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Abstrakt 

 

Preschoolteachers view on the leaving situation 
 

Syftet med studien är att ge en uppfattning om vad förskollärare ser som viktigt vid en 

lämningssituation på förskolan. Studiens teoretiska anknytning bygger på det 

sociokulturella perspektivet, där språket benämns som viktigt och är betydelsefullt i mötet 

med andra. 

 

De frågeställningar som används i arbetet är en grund för de kvalitativa intervjuer som 

gjorts med åtta erfarna förskollärare från två olika kommuner, där de forskningsetiska 

principerna har beaktats.  

 

Resultatet visar att de intervjuade är eniga om att ansvaret för lämningssituationerna 

ligger på förskolläraren. Resultatet visar även att förskollärarens erfarenhet har betydelse 

för hur mötet mellan förskolan och hemmet blir. Genom erfarenheten ökar förskollärarens 

förståelse för vårdnadshavares och barns känslor vid en lämningssituation, som i sin tur 

kan vara avgörande för hur framtida relationer fortskrider. Resultatet påvisar också att det 

finns möten som kan upplevas mer eller mindre känsliga, vid dessa möten får 

förskollärarnas barnsyn en stor betydelse. Andra faktorer som är synliga i resultatet är 

tiden och miljön, vilka kan påverka hur lämningssituationen upplevs. 

 

Nyckelord 

 

Bemötande, relation, förhållningssätt, barnsyn, möten, professionalitet  
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1 Inledning 
 

 

I Läroplan för förskolan (Skolverket 98 rev.2010) står det angivet att alla barn som ingår 

i förskolans värld ska bli bemötta med en förståelse för alla sina känslouttryck och att 

förskollärare ska bemöta dem med respekt. Barn, vårdnadshavare och förskollärare ställs 

inför olika situationer som ibland kan vara svåra att hantera för alla parter. 

Vårdnadshavares oro över barnet, barns vilja eller ovilja att komma till förskolan samt 

förskollärarens förhållningssätt är sådant som kan påverka huruvida situationen upplevs 

som positiv för alla eller inte. Även miljön, både den fysiska och psykiska, kan ha 

betydelse för hur en lämningssituation upplevs. Miljön som erbjuds ska vara trygg, där 

barnen ska få möjlighet att möta vuxna som samspelar med dem, för att på så sätt kunna 

utveckla kommunikativa och sociala förmågor (a.a.). 

 

Vår erfarenhet säger att lämningssituationer på förskolan kan skilja sig åt beroende på 

barns olika känslouttryck, förskollärarens förhållningssätt och vårdnadshavares agerande. 

Vid lämningssituationer där vårdnadshavare lämnar över ett ledset eller argt barn, kan det 

förekomma att förskollärare i första hand finner olika lösningar för att få barnet på gott 

humör, istället för att söka orsaken till barnets känslotillstånd. Studien kan då bidra med 

en ökad förståelse för människors olika agerande, men också förståelse för och kunskap 

om hur förskolläraren själv bör agera. 

 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 rev.2010) framhåller att det är förskolans ansvar 

att skapa tillitsfulla relationer mellan förskolepersonal och vårdnadshavare (a.a). 

Lämningssituationen kan då bli en viktig daglig kontakt där relationer kan byggas och 

utvecklas. Därför är denna studie intressant för förskollärare som är aktiva inom 

förskolan, då den kan öka förståelsen för att lämningssituationen inte enbart är en 

rutinsituation, utan även en lärandesituation där barnen får möjligheter att utveckla 

relationer. 

 

Förskolan lever i en föränderlig miljö där barnen möter många olika intryck, som 

säkerligen upplevs på skilda sätt av barnen. Barns tidigare erfarenheter och upplevelser 

kan ha en inverkan på deras agerande. Lämningssituationen kan vara betydelsefull för 

barnen då den kan ha en inverkan på hur deras dag blir.  I vår studie vill vi därför 

undersöka om det finns faktorer i miljön som kan ha betydelse för barns trygghet samt 

om förskollärarens agerande har någon betydelse för den trygghet som barnen behöver. 

Vi vill även undersöka vad förskollärare själva anser är viktigt i bemötandet med barn 

och vårdnadshavare samt hur de upplever att deras eget agerande i situationen kan 

påverka lämning av barnen.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att skildra vad förskollärare, med erfarenhet inom yrket, anser 

vara viktigt när barn lämnas på förskolan. Vårt intresse är att ge en inblick i vilka faktorer 

som kan ha betydelse vid lämningssituationen, samt hur dessa faktorer kan påverka mötet 

i en positiv eller negativ riktning. 

