och barnens föräldrar. En av dem 

är den så kallade tamburkontakten, som enligt Sandberg och Vuorinen (2007) är den samverkansform som 

uppskattas mest av både förskollärare och föräldrar. Möten i samband med lämning och hämtning påver-

kas bland annat av antalet barn och personal; ”När flera barn hämtas och lämnas samtidigt begränsas 

kommunikationen, i bästa fall, till det mest nödvändiga. Ibland hinner föräldrar och personal endast med 

den vanliga hälsningsproceduren” (s.55). Rasmussen (1986) menar att det inte finns någon given modell 

att följa när det gäller lämning och hämtning på förskolan. Genom samtal och samarbete mellan personal 

och föräldrar skapas en situation anpassad efter det enskilda barnets behov. Rasmussen skriver vidare om 

förhållanden på förskolan som kan påverka barn, föräldrar och personal i samband med lämning och 

hämtning. Ett av dem är tidpunkten för barnets ankomst till förskolan. Att anlända mitt i en samling eller 

samtidigt som flera andra barn, kan upplevas som problematiskt. Här menar Rasmussen att det är viktigt 

med öppenhet och förklaringar från förskollärarens sida, för att barnens föräldrar ska få en bättre förståel-

se för rådande omständigheter. 

Daglig kontakt mellan förskollärare och föräldrar är en förutsättning för att en förtroendefull relation mel-

lan förskola och hem ska kunna utvecklas (Ivarsson Jansson, 2001). Vid dessa tillfällen blir också betydel-
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sen av ett gott samarbete tydlig för alla inblandade. Ett hinder för samarbetet mellan föräldrar och förskol-

lärare kan, enligt Ivarsson Jansson, vara osäkerhet hos förskolläraren vad gäller den egna yrkesrollen. 

Sellerfors (1990) skriver om kontakten mellan föräldrar och personal i förskolan och jämför en yrkesrela-

tion med en vänskapsrelation. I yrkesrelationen har möten och samtal ett bestämt syfte, det gäller sällan 

samtal mellan två vänner. Vidare har den ena parten i en yrkesrelation, till skillnad från i en vänskapsrela-

tion, ett större ansvar för att behålla kontakt och att hitta nya vägar till samarbete om relationen bryts. I en 

yrkesrelation finns det slutligen ingen möjlighet att välja samtals- eller samarbetspartner. Personalen i för-

skolan har till uppgift att upprätta och behålla kontakten med alla föräldrar (Jensen & Jensen, 2008). Lära-

re i förskola och skola ska kunna möta och betrakta alla föräldrar som samarbetspartners. I dessa möten 

finns det inte plats för fördomar, de bör i stället präglas av öppenhet och tolerans. Det demokratiska sam-

hället ger varje individ möjlighet att göra egna val och tolkningar, också i mötet med förskolan. Författarna 

skriver: ”En stor grupp föräldrar är aktiva och involverade i sina barns liv. De gör val och kan behöva frå-

ga lärarna till råds och förhålla sig kritiskt till det läraren väljer och gå in i en dialog om det” (s.31). 

Alasuutari (2010) har undersökt hur finska pedagoger talar om relationen mellan föräldrar och praktiker. 

Författaren har till exempel intervjuat förskollärare i ämnet, och analyserat resultatet genom att placera 

svaren i två teoretiska ramar. I den ena ramen placerar Alasuutari de resultat som betonar assymetrin i re-

lationen mellan förskollärare och föräldrar; ”parents are expected to acknowledge and accept the practio-

tioner´s view” (s.155). Inom den andra ramen hamnar de uttalanden som visar att målet med samarbetet 

mellan personal och föräldrar, är att undvika hierarki och maktobalans; ”the relationship between practio-

tioner and parent is one of equal partners” (s.155). Karlsson (2006) lyfter fram tre olika sätt att betrakta 

deltagarna i samspelet mellan förskola och hem. För det första kan relationen mellan föräldrar och för-

skollärare ses som en mellan okunniga amatörer och professionella experter. Inom detta synsätt beskrivs föräld-

rarna som en homogen grupp, som styrs främst av intresset för det egna barnet. För det andra kan sam-

spelet mellan föräldrar och förskolans personal bygga på idén om jämlikhet, där målet är samarbete, trots 

meningsskiljaktigheter. För det tredje kan samverkan mellan hem och förskola ses som en relation mellan 

konsument och producent där föräldrarna konsumerar en tjänst som produceras av förskollärarna. Karlsson 

framhåller att de tre olika synsätten sällan förekommer i renodlad form, utan går in i varandra. 

Jensen och Jensen (2008) skriver att en del av samarbetet mellan föräldrar och förskollärare rör informa-

tion om de två världar som barnet lever i; hemmet och förskolan. För förskolläraren handlar det till exem-

pel om att avgöra vilken information som känns viktig och relevant när det gäller barnets tillvaro på för-

skolan. I samarbetet med barnens föräldrar är det viktigt att betrakta barnens föräldrar som värdefulla 

samarbetspartners; ”att verkligen samarbeta i betydelsen: Jag tror på att du är kompetent och kan bidra 

med något till vårt samarbete som jag ensam skulle ha mycket svårt att mobilisera” (s.48).   
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2.3   Respekt och ansvar 

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mel-

lan förskolans personal och barnens familjer. (Skolverket 2010, s.13) 

 

Enligt Flising, Fredriksson och Lund (1996) är det förskollärarens ansvar att möjliggöra och utveckla sam-

arbetet med barnens föräldrar, och att bemöta alla föräldrar med respekt. Trygghet i den egna yrkesrollen, 

som bör vara tydlig i mötet med föräldrarna, skapar en större öppenhet inför nya tankar och arbetssätt; 

”man själv och den man samarbetar med måste respektera det som man utifrån den egna yrkesrollen re-

spektive föräldrarollen kan tillföra samarbetet” (s.44). 

Respekt är grundläggande för allt gemensamt arbete i förskolan enligt Åberg och Lenz Taguchi (2009). 

Författarna kopplar begreppet till demokratiska värden som oliktänkande och lyssnande som kräver att ”vi 

i mötet med både barn, föräldrar och kollegor strävar efter ett förhållningssätt som genomsyras av öd-

mjukhet, respekt, tillit och generositet” (s.132). Författarna menar vidare att en lyssnande relation är en viktig 

del i samarbetet för barnens bästa. Genom att lyssna och diskutera blir pedagogens roll tydligare i mötet 

med föräldrarna och bidrar till öppenhet och ömsesidig respekt; ”Lyssnandets pedagogik innebär att man 

lyssnar till i första hand barnen, men även till sina kollegor, föräldrarna, samhället och läroplanerna. Då 

kommer man att upptäcka att det går att höra samma sak på många olika sätt” (s.148). 

Jensen och Jensen (2008) hävdar att läraren i förskola eller skola har det största ansvaret för att relationen 

till barnens föräldrar blir god och innehållsrik. Ansvaret följer med den professionella makt som förskollä-

raren har med sig in i mötet med barnens föräldrar. Förskolläraren har därmed ”ett övergripande ansvar 

för relationens kvalitet i bemärkelsen att det måste vara hon, som yrkesperson, som ser till att dialogen får 

de nödvändiga kvaliteterna” (s.74).  

Enö (2005) fokuserar bland annat på förskollärares professionalitet i sin avhandling. Hon menar att den 

konstrueras på en plats där privata och offentliga värden blandas med varandra. Pedagogerna i Enös un-

dersökning menar att ett professionellt bemötande till exempel handlar om kunskap, ansvar, erfarenhet 

och lyhördhet. Karlsson (2006) skriver om konstruktionen av föräldrarnas identitet och menar att den på-

verkas av relationen till exempelvis förskolans personal. Här ligger förskollärarens ansvar i hur hon eller 

han väljer att bemöta barnens föräldrar. Pedagoger i förskolan kan bemöta föräldrarna på olika sätt; ifråga-

sättande, stödjande, engagerat eller oengagerat. Dessutom bidrar pedagogerna till föräldrarnas bild av bar-

net genom att beskriva det som ambitiöst, inbundet, annorlunda eller utåtriktat. I mötet mellan föräldrar 

och förskollärare skapas, utifrån dessa två aspekter, föräldrarnas identiteter ”i termer av tillfredsställelse 

och missnöje med, skuld och oro över, besvikelse och förväntan på barns tillvaro i familjedaghem, försko-

lor och skolor samt förtroende och tacksamhet över att det egna barnet tagits väl om hand av barnom-

sorgs- och skolpersonal” (s.233). 
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Gars (2002) kallar det gemensamma ansvaret för barnen i förskolan för den delade vårdnaden. Uttrycket rör 

innehållet i de olika uppgifter som ingår i förskolläraryrket respektive föräldraskapet. Samtalen mellan per-

sonal och föräldrar i förskolan är, enligt Gars (2006), inte enbart ett personligt möte. Samtalsparterna är 

också representanter för de olika roller som ska samspela för att uppnå en god omvårdnad av barnen i 

förskolan. Målet för dessa möten är dessutom att formulera innehållet så att det återspeglar texterna i för-

skolans styrdokument och det är förskolläraren, i egenskap av professionell part, som har ansvar för att det 

sker.  

2.3.1   Svårigheter i det dagliga mötet mellan förskollärare och föräldrar 

Andersson (1994) skriver om mötet mellan förskolans personal och barnens föräldrar att det är ett möte 

där starka känslor ofta är inblandade. Författaren menar att trötthet, osäkerhet och dålig förståelse kan 

skapa hinder för kommunikation mellan förskollärare och föräldrar i samband med lämning och hämt-

ning. Platsen för mötet, den förtätade tamburen, kan också skapa problem. Där vet barnen att det ofta uppstår 

kritiska lägen. Detta beror delvis på osäkerhet vad gäller ansvarsfördelning mellan förskollärare och föräld-

rar, det uppstår en ”vilsenhet kring vem som ska göra vad och ibland tar barnen för en stund kommandot 

över situationen eftersom ingen annan gör det” (s.26). Enligt Andersson krävs det tydlighet från båda par-

ter för att ett möte mellan människor ska bli givande och konstruktivt. I förskolan rör det till exempel tyd-

lighet kring förskollärarens respektive förälderns ansvar för barnet. 

Markström, Simonsson, Söderlind och Änggård (2009) skriver också om möten mellan föräldrar och of-

fentliga samhällsinstitutioner, till exempel förskolan. I en sådan relation är makten ojämnt fördelad. Om 

ansvarsfördelningen dessutom är otydlig kan det som skulle resultera i samarbete kring barnet i stället ska-

pa konflikter och problem. Enligt Markström et al. är hallen på förskolan en plats där ”mötet och skär-

ningspunkten mellan privat och offentligt blir särskilt tydlig” (s.199). I hallen och i samband med lämning 

och hämtning är det därför viktigt att samarbeta för att undvika missförstånd. I en situation där det inte är 

tydligt vem som har ansvar över barnet, måste både föräldrar och förskollärare hitta strategier för samar-

bete och hänsyn. Hallen är en mötesplats för barn, föräldrar och personal och används för lämning och 

hämtning, informationsutbyte, instruktioner och upprättande av sociala relationer (Halldén, 2007). I hallen 

omvandlas barnen från en roll till en annan, här sker också en överföring av ansvaret mellan förskollärare 

och föräldrar. Skillnaden mellan lämning och hämtning markeras ibland genom att förskolläraren vid läm-

ning tar ett steg framåt för att ge ett inbjudande intryck. Vid hämtning tar förskolläraren således ett steg tillba-

ka för att markera avslut och överlämning av ansvaret. Enligt Halldén utvecklas strategierna för avlämning 

och överlämning ofta i interaktion mellan föräldrar och förskolans personal, men inte nödvändigtvis ge-

nom samtal, de tillkommer genom ”en ordlös kommunikation, en tyst överenskommelse” (s.105). 

 

 



 

9 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av möten med förskolebarns föräldrar i samband 

med lämning och hämtning. 

Frågeställningar 

1. Vilka förväntningar har förskollärarna på mötet med barnens föräldrar? 

2. Hur uppfattar förskollärarna förutsättningarna för samtalen med föräldrarna? 

3. Vilket innehåll har samtalen mellan förskollärarna och föräldrarna? 

4. Hur ser förskollärarna på sin egen roll i mötet med barnens föräldrar? 

5. Vad anser förskollärarna är målet med mötet med barnens föräldrar? 
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4 Metod 

Under denna rubrik presenteras den metod som användes i undersökningen, inledningsvis med fokus på 

den kvalitativa intervjun. Vidare ges en beskrivning av urval, genomförande och analys samt en genom-

gång av de etiska regler som gäller vid kvalitativ forskning. Avslutningsvis diskuteras begreppen reliabilitet 

och validitet. 

4.1   Intervju 

I föreliggande uppsats användes kvalitativ intervju som undersökningsmetod eftersom den syftar till att se 

verkligheten utifrån den intervjuades perspektiv (Trost, 2010). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som ett professionellt samtal. Frågor till intervjun skrivs till exempel i en 

intervjuguide (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuguiden skapar en struktur för intervjun, men ger ock-

så intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Med hjälp av guiden genomförs en halvstrukturerad intervju, 

där teman och övergripande frågor styr samtalet. Inspelat material, som omvandlats till text, utgör därefter 

grunden för en resultatanalys. Enligt Trost (2010) ska intervjuguiden, det vill säga listan över undersök-

ningens frågeområden, vara begränsad och utformad utifrån den ämneskunskap som intervjuaren tillägnat 

sig före intervjuerna. Denna undersöknings intervjuguide (se Bilaga 2) utformades utifrån intressanta om-

råden ur läst litteratur samt med uppsatsens frågeställningar i åtanke. Frågorna ställdes i de flesta fall i den 

ordning som anges i intervjuguiden men respondenternas svar gav olika möjligheter till följdfrågor. Både 

Bell (2006) och Bryman (2011) framhåller vikten av att genomföra en eller flera pilotintervjuer för att till 

exempel undersöka begripligheten i intervjufrågorna. I denna undersökning genomfördes en pilotintervju 

som också föranledde en förändring av intervjuguidens frågor. Två av frågorna formulerades om eftersom 

den intervjuade tyckte att frågorna var svåra att förstå. Vidare ströks ett antal frågor ur intervjuguiden som 

var att betrakta som följdfrågor. Resultatet från pilotintervjun redovisas inte i uppsatsens resultat. 

4.2   Urval 

Respondenterna i denna undersökning valdes ut genom det som Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval, 

det vill säga ”sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (s.194). I denna un-

dersökning valdes ett bekvämlighetsurval framför allt av tidsskäl. De förskolechefer som kontaktades val-

des ut eftersom de ansvarar för förskolor i mitt närområde. En av förskolecheferna var känd av mig sedan 

tidigare genom vikariat. I inledningsskedet av arbetet med uppsatsen kontaktades en förskolechef med 

ansvar för tre förskolor. Den första kontakten togs per telefon och innehöll information om undersök-

ningens syfte och genomförande samt frågan om ett godkännande att få kontakta de aktuella förskolorna. 