 

Vi utgår utifrån följande frågeställningar: 
 

1. Hur beskriver förskollärare lämningssituationer i förskolan? 

 

2. Vilka faktorer kan vara viktiga när barn lämnas på förskolan? 
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3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt belyser vi de olika delar som är relevanta för studien, såsom barnperspektiv 

och barns perspektiv. Även relationer, samspel och förhållningssätt är de underrubriker 

som presenteras i denna del. Bakgrundsavsnittet tar också upp den teorianknytning vi 

använder oss av, där Vygotskijs sociokulturella perspektiv är i fokus. 

 

3.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Eva Johansson (2003) beskriver, i sin avhandling, barnsynen utifrån tre aspekter, barn är 

medmänniskor, vuxna vet bättre, samt barn är irrationella. Om förskollärarna ska kunna 

se barnen som medmänniskor så måste de respektera barnens vilja, behov och intressen. 

Barnens upplevelser, erfarenheter samt uttryck är det som bör ligga till grund för hur 

förskolläraren hanterar och agerar i olika situationer. Med en barnsyn, att vuxna vet bättre, 

så ser förskolläraren inte barnets behov eller vilja som det viktigaste, utan det är 

förskolläraren som avgör vad som är rätt eller fel, samt att barnet ställs inför situationer 

där det inte är bekvämt. När en förskollärare ser barn som irrationella så motverkar 

förskolläraren barnet i sin strävan att uttrycka sig, på grund av att det barnet gör anses 

negativt. Istället för att försöka förstå barnets intentioner så ser förskolläraren istället ett 

agerande utan mening (a.a). 

 

Det är skillnad mellan ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. Barnperspektivet kan 

sättas samman med barns behov, där det är den vuxne som tolkar vad som är bäst och 

man utgår från den vuxnes prioriteringar. Barns perspektiv är en indikation på deras 

rättigheter och “barnens bästa” ska sättas främst. Den vuxne ska gå ner på barnets egen 

nivå, för att försöka få en så stor insikt i deras tankar och intentioner som möjligt, för att 

få en kunskap om hur barnet själva ser på sin situation, vilket Engdahl (2007) påvisar i 

sin forskning. Att inta ett barns perspektiv handlar också om att förstå och tolka barnet 

(a.a). Barns uttryck och agerande i olika kontexter måste ses som betydelsefulla, där de 

ges möjlighet till att förstå och tolka det de upplever. För att detta ska bli möjligt så måste 

förskollärare ha en förståelse för barnets upplevelser och ta dem på allvar (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003). Även Juul och Jensen (2003) anser att barnets uttryck och 

handlingar alltid är viktiga och menar att dessa uttryck ger förskolläraren en kunskap om 

vad barnet tycker om relationen. Om förskolläraren istället väljer att generalisera och 

säger att barnet ska vara på ett visst sätt, exempelvis tjurig eller motsträvig, så ser de inte 

barnet för vem det är, utan de ser barnet för vad det är (a.a). 

 

Ingrid Granbom (2011) visar i sin studie vilken utgångspunkt förskollärare har, då de ser 

på förskolan som utvecklande för barnet. Förskolan ska vara en plats där alla möts som 

kompetenta individer med olika behov och intressen. Granbom menar dock att så inte 

alltid är fallet, utan visar att exempelvis ålder på barnet kan inverka på dess förmåga till 

sociala relationer. De yngre barnen är mer i behov av omvårdnad, de ses som behövande, 

vilket gör att förskolläraren tar sig an denna omhändertagande roll. Även barns olika 

egenskaper lyfts fram som orsak till barns möjligheter att skapa sociala relationer. 

Kontentan av detta menar Granbom är att förskolan inte med självklarhet passar alla barn 

och därmed inte är en plats för alla. Studien visar att förskolläraren i stort sett ser barnen 

som kompetenta individer och menar att förskolans roll är att ge barnen möjlighet till 

utveckling och lärande. Trots detta så frågar sig Granbom vem förskolan är till för. Även 
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om studien visar på att förskolan förbereder barnen till sociala medborgare så visar också 

resultatet att alla inte passar in, vilket hon ser kritiskt på. Istället för att vara ett 

komplement till hemmet så tar förskolläraren sig an de barn som inte anses ha en social 

förmåga till kontakt och kompenserar på så sätt vårdnadshavarnas frånvaro. Detta menar 

Granbom kan tolkas som att förskolan skulle ha en del av föräldraskapet, vilket är direkt 

motsägelsefullt med vad den nya reviderade läroplanen för förskolan säger. Läroplanen 

menar att förskollärarens roll ska vara att främja barnen i sin utveckling, inte inta en 

föräldraroll (a.a). 