Förskolechefen erbjöd sig vid detta samtal att vidareförmedla en förfrågan om intervjuer (se Bilaga 1) till 

ansvariga på de olika förskolorna. Endast en förskollärare besvarade förfrågan via mail. Vid det första in-

tervjutillfället uppstod möjligheten att intervjua ytterligare en förskollärare. Två intervjuer genomfördes på 

en annan av de tre förskolorna, detta efter ett telefonsamtal direkt till den aktuella förskolan. Även denna 

gång resulterade en planerad intervju i två genomförda. Eftersom undersökningen krävde ett större under-
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lag kontaktades två förskolechefer till. Dessa kontakter, som följde samma mönster som de två första, re-

sulterade i ytterligare fyra intervjuer. De åtta respondenterna i undersökningen arbetar på fyra olika försko-

lor, två kommunala och två privata. De skiljer sig åt vad gäller ålder, kön, yrkesverksamma år samt angå-

ende vilken åldersavdelning som de i huvudsak arbetar på. 

4.3   Genomförande 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att inledningen av samtalet vid en forskningsintervju är mycket vik-

tigt. Intervjuaren ska börja med att ge den intervjuade information kring undersökningens syfte och inter-

vjuns genomförande. Under intervjun ska forskaren vara lyhörd för undersökningsdeltagaren genom att 

visa respekt och intresse. Vid avslutningen av intervjun kan intervjuaren göra en kort sammanfattning av 

det som framkommit, och därefter ge den intervjuade möjlighet till ytterligare kommentarer eller frågor. 

Enligt Kvale och Brinkmann kan tystnad vara en effektiv metod när det gäller att utveckla intervjuns in-

nehåll. En kort paus ger den intervjuade möjlighet att tänka vidare, och eventuellt ge ett mer nyanserat 

svar på frågan som ställts. Vid intervjutillfällena i denna undersökning eftersträvades ett respektfullt och 

lyssnande förhållningssätt. Pauser resulterade ofta i att respondenten fortsatte tala om något nytt, alterna-

tivt fördjupade ett tidigare resonemang. Intervjuerna avslutades med ett erbjudande om eventuella tillägg 

eller kommentarer. Enligt Trost (2010) ska en intervju genomföras på en ostörd plats, utan några åhörare. 

Det är en fördel om platsen är känd för respondenten eftersom det skapar trygghet i intervjusituationen. 

Intervjuerna i denna undersökning genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser; i personal-

rum, kontor eller samtalsrum. Varje intervju inleddes med information om undersökningens syfte och ge-

nomförande. Respondenterna fick också information om etiska förhållningsregler som frivillighet, sam-

tycke och möjlighet att avbryta sin medverkan, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2012). Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare och varade mellan 25 och 42 minuter. Vid ett intervju-

tillfälle avbröts intervjun tillfälligt då respondentens kollega behövde tillgång till rummet. Övriga intervjuer 

förlöpte utan avbrott. 

4.4   Analys  

Det inspelade materialet lyssnades igenom två gånger, en gång för att kontrollera inspelningen och en gång 

vid transkribering. Transkriberingen skedde tidsmässigt i nära anslutning till genomförda intervjuer. Bry-

man (2011) framhåller vikten av att skriva ut intervjuerna så snart som möjligt. Anteckningar fördes i 

samband med transkriberingen för att komma ihåg tankar som uppstod i samband med genomlyssningen 

av materialet. Efter genomförda intervjuer och transkribering ska det inspelade materialet analyseras (Kva-

le och Brinkmann, 2009). Analysen kan till exempel göras genom kategorisering, där materialet delas in i oli-

ka kategorier. Enligt Kvale och Brinkmann bör kategorierna helst utarbetas före genomförandet av inter-

vjuerna. I föreliggande uppsats skrevs de transkriberade intervjuerna ut och analyserades genom kategori-

sering. Kategorierna utgår från uppsatsens frågeställningar och utarbetades alltså före intervjuerna. De 

markerades i texten med fem olika färger, en för varje frågeställning. Ord som återkom i respondenternas 
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svar, skrevs i marginalen som stickord (Trost, 2010). Varje avsnitt med ett eller flera ord i marginalen klipp-

tes därefter ut och sorterades enligt färg/frågeställning. I resultatet används orden samtliga, de flesta, flera, 

några, ett par och en för att beskriva hur många förskollärare som uttryckte sig inom respektive kategori. 

Citaten som anges i resultatet valdes ut för att de belyser aktuell kategori, de återges ordagrant utifrån det 

transkriberade materialet. Uppsatsens titel är också ett citat från en av intervjuerna. Under rubriken Fortsatt 

forskning anges tre citat som belyser ett område som eventuellt kan utgöra fokus för vidare forskning i upp-

satsens ämne. 

4.5   Etik 

Vetenskapsrådet (2012) anger fyra etiska krav när det gäller forskning inom humaniora och samhällsveten-

skap. Det första kravet, informationskravet, rör den information som forskaren ger deltagare i undersökning-

en. Forskaren ska i förväg ge undersökningsdeltagarna information om undersökningens syfte och genom-

förande, samt information om att deltagandet är frivilligt. Det andra kravet, samtyckeskravet, behandlar del-

tagarnas samtycke och möjlighet att avbryta sin medverkan, till exempel under pågående intervju. Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om hanteringen av de uppgifter som samlas in under en under-

sökning. Forskaren ansvarar för att personuppgifter inte hamnar i orätta händer. Vid framskrivningen av 

undersökningens resultat ska personuppgifterna behandlas konfidentiellt, så att undersökningsdeltagarna 

inte kan identifieras av utomstående läsare. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att forskaren garante-

rar att insamlat material enbart kommer att användas för forskning. Alla etiska krav som anges i detta av-

snitt beaktades i föreliggande uppsats. Respondenterna informerades före intervjutillfället om undersök-

ningens syfte och genomförande samt om ett frivilligt deltagande. Samtliga respondenter samtyckte till 

intervju och ingen av dem valde att avbryta sin medverkan under intervjutillfället. Resultaten från under-

sökningen har hanterats konfidentiellt och har inte nyttjats i något annat syfte än det avsedda. 

4.6   Trovärdighet  

Trovärdighet i kvalitativa studier innebär enligt Trost (2010) att ”data är insamlade på sådant sätt att de är 

seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen” (s.134). Vidare menar Trost att utformning och 

användning av studiens intervjufrågor påverkar trovärdigheten. Frågor i påståendeform ska undvikas och 

forskaren ska inte påverka resultatet genom att synliggöra sina personliga åsikter kring det som behandlas i 

studien. Trost skriver också om vikten av en etisk reflektion kopplad till studiens genomförande och resul-

tat: ”Förekommer t.ex. ingen som helst reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till datainsamling 

och senare resultat finns fog för att sätta frågetecken inför trovärdigheten” (s.134). Bryman (2011) hävdar 

att trovärdighet i en kvalitativ studie skapas när forskaren följer de regler som gäller för kvalitativ forsk-

ning, till exempel genom ett tydligt redovisat tillvägagångssätt och hänvisning till tidigare forskningsresul-

tat. Utifrån ovanstående riktlinjer har jag som författare av denna uppsats strävat efter trovärdighet genom 

öppna och relevanta frågor, redovisning och diskussion av etiska krav, en tydlig beskrivning av metoden 

samt hänvisning till litteratur kopplad till uppsatsens ämne. 
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5 Resultat 

I det följande redovisas undersökningens resultat utifrån fem kategorier som kopplas till uppsatsens fråge-

ställningar. Inom varje kategori analyseras tre nyckelord och varje sådant belyses med hjälp av ett citat. Cita-

ten placeras sist i varje avsnitt för att underlätta läsningen.  

5.1   Förskollärarnas förväntningar på mötet med barnens föräldrar 

I följande tre stycken framställs de svar som rör frågeställningen om förskollärarnas förväntningar på det 

dagliga mötet med barnens föräldrar. Ord som förekommer återkommande inom denna kategori är infor-

mation, respekt och ett positivt möte. 

Samtliga förskollärare anger att de förväntar sig information från barnens föräldrar i samband med läm-

ning, något som eventuellt kommer att påverka barnens vistelse på förskolan. Det kan till exempel gälla 

mat eller sömn. En av förskollärarna förväntar sig också att föräldrarna ska dela med sig av något person-

ligt, till exempel en händelse från helgen. En sådan berättelse ger, enligt samma förskollärare, nya och 

spännande samtalsämnen att behandla i barngruppen. Så här uttrycker sig en av förskollärarna gällande 

informationen från barnens föräldrar: 

Jag förväntar mig att dom säger om det är nåt speciellt som gäller just den här dan. Om det har varit nåt 

speciellt på natten, om dom har sovit dåligt eller om det är nåt. Om dom inte brukar äta frukost hemma att 

dom kanske har ätit nånting. Så att man vet om såna saker. 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna uttrycker förväntningar på sig själva om att kunna möta alla föräldrar 

med öppenhet och respekt. Andra ord som förekommer i respondenternas svar är lyhörd, förtroende, 

jämlikhet och en öppen kommunikation. Ett par av förskollärarna anser att ett respektfullt förhållningssätt 

handlar om att ge och ta samt att samspela med föräldern. De förväntar sig alltså ett liknande bemötande 

från barnens föräldrar. Respekt handlar också enligt flera av förskollärarna om att acceptera att personal 

och föräldrar kan ha olika åsikter. Enligt ett par av dessa är det viktigt att tro på att båda parter vill det bäs-

ta för barnet. En av förskollärarna uttrycker svårigheten i att anpassa sitt bemötande efter varje förälders 

behov: 

Alltså det är ju det här som är det svåra för vi har ju en mångfald. Har vi hundra föräldrar så har vi kanske 

hundra olika idéer och åsikter om hur vårt möte ska gå till och där måste vi känna av. Vi måste vara otroligt 

lyhörda för vad den här föräldern vill veta om barnet, om barnets dag. Hur dom vill ha det. 

 

De flesta av förskollärarna förväntar sig att mötena i samband med lämning och hämtning ska präglas av 

glädje och en välkomnande atmosfär. Ett par av de intervjuade förskollärarna tror att en positiv inställning 

smittar av sig och därför är det viktigt att både föräldrar och personal visar glädje i det dagliga mötet. En av 
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förskollärarna menar att det positiva mötet är grundläggande för föräldrarnas tillit, en annan framhåller i 

följande citat att det är viktigt att förmedla en positiv bild av barnet: 

Att det känns bra i själen, att man fick höra ett gott ord. Och att man förmedlar en positiv syn på deras 

barn, för som förälder… dom tycker ju om sina barn men barn kan ju kräva väldigt mycket energi. Så att 

man känner ibland som förälder att man är ganska mätt på sitt barn. Och att vi då förmedlar att vi har en 

positiv syn på barnet för förälderns skull. 

 

5.2   Faktorer som påverkar mötet i samband med lämning och hämtning 

Under denna rubrik analyseras svaren som handlar om de förutsättningar som, enligt förskollärarna, 

påverkar samtalen i samband med lämning och hämtning. Här behandlas följande tre faktorer: tid, plats 

och förälderns intresse. 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna framhåller tiden som en av de faktorer som påverkar samtalen i 

samband med lämning och hämtning. Flera av förskollärarna anser att morgonen, då personaltätheten ofta 

är låg, är mest stressig. Då är det svårt att hinna prata med föräldrar eftersom barn, frukost och telefon-

samtal tar all uppmärksamhet. En av förskollärarna uttrycker att det i en sådan, stressig situation kan räcka 

att få ögonkontakt för att markera mötet mellan personal och förälder. Tidsbrist kan också, enligt flera av 

förskollärarna, förhindra samtal om viktiga, jobbiga eller svåra saker. Det kan till exempel gälla att barnet 

har slagits eller bitits, uttryckt oro eller behöver stöd i vissa situationer. Vid ett sådant tillfälle anger ett par 

av förskollärarna att de tar hjälp av en kollega eller ringer upp föräldern vid ett senare tillfälle. En av dessa 

menar att hämtningssituationen lämpar sig bättre för sådana samtal eftersom personaltätheten oftast är 

högre på eftermiddagen. En av förskollärarna uttrycker sig så här kring en tidspressad situation i samband 

med lämning och hämtning:  

Alltså det är ju vissa tider på dan när det är många som går hem och många som kommer samtidigt. Och då 

känner ju inte jag alltid att jag räcker till. Man försöker liksom, men nej det bli rörigt. Och man känner att 

man ska hinna säga nånting till varje, och man vill gärna det. Men så är det nån som stannar och vill säga 

nånting särskilt och så känner man att ååh… det är svårt För nu ska jag vara där borta samtidigt och prata 

med dom. 

 

Platsen för det dagliga mötet med barnens föräldrar kan också påverka möjligheten till samtal. Hälften av 

förskollärarna anger att lämning sker i tamburen och att det kan vara svårt att mötas någon längre stund 

eftersom förskolläraren då tvingas lämna den övriga barngruppen. Detta är också det argument för att 

mötas inne på avdelningen som anges av ett par av de förskollärare som arbetar på förskolor där lämning 

sker inne på avdelningen. Bland de förskollärare som möter föräldrarna inne på avdelningen anger ett par 

att hallens placering är ytterligare ett skäl att inte möta upp i hallen, de tycker att det är svårt att se eller 

höra att de kommer någon. Bland de förskollärare som väljer att möta föräldrarna i hallen anger en för-
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skollärare att det känns välkomnande och får föräldrarna att känna att de är viktiga, att någon ser att just 

de har kommit. En av förskollärarna beskriver orsaken till att mötesplatsen har förändrats utifrån rådande 

förutsättningar i följande citat: 

Nåt år tidigare så var vi tvungna att punkta barnen mycket mer. Då fick vi säga tydligt att vi kommer inte ut 

i hallen som man förväntar sig som förälder. För det är ju väldigt trevligt men man ska också vara medveten 

om att all annan verksamhet upphör. Och ett av barnen har ju kommit kvart över sex och blir avbruten hela 

tiden. Det är en väldigt stor uppoffring för att man ska vara käck och trevlig mot föräldrar som tycker att 

dom är viktigast. 

 

De flesta av förskollärarna anser att flertalet av barnens föräldrar är intresserade av information om bar-

nens dag på förskolan. Ett par av förskollärarna tror att stress hos föräldern kan vara orsaken till ett even-

tuellt ointresse. Hälften av förskollärarna gör skillnad på mötet med mammor respektive pappor. Ett par 

av dessa upplever att pappor är mer stressade än mammor. En av förskollärarna anger att den förälder 

som oftast lämnar eller hämtar visar det största intresset kring frågor som rör barnet, och att det i många 

fall är mamman. Så här uttrycker sig en av förskollärarna kring hur förälderns intresse kan påverka det 

dagliga mötet: 

Sen kan det ju va så att vissa föräldrar väljer att inte va intresserade eller att ta del av det, då kan man ju bara 

finnas till hands och göra ett försök. Men säger dom nej tack vi måste dra, då kan jag ju inte hålla kvar dom. 

Så är det ju. 

 

5.3   Innehållet i samtalen mellan förskollärare och föräldrar 

Här följer en genomgång av de svar där innehållet i de dagliga samtalen på förskolan behandlas. Enligt de 

intervjuade förskollärarna rör samtalen till exempel rutiner, personliga berättelser och privat prat. 