 

Anette Emilson (2008) belyser i sin avhandling förskollärarens möjligheter att inta barns 

perspektiv som en förutsättning för barns delaktighet. Respons, respekt, intresse samt 

närvaro är nyckelord som hon menar är viktiga för att barnen ska känna att de kan vara 

delaktiga samt att de tillåts vara det. För att barnen ska kunna vara delaktiga utifrån sina 

intressen och behov så är en svag klassifikation önskvärd. Detta betyder en minskad 

lärarkontroll i kommunikationen, vilket gör att båda parter har en utvecklande roll i 

kommunikationen. Barnen är alltså delaktiga i vad som sker här och nu (a.a). 

 

3.2 Relationskompetens 

 

Att låta barn få ta ansvar för sina egna känslor menar Juul (2009) är en rättighet som barn 

kan hantera själva. Vuxna måste därför tro på det kompetenta barnet och ge dem ansvaret 

att själva få bestämma hur de vill uttrycka sina känslor. Engdahl (2007) anser att barn 

redan från ett års ålder har förmågan och kompetensen till att förstå sin egen del i olika 

händelser och ta ansvar över sitt agerande. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 

rev.2010) framhålls också vikten av att barn ska få möjlighet att utveckla en 

ansvarsförmåga. Arnér (2006) uttrycker i sin avhandling att förskollärare måste vara 

intresserade av barns åsikter för att stärka dem i att ta egna initiativ och på så sätt ge dem 

ett ökat ansvar. Även Juul (2009) poängterar att vuxna måste ta barnen på allvar, där 

barnen ska ges rättighet till de känslor som uppkommer, samt att bli bemötta med ett 

förstående förhållningssätt. Att barnet visar sig ledset eller argt vid lämning på förskolan 

kan ses som ett ansvar som barnet själv tar. Dessa känslor kan också vara ett bevis för att 

de samarbetar med vårdnadshavaren, då det känner av mammans eller pappans eventuella 

känslor av oro och ledsenhet. Detta kan dock missförstås och misstolkas, då vuxna tror 

att om barnen uppvisar en glad fasad så betyder det att de samarbetar, vilket alltså inte 

behöver vara fallet (a.a). 

 

Även Anne-Marie Markström (2005) belyser hur trivsel och glädje hos barn tolkas av 

olika vuxna. Hennes studie visar att barnens uttryck av glädje vid lämningen på förskolan 

tyder på att de trivs på förskolan vilket uppskattas och är en önskan från förskollärarna. 

Studien visar också att vårdnadshavarna kan ha en uppfattning om att barnets möjligheter 

till uppmärksamhet är beroende av att de uppvisar en glädje och en vilja att vara på 

förskolan. Ansvaret för de olika känslouttryck som uppvisas, menar Markström läggs 

framförallt på barnet då det är dess egenskaper som styr, men också på vårdnadshavare 

som inte är tydliga nog. Förskolan som institution och de situationer som uppkommer 

ifrågasätts sällan då barn är ledsna eller arga. De situationer som kan uppstå på förskolan 

då barnen inte visar glädje och trivsel upplevs mer problematiskt för de vuxna, än att det 

skulle vara ett problem för barnet. Vidare diskuterar författaren det “normala” barnet och 

vilken betydelse denna normalitet har. Barn ska vara hanterbara samt lära sig de sociala 

reglerna, inte bara för sin skull utan även för de vuxnas skull. Vårdnadshavare ska kunna 
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känna en trygghet vid lämningen på förskolan och ett hanterbart barn underlättar arbetet 

för förskolläraren, då “normala” barn inte direkt kräver särskilt stöd i situationen (a.a). 

 

Markström (2005) diskuterar även maktbegreppet i förhållande till normalisering. 

Författaren menar att barn har olika krav på sig, både av förskollärare och 

vårdnadshavare, där det finns ett normaliseringstänk om vad barnet ska kunna vid en viss 

ålder. De förväntas anpassa sig till den socialisering som kollektivet kräver, samt att bli  

självständiga individer, vilket ofta sker ganska fort när de startar sin förskoletid. 

Författaren skriver också att förskolan arbetar utefter rutiner och har regler som berör alla, 

förutom de “avvikande” barnen, men att dessa satta regler hela tiden bryts av såväl vuxna 

som barn. Reglerna innefattar även den miljö som finns på förskolan och som innebär att 

rummen ofta har ett specifikt syfte, där även hallen inräknas. Syftet för detta rum, menar 

Markström, är situationsanpassat som en arena för möten och avsked, där vårdnadshavare 

överlämnar sina barn och påvisar att barn reagerar på olika sätt och med olika känslor, 

såsom glädje, ledsamhet eller aggression i dessa situationer (a.a.). 

 

I en relation mellan vuxna och barn är det alltid de vuxnas ansvar att påverka den i en 

positiv riktning, framhåller Juul och Jensen (2003). Dock, fortsätter de, kan det finnas 

vissa rutiner på förskolan där det förekommer ovilja från barnet när det gäller olika 

“måsten” som kan påverka relationen. Detta kan sättas i samband med två olika 

dimensioner. Innehållsdimensionen, som betyder det vi utför i en pedagogisk verksamhet, 

vilket kan ses som förutbestämt och upplevas med olika känslor. Processdimensionen 

däremot belyser vårt agerande, där medvetna eller omedvetna beteenden spelar in. 

Språket och framförallt kroppsspråkets uttryck kan påverka den stämning som uppstår, 

som sedan får en inverkan på hur vi förhåller oss till varandra (a.a). 

 

För att skapa en god relation anser Arnér och Tellgren (2006) att samtalets betydelse har 

en inverkan på hur relationen utvecklas. För att lära känna andra människor, stora som 

små, kan vi genom samtalet få en uppfattning om andra individer och därigenom få en 

förståelse hur andra upplever omvärlden. De skriver också att samtalet brukar anpassas 

efter vilken miljö människan befinner sig i, där förskolan är ett alternativ som benämns. 

Vad gäller samtalet mellan vuxna (förskollärare) och barn har det visat sig att reflektion 

och återkoppling har betydelse för barns vidareutveckling. Barn bearbetar det som 

samtalats om vid tidigare tillfällen och hittar då nya sätt att se på situationen. Men för att 

få barn delaktiga i samtalet behöver förskollärarna ge barnen tid att tänka och minnas det 

som diskuteras. Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) menar att förskolläraren ska 

vara ärligt intresserad och nyfiken på barnens tankar och åsikter, där en fullständig 

närvaro krävs för att få barnen att känna sig tagna på allvar. Arnér och Tellgren (2006) 

anser att samtalet är en källa till ny kunskap, samt att det är en daglig handling som får 

en stor betydelse för hur samvaron ter sig (a.a). 

 

Johansson (2003) skriver också om samtalets betydelse för att barnet ska få kontakt både 

med sina egna känslor, men även att kunna sätta sig in i andras känslor och tyda olika 

känslouttryck. Genom att involvera barnen i samtal om när något inträffat som antingen 

upprör eller orsakar ledsenhet, får förskolläraren igång funderingar som sedan gemensamt 

kan reflekteras över. Men ibland räcker inte endast det verbala till för att få en förståelse 

för sina egna eller andras känslor när något inträffat. Orden måste ibland övergå till 

handlingar för att visa barnen mer konkret för att till exempel ett “förlåt” ska få betydelse 

och en ärlig innebörd för att barnet ska lära. När ord och handling gemensamt sätts i kraft 
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är det viktigt att en förskollärare finns till hands och hjälper barnet med att sätta ord på 

de känslor som uppstår och reflektera över det som hänt, samt bekräfta barnet i dess 

agerande. På så vis lär sig barnen känna igen de olika känslouttrycken som förekommer 

och lär sig att kunna hjälpa andra (a.a). 

 

Ingrid Engdahl (2007) diskuterar vikten av att bekräfta barnen i förhållande till den 

omsorgsdel som barnet behöver, där förskollärare ska bemöta barnet som en kompetent 

individ. Även att se denna omsorgsdel som ett lärande där barnet får lära att ta ansvar för 

bland annat sina känslor är något som författaren belyser. Emilson (2008) skriver om 

fostran som ett begrepp som förekommer i förskolans värld, vilket även ska ses som ett 

lärande. Här kan de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, ses som relevanta, vilket 

kräver att den som lär ut behöver ha mer kunskap än den som ska lära eller fostras. 

Innehållet av det som ska läras ut och som utgår från de didaktiska perspektiven ska vara 

utvecklande för barnen, där förskollärarna ska vara medaktörer och därmed stötta barnen 

till att skapa ny kunskap (a.a). 