Hälften av förskollärarna anger att samtalen vid lämning och hämtning ofta rör rutiner kring mat, sömn 

och toalettbesök, alla dessa hänvisar också innehållet i samtalen till att de arbetar med små barn. Ett par av 

dem uttrycker att det är dessa områden som föräldrarna oftast undrar över vid hämtning. En av de inter-

vjuade förskollärarna vill helst prata om annat med föräldrarna: 

Jag står inte och säger mat och sömn och så om jag inte känner att föräldrarna vill veta. Visst förstår jag att 

föräldrarna vill veta men för mig är det inte det viktigaste. För mig är det viktigast om barnen har lekt och 

vad vi har pratat om och hur vi har haft det på dan. 

 

De flesta av förskollärarna uttrycker att de samtalar med föräldrarna om barnens dag i hämtningssituatio-

nen, något personligt om vem eller vad barnets har lekt med, en speciell aktivitet eller en rolig kommentar. 

Några av förskollärarna anser att samtalet ska utgå från det aktuella barnet, ett par av dem kopplar samta-
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lets innehåll till hela barngruppen. Ett par av förskollärarna framhåller vikten av att förmedla att barnen 

har blivit sedda till föräldern, en av dem uttrycker sig så här: 

Det känns ju bra att berätta lite hur dagen har varit och hur barnen har haft det och så. Då känns det ju bra 

om man kan svara på förälderns frågor när dom undrar nåt. Och sen om man har gjort nåt speciellt. Jag tror 

ändå att föräldrar uppskattar om jag till exempel säger att ett barn har sagt det och det, eller gjort det och 

det. Det är ju ett bevis på att jag har sett deras barn under dan. 

 

Samtliga förskollärare uppger att de upplever att samtalen med barnens föräldrar ibland blir av privat ka-

raktär. Privata samtalsämnen är enligt en av förskollärarna nya familjekonstellationer, äktenskapsproblem 

eller allvarlig sjukdom. Samma förskollärare tycker att dessa områden påverkar barnen och att det därför 

kan vara bra att få information från föräldern. Hen menar dock att förälderns privata liv är av större in-

tresse för förskolans personal än tvärtom. Ett par av förskollärarna uttrycker att de vill vara ett stöd för 

föräldrarna, även i privata angelägenheter. En av dessa anger tiden som ett eventuellt hinder för ett sådant 

engagemang. En förskollärare tycker att samtal om privata angelägenheter ibland tar för stort utrymme 

och ger följande exempel: 

På en lagom nivå tycker jag. På en privat, kristen förskola kan det bli söndagsskola hela veckan! Alla känner 

alla. Eller när man jobbar på nybyggda förskolor i ett nybyggt område där alla facebook-mammor fikar med 

varandra. Då kan det ju bli lite för mycket. Särskilt om man hamnar utanför klubben, då blir det ju inte be-

kvämt på något sätt. Då har det gått till överdrift, då gagnar det inte barnet. 

 

5.4   Förskollärarens roll i mötet med barnens föräldrar 

I följande avsnitt redovisas svaren där de intervjuade förskollärarna uttrycker sig kring den egna rollen i 

mötet med barnens föräldrar. Förskollärarnas svar redovisas utifrån följande ord: ansvar, professionalitet och 

barnfokus. 

Ansvarsfördelningen mellan förskollärare och föräldrar rör dels den konkreta situationen vid lämning och 

hämtning, dels ansvaret för relationen. Här menar en av förskollärarna att det uppstår ett slags gränsland 

där det kan vara svårt att veta vem som bär det egentliga ansvaret för barnet. Flera av förskollärarna ut-

trycker att det ibland kan vara svårt att lämna över ansvaret om barn och förälder väljer att stanna kvar i 

verksamheten en stund. Ett par av de intervjuade förskollärarna säger att barnen i en sådan situation ofta 

blir lite oroliga eller tar tillfället i akt och spelar pajas. När det gäller relationen till barnens föräldrar anser de 

flesta av förskollärarna att de har det största ansvaret i att utveckla ett gott samarbete. Ett par av dem ut-

trycker dock att det är ett delat ansvar, så här säger en av dem: 
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Det är jag som är professionell och dom är ju privata. Så det största ansvaret tycker jag nog är mitt. Sen kan 

man ju känna att man kan ju inte gå hur långt som helst heller. Man kan inte bara erbjuda och erbjuda i fall 

det inte tas emot. För dom har ju också ett ansvar i att möta. Men som sagt det är ju jag som är på jobbet. 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna kopplar ansvaret för relationen till professionalitet. En av dem ut-

trycker att professionaliteten är en roll som underlättar mötet med barnens föräldrar. Andra ord som re-

spondenterna associerar med professionalitet är tillmötesgående, erfarenhet, kunskap och tydlighet. Flera 

av förskollärarna uttrycker att det är viktigt att vara professionell i mötet med föräldrarna, en av dessa ut-

trycker sig så här om vad det innebär att vara professionell som förskollärare: 

Det innebär ju att man vet sitt uppdrag från förskolans läroplan. Och att man vet hur man ska reagera i 

olika situationer och att man vet om förväntningarna på sitt yrke så att säga. Och att man försöker hålla det 

till det och inte en massa annat, utan att man gör det man ska. 

 

De flesta av de intervjuade förskollärarna uttrycker att barnet är den viktigaste personen i samarbetet med 

barnens föräldrar. Flera av dem anser att även barnet drabbas om förskollärare och föräldrar inte lyckas 

skapa en bra relation. Dessa förskollärare uttrycker att relationen till barnen är viktigast för en förskollära-

re och att samtal och samarbete ska ske med deras bästa för ögonen. En av förskollärarna uttrycker att ett 

tydligt barnfokus underlättar det dagliga mötet med barnens föräldrar, hen säger:  

En del har man ju personkemi med direkt så det är bara hej och välkommen. Men en del får man ju jobba 

för. Då har jag lärt mig genom åren man har jobbat att jag lägger inte så mycket energi på det då, utan då 

lägger jag energin på deras barn. Så mest fokus på barnen så har man föräldrarna sen. 

 

5.5   Målet med det dagliga mötet 

Här redovisas förskollärarnas uttryck för målet med det dagliga samtalet samt de svar som rör eventuella 

förändringar av detsamma. Avsnitten inom denna kategori handlar om trygghet, lyssnande och delaktighet. 

En av förskollärarna tror att föräldrarnas känsla av trygghet är en förutsättning för samarbetet mellan för-

äldrar och personal, en annan att trygghet smittar från förälder till barn. En av de intervjuade förskollärarna 

jämställer trygghet med lugn och tror att det uppnås genom tydlighet i kommunikationen mellan föräldrar 

och förskollärare. Trygghet handlar, enligt en annan av förskollärarna, om en öppen kommunikation och 

att våga fråga. Flera av de intervjuade förskollärarna nämner trygghet, både för barn och föräldrar, som ett 

av målen för det dagliga mötet i samband med lämning och hämtning, så här uttrycker sig en av dem: 

Nej men det är ju att dom ska vara trygga när dom åker till jobbet. Att dom inte ska behöva sitta och tänka 

hur går det nu? Att dom litar på att vi reder ut situationen här. 
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Hälften av förskollärarna uttrycker att ett av målen för mötet med barnens föräldrar är att lyssna, ett par 

av dem med utgångspunkten att föräldrarna faktiskt har något viktigt att säga. En av dessa tror att det är 

viktigt att vara tydlig mot föräldrarna, att lyssna på deras åsikter men att också förklara varför det i vissa 

fall inte kan leda till någon förändring av verksamheten. Ett par av förskollärarna säger att det ofta är tiden 

som hindrar dem från att verkligen lyssna på föräldrarna i samband med lämning och hämtning. Målet är 

enligt ett par av förskollärarna att ta tid till lyssnandet i det dagliga mötet, en av dem uttrycker sig så här:  

Att man försöker skapa ett gott klimat, att man försöker lyssna och visa att man har tid i den mån man har 

det liksom. Att man hittar tid att lyssna. 