 

3.3 Samspel 

 

Juul och Jensen (2003) menar att förskollärare kan, i den relation de har till 

vårdnadshavarna, vara stödjande och ge råd. Den dagliga kontakten som förskolläraren 

har med dem och det samspel som förskollärarna upplever mellan barn och 

vårdnadshavare, kan utmynna i att förskollärarna konkret måste vara behjälpliga i 

överlämnandet av barnet. Lämning på förskolan är en situation som innehåller informella 

samtal mellan förskollärare och vårdnadshavare och dessa samtal kan bidra till en 

förståelse för deras agerande, men också visa på en yrkesskicklighet från förskollärarens 

håll. Något som måste visas tydligt i dessa informella samtal är respekt för 

vårdnadshavarnas agerande, då detta i mångt och mycket speglar relationen mellan dem 

och barnen (a.a). 

 

Om kommunikationen och samspelet ska ses som utvecklande för båda parter som är 

närvarande så bör relationen definieras (Nilsson & Waldemarson, 2007). Med detta 

menar författarna att parterna måste förstå varandras roller i situationen. För att 

kommunikationen ska vara meningsfull så måste förändringar i relationen 

uppmärksammas och det måste finnas en klarhet i vilka sociala regler som styr. 

Erfarenheter är viktiga med hänsyn till vilken färdighet som finns att kunna samspela 

socialt, samt att kunna förstå och tolka andra människor. Att definiera situationen betyder 

att förstå vad som ska sägas och göras i situationen, att förstå vad som krävs just här och 

nu. Om dessa båda delar i en kommunikation inte är klara och tydliga så kan det uppstå 

en maktkamp mellan parterna. Benn (2003) belyser också vikten av att lyssna på vad 

barnen säger. Hon anser att om förskollärarna är lyssnande och lyhörda samt är 

intresserade av att få en förståelse och en bild av vilka situationer barnen upplevt, så kan 

de också få en förståelse för barnens handlande. I kommunikation med barn och 

vårdnadshavare kan förskolläraren införskaffa denna förståelse. Vidare menar Benn att 

det måste finnas en förståelse för barnet i mötet. Vilka behov och intressen hos barnet bör 

styra i en speciell situation och vilken syn har förskolläraren på barnet i situationen är 

frågor som hon anser bör ställas varje dag. Engdahl (2007) skriver om att barn söker 

kontakt med den vuxne i olika situationer genom att peka och därav få en bekräftelse, 

vilket små barn anser är viktigt. Att få en känslomässig kontakt visar barnen ofta genom 

att vara fysisk nära som att bli buren eller lägga huvudet mot förskolläraren (a.a). 
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Johansson och Pramling Samuelsson (2003) talar om kunskap i interaktion med andra 

som de teoretiska perspektiv som ligger till grund för förskolans läroplan. De menar att 

barns lärande sker när de i samspel med andra får nya erfarenheter, men att den sociala 

kulturen i dessa samspel har en betydelse. Den kunskapssyn som bör råda på en förskola 

är att barnen inte är problemet i situationen, utan samspelet och relationerna, samt att det 

förhållningssätt som barnen möter måste vara utvecklande (a.a). 

 

Elisabeth Nordin-Hultman (2011) utvecklar på vilket sätt förskollärarna ser på de olika 

pedagogiska förskolemiljöerna. Hon anser att barn måste ses utifrån vilka behov barnen 

behöver och inte att barnen ska vara på ett visst sätt. Vidare menar Nordin-Hultman att 

det inte är barnen som bör stå i fokus för åtgärder, utan miljöerna eller sammanhangen 

som de befinner sig i. De dagliga situationerna på en förskola kan alla ses som reglerade. 

Det finns mönster som styr, samt att det finns det en tanke om ordning. Även om 

förskolläraren har barnets bästa i tanken, så visade studien ändå att barnen upplevde vissa 

situationer som svåra att hantera. Även Arnér och Tellgren (2006) tar upp vilka skilda 

perspektiv som förskollärare ser på olika situationer, som uppstår. Skillnaden mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv är stor när det gäller förståelsen för hur barnen själva 

upplever och förstår situationen. För att kunna nå barnen och förstå hur de tänker och 

reagerar, så menar de att samtal med barnen är viktiga, eftersom de kan ge förskolläraren 

den kunskap denne behöver för att underlätta förståelsen för barnens agerande (a.a). 

 

3.4 Förhållningssätt 

 

Elisabeth Arnér (2006) belyser i sin studie förskollärarnas intentioner att bryta med de 

traditionella arbetssätten för barnens skull, men menar att förskolläraren lägger för stor 

vikt på hur arbetskamraterna kan komma att reagera. Hon visar i sin studie att barns vilja 

till förändring ibland kan upplevas som en stressig situation för förskolläraren eftersom 

ordningen bryts. Vidare menar Arnér att förskollärarna i sitt förhållningssätt till barnen 

måste visa respekt i samspelet, respekt för barnens önskemål samt att ge dem utrymme i 

samspelet (a.a). 

 

Om barnen blir bekräftade och sedda av förskolläraren så innebär det att barnen stödjs i 

sin identitet (Benn, 2003). Vidare anser Benn att om barnen får möta ett demokratiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att de blir sedda och respekterade i situationen, får det en 

stor betydelse för deras identitetsskapande. Om de blir respekterade som individer och 

har möjlighet att uttrycka tankar och känslor så kan det påverka hur den egna synen på 

sig själv framskrider (a.a). Genom att bemöta barnen med ett demokratiskt 

förhållningssätt får de en möjlighet att bli goda medborgare som vågar tro på sig själv och 

sin egen kompetens. Förskollärare ska arbeta med jämställdhet, där ömsesidig respekt 

mellan vuxna och barn ska finnas och genom att göra barnen delaktiga och ge dem 

inflytande över verksamheten förverkligas demokratiaspekten (Rydjord Tholin & 

Thorsby Jansen, 2012). 

 

Renblad och Brodin (2012)  framhåller kvalitetens betydelse i verksamheten för barns 

välbefinnande. Deras studie visar att förskollärarnas professionella förhållningssätt höjer 

kvaliteten i förskolan och med detta också barnens känsla av trygghet och välbefinnande. 

Studien visar också hur viktig kunskapen hos förskollärarna är om barns utveckling, då 

kraven ökat i samband med framtagandet av den nya reviderade läroplanen för förskolan. 



 

 

 

- 11 - 

I studien kan man också utläsa att den reviderade läroplanen bidragit till att samsynen på 

hur olika situationer på förskolan ska hanteras har ökat. Hämtning och lämning är två 

situationer som studien benämner. Även miljöns betydelse tas upp som en viktig del då 

miljön, både den fysiska och den psykiska, kan bidra till en känsla av trygghet och 

välbefinnande. Renblad och Brodin tar också upp hur viktiga möten kan vara för barnen 

under förskoleperioden, då de kan påverka barnens utveckling. Barnen ska mötas som 

kompetenta individer med olika behov och intressen (a.a.). 

 

Katarina Emmoth (2014) diskuterar Johanssons (2003) avhandling, där det beskrivs tre 

teman som belyser engagemanget och närvaron till barnet. Den samspelande atmosfären 

är den ena kategorin i de tre teman som benämns. Här diskuteras förskollärarens attityder 

gentemot barnet. Nyfikenhet för hur barn upplever olika situationer, samt en närvaro och 

förståelse för de olika beteendena hos barnen ingår i denna atmosfär. Förskolläraren är i 

denna atmosfär en medverkande aktör i samspelet och uppmuntrar olika aktiviteter och 

händelser med en positiv hållning som gör att barnet får en känsla av trygghet. Det andra 

temat benämns som den instabila atmosfären, vilket kan tolkas som att förskolläraren 

varierar sitt förhållningssätt mot barnet. Ena stunden är förskolläraren engagerad och 

motiverad och vid ett annat tillfälle mer distanserad och ointresserad. Denna instabila 

atmosfär kännetecknas också av att det finns en vänlighet men också en mer vuxenstyrd 

verksamhet. I denna verksamhet tillämpar förskolläraren en dämpad miljö och 

förmaningar förekommer ganska ofta. De vuxna talar mer med varandra än med barnet, 

vilket gör att konflikter mellan barnen uppstår, som i sin tur gör att de kan känna sig 

oroliga. Även obehagskänslor kan uppstå, då närvaron av en trygg vuxen saknas. Den 

sista atmosfären som beskrivs är den kontrollerande atmosfären. Den kännetecknas av 

kontroll, ordning och reda där förskolläraren har ett dominerande förhållningssätt. Inga 

känslouttrycks märks, utan klimatet är lugnt, tyst och stillsamt, och verksamheten styrs 

utifrån ett vuxenperspektiv och inga egna initiativ från barnen finns. Maktkamp mellan 

barn och vuxna är också något som förekommer i denna atmosfär (a.a.). Barnen 

protesterar ibland mot förskollärarens bestämmelser, då de har svårt att läsa av och förstå 

förskollärarens intentioner. En irriterad ton förekommer ofta och barnen förväntas klara 

av de regler som förskolläraren har bestämt. Om barnet “missköter” sig och inte följer 

dessa regler så förekommer ofta arga och negativa tillsägelser (Johansson, 2003). 