  

Ett par av förskollärarna kopplar lyssnandet till möjligheten att göra föräldrarna delaktiga i förskolans 

verksamhet, att lyssna in föräldrarnas tankar och åsikter i samband med lämning och hämtning. Delaktig-

het förknippas vidare av några förskollärare med viljan att bjuda in föräldrarna på avdelningen. Vid hämt-

ning sker det, enligt ett par av förskollärarna, enklast i samband med eftermiddagens mellanmål. Målet för 

flera av de intervjuade förskollärarna är att bjuda in till delaktighet i samband med det dagliga mötet. Hälf-

ten av de intervjuade förskollärarna uppger också att de använder det dagliga mötet i syfte att öka föräld-

rarnas delaktighet genom att bjuda på kaffe, visa barnens alster eller uppmuntra dem att delta i leken en 

stund. Ett par av förskollärarna uttrycker att de önskar en större delaktighet i samband med lämning och 

hämtning. En av dessa uttrycker en önskan om förändring i form av fler initiativ från barnens föräldrar: 

Egentligen är det ju bra om föräldrarna hinner komma in lite och se lite på förskolan också. Men vi kanske 

inte inbjuder så mycket till det heller. Men att dom tar lite tid med det, för då får man ju ändå lite mer in-

blick i vad som händer på dagarna och lite mer insyn. Att det inte bara ska hänga på oss att ge information 

utan att dom söker information också. 
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6 Diskussion 

Denna del består av två avsnitt. I det första avsnittet diskuteras valet av metod och alternativa tillväga-

gångssätt. I det andra avsnittet kopplas undersökningens resultat till litteraturen i bakgrunden och kom-

menteras med personliga frågor och reflektioner. 

6.1   Metoddiskussion 

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer var en lämplig metod eftersom den gav mig möjlighet att ställa 

olika följdfrågor och därmed låta respondenten utveckla sina uppfattningar kring ämnet. Utmaningen vad 

gäller denna metod blev dock att avgränsa och hålla sig till ämnet utan att styra samtalet för mycket. Inter-

vjuguiden utformades för att ge respondenterna frihet men behövde ofta kompletteras med förklarande 

följdfrågor. Eventuellt skulle en strukturerad intervju gett mer specifika svar och därmed mindre tal om 

sådant som inte berörde uppsatsens ämne. Eftersom det dagliga mötet i många fall sker på en speciell plats 

kunde undersökningen genomförts med hjälp av observationer, till exempel i en hall. Kanske kunde en 

sådan undersökning kompletterats med intervjuer av förskollärare och/eller föräldrar om deras upplevel-

ser av situationen. Fokus hade förmodligen närmat sig barnen på ett tydligare sätt än i denna undersök-

ning, eftersom deras reaktioner och uttryck kunde ha registrerats under observationer. Möjligtvis påverka-

des och begränsades respondenternas svar av att jag har egen, personlig erfarenhet av det ämne som be-

handlades under intervjuerna. Vid några tillfällen förekom kommentarer från respondenterna som ”ja, du 

vet ju hur det är” eller ”så är det ju i förskolan, eller hur?”. Genom följdfrågor uppmuntrades förskollärar-

na att ändå uttrycka sina åsikter och tankar, på annat sätt kunde detta problem inte överbryggas i under-

sökningen. 

När det gäller urvalet tror jag inte att ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011) hade gett ett annorlunda re-

sultat. Däremot kunde skillnader i svaren beroende på respondenternas ålder, kön eller antal yrkesverk-

samma år ha analyserats. Men eftersom utgångspunkten för uppsatsen var att undersöka erfarenheter av 

det dagliga mötet utifrån det uppdrag som anges i förskolans läroplan betraktades yrkesrollen som den 

viktigaste variabeln i undersökning och resultat. 

Intervjuerna genomfördes enligt de riktlinjer som anges av till exempel Trost (2010) på en ostörd plats 

som var känd för respondenten. Jag upplevde att respondenterna var trygga i intervjusituationen och in-

tervjuerna förlöpte, med ett undantag, utan avbrott. 

De etiska riktlinjer för kvalitativ forskning som anges av Vetenskapsrådet (2012) beaktades noggrant i fö-

religgande undersökning. Respondenterna informerades både skriftligt (se Bilaga 1) och muntligt om frivil-

lighet och konfidentialitet. Denna information upplevde jag som ett förtroende mellan mig och respon-

denten som förstås inte får brytas. Samtliga förskollärare fick frågan om den muntliga informationen kring 

de etiska aspekterna var begripliga och alla svarade ja. 
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6.2   Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av mötet med förskolebarns föräldrar 

i samband med lämning och hämtning. Förskollärarna intervjuades med utgångspunkt i uppsatsens fråge-

ställningar om sina förväntningar på samtalet med barnens föräldrar, dess förutsättningar och innehåll, 

synen på den egna rollen i mötet samt om målet för samtalet. I detta avsnitt diskuteras de kategorier som 

redovisas i resultatet med hänvisningar till litteraturen i uppsatsens bakgrund. Resultaten diskuteras enligt 

följdordningen i resultatdelen men diskussionen går ibland över gränserna och kategorierna går in i var-

andra. Mina personliga åsikter och funderingar framställs i denna del som reflekterande frågor och reso-

nemang kopplade till förskolans verksamhet. 

De intervjuade förskollärarna förväntar sig att samtalet med barnens föräldrar i samband med lämning ska 

ge dem information som rör barnet. Dessutom vill de vid hämtning ge föräldrarna information om bar-

nets dag på förskolan, till exempel genom personliga berättelser eller information om rutinsituationer. En-

ligt Adelswärd et al. (1997) är informationsutbyte ett av samtalets användningsområden, och vid ett bra 

samtal leder informationen till samsyn och förståelse. Jensen och Jensen (2008) hävdar att det hör till för-

skollärarens uppgifter att avgöra vilken information som bör förmedlas till föräldrarna. Det underlättar 

nog om samtalsparterna i det dagliga mötet känner till varandras förväntningar. Förskolläraren bör, enligt 

min åsikt, vara tydlig med vilken information hon eller han vill ha från barnets föräldrar och förklara var-

för den är viktig för barnets vistelse på förskolan.   

Ett respektfullt förhållningssätt är en förväntan som flera av förskollärarna har på sig själva i mötet med 

barnens föräldrar. Respekt handlar enligt dem till exempel om att vara lyhörd och att tillåta en öppen 

kommunikation. Detta betonas också av Flising et al. (1996) och Hougaard (2004) som hävdar att samar-

betet mellan föräldrar och förskolans personal bygger på en ömsesidig respekt. Även Åberg och Lenz Ta-

guchi (2009) tar upp begreppet respekt och menar att det är en av grundstenarna i förskolans verksamhet. 

Det ingår i förskollärarens uppgifter att visa respekt för föräldrarna (Skolverket, 2010) men ett respektfullt 

förhållningssätt följer inte med yrkesrollen per automatik. Respekt kräver medvetenhet om de fördomar 

och förutfattade meningar hos mig som eventuellt förhindrar en öppen kommunikation med barnens för-

äldrar. Först när dessa lagts åt sidan kan jag som förskollärare möta föräldern med öppenhet och respekt. 

Är det möjligt? Går det att lägga sina fördomar åt sidan i mötet med förskolebarnens föräldrar? Nej, för-

modligen inte. Men min ambition som förskollärare måste i alla fall vara att göra det. Och kanske att bråka 

lite med mig själv, genom självreflektion och i samtal med andra, om vad det är som skapat dessa fördo-

mar hos mig. Att få syn på vad det är som påverkar min syn på en annan människa. 