 

Emilson (2003) beskriver det relationella perspektivet som ett sätt att förstå barnet i 

situationen som det befinner sig i. Med ett relationellt perspektiv är förskolläraren 

engagerad och närvarande. Precis som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar 

Emilson (2003) att det inte är barnet som äger problemet i en situation, utan det handlar 

om att förskolläraren förstår barnets agerande utifrån situationen. 

 

 

 
 

 



 

 

 

- 12 - 

4 Sociokulturellt perspektiv 

 

4.1 Barnet i samspel 

 

Vi har valt att se på vårt arbete utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att se på 

barnet i samspel med andra och hur barnet lär i detta samspel (Säljö, 2011). Säljö menar 

att Vygotskij är den teoretiker som gav liv åt det sociokulturella perspektivet. Vygotskijs 

teori lyfter interaktionen med andra som den utvecklande delen, där barnet har möjlighet 

att använda de erfarenheter barnet får i kommunikationen med andra. Vygotskij (2001) 

uttrycker att kunskapen som barnen tillägnar sig sker i samspelet med andra och 

omgivningen, vilket sedan kan vara en hjälp att förstå och agera i olika situationer som 

uppstår. Säljö (2000) beskriver detta, ur det sociokulturella perspektivet, som situationer 

där handling och erfarenheter kopplas till de olika sammanhang som människan befinner 

sig i. Utifrån tidigare erfarenheter kan människan förstå förväntningar och följa rutiner, 

ur detta följer då agerandet (a.a). 

 

Vygotskijs synsätt kan kopplas ihop med den sociala interaktionen som förekommer 

mellan lärare och barn, där barnen kan klara av vissa saker på egen hand, men de klarar 

av ännu mer med hjälp av en vuxens stöd. Men det finns också en utvecklingsnivå att ta 

hänsyn till, då barnen inte klarar av vad som helst även med ett samarbete från en vuxen. 

För att barnet ska kunna tillgodogöra sig nya kunskaper och färdigheter måste uppgifterna 

ligga nära den egna utvecklingsnivån. Vygotskij kallade detta för den närmaste 

utvecklingszonen, som innebär att den kognitiva utvecklingen, tillsammans med den 

sociokulturella utvecklingen, har betydelse för inlärning och där båda aspekterna är 

nödvändiga för ett fullgott lärande (Vygotskij, 2001). Bråten och Thurmann- Moe (1996) 

skriver om Vygotskij och menar att den sociokulturella utvecklingens samarbete har en 

stor inverkan för lärandet, dock inte samarbetet i sig, utan mer att det främjar den potential 

barnet har för framtida utveckling. Att höja barnets egen kunskaps- och utvecklingsnivå 

sker inte endast med hjälp av en vuxen. Viktigt är även samarbetet barn emellan, där det 

största lärandet inhämtas från någon jämnårig som har mer kompetens inom ämnet (a.a). 

Men i grund och botten är det den imitation som barn utövar som påverkar inlärningen 

och höjer utvecklingsnivån. Imitationen sker i samspel med andra och gör att man lär nytt 

med hjälp av andra som man sedan klarar av på egen hand (Vygotskij, 2001). 

 

4.2 Kommunikation 

 

Bråten (1996) diskuterar Vygotskijs sociokulturella teori, där han relaterar språket och 

tanken till varandra. Han påpekar att innan barnet har utvecklat ett språk i verbal form där 

tänkandet sker i ord, är det endast orden från omgivningen som barnet förstår (a.a). 

Språket, som är ett socialt medel, påverkar tänkandets funktion och kan indelas i tre faser; 

tänkandet i bilder, komplex och begrepp. I den förstnämnda har barnet en 

tankeverksamhet som är baserad på att det händer här och nu, där det inte sker några 

större funderingar över det som sker. I den komplexa tanken har barnet vidgat sin 

kognitiva förmåga och tänker i generaliseringar, vilket betyder att orden i språket inte har 

en bestämd mening. Orden påverkas av vilka erfarenheter man har sedan tidigare och är 

diffusa. Begreppstänkandet kan förklaras av att man utvecklar orden till bestämda ting 

och att man genom dessa ord kan tänka abstrakt (Vygotskij, 2001). Özerk (1996) 

diskuterar Vygotskijs sociokulturella teorier och menar att begreppsinlärningen är den 
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avgörande aspekten för den potentiella språk- och kunskapsutvecklingen. Den kognitiva 

förmågan är en betydande faktor för att läran om språk och begrepp kan göras möjlig. När 

barn erövrar förståelsen för språket, orden och dess begrepp påverkar detta den fortsatta 

utvecklingen och även den tänkande förmågan (a.a). 