De flesta av förskollärarna förväntar sig att det dagliga mötet ska präglas av en positiv inställning, av gläd-

je. Enligt Andersson (2004) handlar det om ett val, att välja att möta den andre med positiva eller negativa 

förväntningar. Som blivande förskollärare känns det självklart att ha en positiv inställning i mötet med 

barnens föräldrar. Svårigheter uppstår möjligen när den jag möter väljer en annan väg, kanske med obefo-
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gad kritik eller en negativ inställning. Då kan det vara svårt att vara glad och positiv. Ett par av de intervju-

ade förskollärarna tror att glädje är smittsamt, enligt deras åsikt borde alltså en positiv inställning hos mig 

som förskollärare skapa bästa möjliga förutsättningar för ett positivt möte. Därför är det viktigt att vara 

medveten om de signaler som jag som förskollärare visar i form av ord, röst och kroppsspråk i mötet med 

barnens föräldrar. Glädje smittar, var glad! 

Stress och tidsbrist kan påverka mötet med barnens föräldrar i samband med lämning och hämtning. En-

ligt de intervjuade förskollärarna handlar tidsbristen och stressen ofta om låg personaltäthet, till exempel 

på morgonen. I Markströms (2007) undersökning uttrycker även föräldrar med barn i förskolan att de 

upplever bristen på tid som ett problem i det dagliga mötet. Sandberg och Vuorinen (2007) anser också att 

tidsbrist, låg personalbemanning och antalet barn påverkar kvaliteten i de dagliga mötena mellan föräldrar 

och förskolans personal. Ibland är det många barn och få vuxna i förskolan och som förskollärare är det 

enligt mig viktigt att prata om detta med barnens föräldrar. Att ge en förklaring till det som kan upplevas 

som stressigt men samtidigt uttala en vilja att mötas. När det gäller organisation av personal och rutiner i 

förskolan framstår det dagliga mötet som lågt prioriterat. Både de intervjuade förskollärarna och författar-

na Markström (2007) och Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver att mötena i samband med lämning 

och hämtning påverkas av att det är få förskollärare på plats. Kanske skulle en förändring i det avseendet 

skapa bättre förutsättningar för ett bra möte mellan förskollärare och föräldrar, genom mer personal i 

samband med hektiska morgnar och viktiga (?) möten med barnens föräldrar. 

Mötet med barnens föräldrar påverkas enligt förskollärarna i undersökningen också av var på förskolan 

detta möte faktiskt sker. När lämning sker i förskolans hall är det återigen tiden som skapar bekymmer 

eftersom förskolläraren då tvingas lämna den övriga barngruppen för att möta nyanlända föräldrar och 

barn. Detta skriver Sandberg och Vuorinen (2007) om, de kallar situationen för tamburkontakt. Författarna 

anser att denna kontakt påverkas av tid, personaltäthet och antalet barn. När det gäller platsen för lämning 

och hämtning påverkas mötet igen av bristen på tid och det antal personal som finns tillgänglig. Här måste 

ju föräldrarnas förväntningar och förskollärarnas ambitioner, som en av förskollärarna uttrycker i resulta-

tet (s.15), möta verkligheten. Hälften av förskollärarna i denna undersökning anger att de möter upp för-

äldrarna i hallen trots tidsbristen. Men varför möts de i hallen om det skapar problem i verksamheten? 

Enligt mig bör en diskussion kring mötets fysiska förutsättningar hållas på föräldramöte eller i samband 

med utvecklingssamtal.  

Flertalet av förskollärarna i denna studie anser att barnens föräldrar oftast är intresserade av ett samtal i 

samband med lämning och hämtning. Några av dem upplever att mammorna är mindre stressade och 

därmed mer intresserade. Markström (2007) beskriver en situation där mamman och pappan upplever det 

dagliga mötet på olika sätt. Författaren anger att det antingen beror på föräldrarnas personlighet eller på 

förskolepersonalens faktiska bemötande. Som blivande förskollärare måste jag fundera på hur föräldern 
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påverkar min ambition att ge information och vilja att skapa en god relation. Behandlar jag föräldrar olika 

beroende på visat intresse eller kön? Nej, det tror jag inte… Eller? 

Samtalens innehåll rör, enligt de intervjuade förskollärarna, till exempel information om rutinsituationer 

och personliga berättelser. I förskolans läroplan står det att det är arbetslagets uppgift att tala med barnens 

föräldrar om trivsel och lärande (Skolverket, 2010). Ett tredje innehållsområde, som berörs av samtliga 

förskollärare i undersökningen, är det som i resultatet kallas för privat prat. Om detta handlar artikeln som 

finns i uppsatsens inledning, där tre intervjuade förskollärare anser att det privata pratet inte hör hemma i 

det dagliga mötet (Nöjd, 2010). Den åsikten delas av Hougaard (2004), han anser att privata problem bör 

avhandlas i andra situationer än i mötet mellan föräldrar och förskolans personal. Både förskollärarna i 

Nöjds (2010) artikel och Hougaard (2004) avråder alltså från privata samtalsämnen i samband med läm-

ning och hämtning. Men enligt samtliga förskollärare i denna undersökning förekommer samtal av privat 

karaktär i mötet med barnens föräldrar. Vad är det som gör att det inte går att undvika? Som blivande för-

skollärare vill jag ge föräldrarna ett personligt bemötande utan att släppa in dem i rum som jag vill ha för 

mig själv. Det kan jag styra. Men som lyssnare kan det kanske vara svårt att avbryta ett samtal om min roll 

som förskollärare i vissa möten förvandlas till rollen som psykolog, äktenskapsrådgivare eller bästa kom-

pis. Kan jag ibland tillåta mig att kliva ur min yrkesroll och vara bara människa? 

Under intervjuerna framkom att de flesta av förskollärarna anser att de bär det största ansvaret för relatio-

nen till barnens föräldrar. Detta överensstämmer med det Sellerfors (1990) skriver, att det är förskollära-

rens ansvar att upprätta och behålla en god relation till föräldrarna. Ansvaret framhålls också i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010). Som blivande förskollärare ser jag det som min uppgift att arbeta för goda 

relationer till barnens föräldrar. När det gäller ansvarsfördelningen i hämtningssituationen upplever flera 

av förskollärarna ibland svårigheter kring överlämningen av ansvaret till barnets förälder, en av förskollä-

rarna använder ordet gränsland. Om detta skriver också Markström et al. (2009) och Halldén (2007) som 

beskriver mötesplasten som en skärningspunkt som kräver en tydlig ansvarsfördelning. Mina egna erfaren-

heter av lämnings- och (framför allt) hämtningssituationen kan kopplas till både resultat och bakgrund. 

Ibland är det svårt att säga tack och hej då till barn och föräldrar. Halldén (2007) skriver om en strategi där 

förskolläraren tar ett steg tillbaka vid hämtning, för att visa barn och förälder att dagen på förskolan är 

avslutad. Men som blivande förskollärare vill jag också ställa mig frågan varför det är viktigt att bli av med 

barn och föräldrar så snabbt som möjligt i samband med hämtning. Om målet, som de intervjuade för-

skollärarna uttrycker det, är att göra föräldrarna mer delaktiga i förskolans verksamhet så kanske gränslan-

det är ett bra land att vistas i. Kanske kan gränslandet utgöra en möjlighet till samtal och samarbete med 

barnens föräldrar istället för ett hot mot min egen bekvämlighet som förskollärare? 

Professionalitet är ett ord som används av flera förskollärare i samband med frågan om den egna rollen i 

det dagliga mötet. Ordet förknippas med bland annat med kunskap och erfarenhet. Orden sammanfaller 

med dem som förskollärarna i Enös (2005)  undersökning kopplar samman med professionalitet. Enligt 
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Gars (2002) är mötet mellan förskolans personal och barnens föräldrar dels ett personligt möte, dels ett 

möte mellan två personer som spelar olika roller i barnets liv. Målet för förskolläraren är att skapa ett in-

nehåll i samtalet som återspeglar dennes pedagogiska uppdrag. Ivarsson Jansson (2001) hävdar att en sä-

kerhet i den egna yrkesrollen är en förutsättning för ett bra samarbete med barnens föräldrar. Därför är 

det viktigt för mig som blivande förskollärare att fundera på vad det innebär att vara professionell. Vem 

vill jag vara i mötet med barnens föräldrar och hur blir jag tydlig i den rollen? För mig handlar det nog om 

att yrkesrollen ska vara den roll som blir tydligast i mötet med barnens föräldrar, den ska (om möjligt) inte 

överskuggas av mina andra jag (privat/politiskt/religiöst etc.). Troligtvis kommer jag som förskollärare 

ibland att misslyckas med detta och, omedvetet eller genom andras bemötande, bli till någon som jag inte 

vill vara i mötet med föräldrarna.  

De intervjuade förskollärarna uttrycker att relationen till barnen är viktigast, den påverkar också samarbe-

tet med föräldrarna. Enligt Karlsson (2006) bidrar förskollärarna också att skapa en bild av barnet i möte-

na med föräldrarna, genom att beskriva det i positiva eller negativa termer. Det får mig att fundera över 

min makt som förskollärare, till exempel i mötet med föräldrarna. Hur väljer jag att beskriva de barn som 

jag leker och lär tillsammans med i förskolan? Vad lägger jag fokus på i mitt barnfokus?  

Målet för mötena i samband med lämning och hämtning är enligt förskollärarna i undersökningen trygg-

het, tid att lyssna och en ökad delaktighet. Lyssnandet, som också har med respekt att göra, betonas av 

Åberg och Lenz Taguchi (2009), Jensen och Jensen (2008) och Andersson (2004). För mig som blivande 

förskollärare har lyssnandet med jämlikhet att göra, om detta skriver Alasuutari (2010) i sin artikel. Hon 

beskriver till exempel en relation mellan förskolans personal och föräldrar där målet är samarbete och jäm-

likhet. En jämlik samtalsrelation uppnås först när vi möter varandra med inställningen att vi båda har nå-

got att bidra med. Ett sådant förhållningssätt beskrivs också i artikeln av Hughes och Mac Naughton 

(2000). De ger exempel på en samtalsstrategi där målet är processen i sig, ett ständigt pågående samtal där 

båda parter är lika viktiga. Detta framhålls även av Jensen och Jensen (2008) som skriver att det är viktigt 

att betrakta barnens föräldrar som värdefulla samarbetspartners. Ett aktivt lyssnande är, enligt mig och ett par 

av förskollärarna i undersökningen, också en förutsättning när det gäller att göra föräldrarnas delaktighet i 

förskolans verksamhet. Som blivande förskollärare tycker jag att det dagliga mötet är ett bra tillfälle att 

göra föräldrarna delaktiga och att verkligen lyssna på vad de har att säga om verksamheten. Och alla sätt är 

bra; bjud in föräldrarna, låt dem ta egna initiativ till delaktighet och uppmuntra barnen att visa föräldrarna 

delar av sin vardag på förskolan. Andersson (2004) beskriver samarbete som ett arbete som utförs till-

sammans. Och tillsammans är enligt mig det viktigaste ordet när det gäller utformningen av det dagliga 

mötet. Samtalet och mötet i samband med lämning och hämtning skapar vi tillsammans; jag som förskol-

lärare, föräldern och barnet! 
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6.2.1   Fortsatt forskning 

Tre citat från intervjuundersökningen får belysa ett område som inte behandlas i resultatet, nämligen för-

skollärarnas förväntningar (fördomar?) när det gäller mammor respektive pappor. Mammor och pappor 

betraktas i citaten, enligt min åsikt, som två homogena grupper där förskollärarnas specifika erfarenheter 

får bli representativa för alla mammor och pappor i det dagliga mötet på förskolan. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att göra en undersökning med fokus på förväntningar på och bemötandet av föräldrar av oli-

ka kön. Citaten kommer från tre av de åtta intervjuer som genomförts i undersökningen: 

Ska man generalisera lite så är det ju oftare pappor som kommer med hårtofsar i handen och säger att kan 

du fixa det där. Det har jag inte mött någon mamma som har sagt än. 

Om det är halvstora bekymmer med mitt lilla barn eller det inte blir tillräckligt sett, oj oj oj. Då kan pappor-

na överlag vara mer tramsiga. Är det allvarliga bekymmer så tror jag att mammorna ofta ligger längre fram 

och har förstått. Alltså om det blir följder av något slag som påverkar livet. 

Mammor kanske är lite mer insatta. Pappor är inte det, det är inte så ofta man får nån information eller så. 

 

Mina funderingar kring ovanstående citat rör till exempel om pappor till förskolebarn lättare kommer undan  

med att vara lite slarviga med till exempel håruppsättningar och information. Hur skulle förskolläraren i det 

första citatet reagera om en mamma kom med hårtofsar i handen? Eller hur ser förskolläraren i det tredje 

citatet på en mamma som inte är insatt i barnets angelägenheter eller glömmer bort att ge personalen rele-

vant information? Skapar låga förväntningar på papporna, enbart utifrån deras könstillhörighet, kanske 

högre förväntningar på mammorna som därmed döms hårdare när de inte följer det förväntade (och kan-

ske outtalade) mönstret för hur man bör vara förälder i förskolan? I det andra citatet är det däremot pap-

porna som råkar illa ut. Respondenten menar att pappor (överlag) ser främst halvstora bekymmer när det 

gäller det egna barnet. Vid allvarliga bekymmer är det mamman som träder in och tar tag i situationen efter-

som hon ofta ligger längre fram och har förstått. Oj! 

Vidare vore det intressant att intervjua föräldrar om deras erfarenheter av det dagliga mötet i förskolan. 

En jämförelse mellan förskollärares och föräldrars uttryck skulle förmodligen ge en mer nyanserad bild av 

samarbetet i samband med lämning och hämtning. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan 

 

Hej! 

Jag läser en kurs för lärare som vill arbeta i förskola eller förskoleklass. Under hösten ska jag skriva mitt 

examensarbete om förskollärarens erfarenheter av möten med barnens föräldrar i samband med lämning 

och hämtning. Som underlag för uppsatsen ska jag göra intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. 

Om du har möjlighet vill jag gärna intervjua dig! Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer, med 

din tillåtelse, att spelas in med hjälp av en bandspelare. Intervjun är frivillig och dina svar kommer att be-

handlas anonymt. 

Skriv ditt namn, din arbetsplats och ett förslag på en tid som passar dig till nedanstående mailadress. När 

jag fått svar från dig återkommer jag med en bekräftelse. Jag föreslår att vi träffas på din arbetsplats om 

det finns möjlighet att sitta ostört. 

Kontakta mig gärna om du undrar över något. Jag ser fram emot ditt deltagande! 

 

Med vänlig hälsning  

Emma Sjögren 

xxxx.xxxxxxx@xxx.xx 

XXX-XXXXXXX 

XXX-XXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vilka förväntningar har du på mötet med barnens föräldrar i samband med lämning och hämtning? 

Var på förskolan sker mötena med barnens föräldrar i samband med lämning och hämtning? 

Vilka faktorer påverkar mötet med barnens föräldrar i samband med lämning och hämtning? 

Vad pratar du om med barnens föräldrar i samband med lämning och hämtning? 

Hur upplever du samtal av privat karaktär? 

Vilken är din viktigaste roll som förskollärare i mötet med barnens föräldrar i samband med lämning och 

hämtning? 

Vilket mål har du som förskollärare med mötet med barnens föräldrar i samband med lämning och hämt-

nig? 

Hur skulle du vilja förändra mötet med föräldrarna i samband med lämning och hämtning? 