 

Säljö (2000) nämner kommunikativa processer i sin diskussion om det sociokulturella 

perspektivet, där dessa processer är betydelsefulla för barns utveckling och lärande. 

Genom interaktion och kommunikation med andra så skaffar sig barnet kunskaper om 

omvärlden. Kunskaper som barnet med tiden lär sig att urskilja samt använda i rätt 

sammanhang (a.a). 

 

4.3 Barnets erfarenheter 

 

Den sociokulturella teorin, menar Vygotskij (1995), kan sättas i samband det emotionella 

och de känslor som uppstår hos barn i olika sammanhang. De har en förmåga att sätta 

samman bilder och tankar i relation till den erfarenhet som redan har införskaffats. Dessa 

bilder ligger som en grund för hur barnet uppfattar vad som händer runtomkring och som 

kallas för de yttre tingen, vilket påverkar det som händer inuti kroppen. De känslor som 

uppkommer vid till exempel ledsenhet eller aggression är inte endast något som visas på 

utsidan, det yttre uttrycket, utan även något som påverkar på insidan, det inre tillståndet. 

Detta kallar Vygotskij för känslornas dubbla uttryck och menar att de känslor som man 

har erfarit finns kvar och uppstår igen vid olika tillfällen. Känslan kan uppträda som 

densamma, även om händelserna i sig inte har något samband. Känslorna påverkas också 

i vilken sinnesstämning som man befinner sig i. Det logiska tänkandet kan då utebli och 

den inre känslan (alltså det inre tillståndet) tar över tänkandet och agerandet (a.a). 

 

I Säljös (2000) beskrivning av det sociokulturella perspektivet tar han upp två aspekter 

på hur lärandet sker i praktiken. Den sekundära och den primära socialisationen. Den 

primära socialisationen handlar om hur familjen samt andra vuxna i barns närhet bidrar 

till barns lärande. De har i denna socialisation en nära relation till de vuxna vilka också 

har en kunskap om deras erfarenheter. I denna kommunikation är det den vuxnes tolkning 

av barnens erfarenheter som blir den “sanna”, då den vuxne vet hur de agerar och reagerar 

i olika situationer. I den sekundära socialisationen däremot så har de vuxna inte samma 

relation till barnen och inte heller samma kunskap om deras erfarenheter, alltså det 

lärande som sker på institutioner. Eftersom inte de vuxna i den sekundära socialisationen 

har samma kunskap om och förståelse för barns erfarenheter så sker lärandet på andra 

grunder, exempelvis genom att iaktta och härma. Det är inte alltid barnets behov som är 

i fokus i denna socialisation utan det som anses nödvändigt att kunna (a.a). 
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5 Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för den metod vi valt att använda oss av för att kunna skildra 

vilka faktorer som har betydelse för lämningssituationen på förskolan, samt hur 

förskollärare beskriver denna situation. I detta kapitel redogör vi också om urval, 

genomförande, metodkritik och forskningsetiska principer. 

 

5.1 Kvalitativ metod – Intervju 

 

Bryman (2011) diskuterar den kvalitativa metoden och anser att den utgår mer ifrån ord 

än den kvantitativa mätningen (a.a). Detta är något vi tog i beaktande när vi valde metod. 

Då vi är verksamma inom den verksamhet och miljö där undersökningen skett, var 

tillträdet till fältet inga problem. Vi har också valt intervjuer som vår 

undersökningsmetod, vilket är ett av de vanligaste sätten inom kvalitativ forskning. 

Vidare menar Bryman att den kvalitativa intervjun är en metod, där det är lätt att få 

människor att vilja medverka, vilket underlättar. Bryman anser också att en kvalitativ 

intervju innebär att frågorna som ställs i intervjun kan medföra att följdfrågor uppstår, 

vilket gör att forskaren får god inblick i vad den intervjuade anser vara viktigt (a.a). 

 

Kvale och Brinkman (2009) påpekar att följdfrågor ger en ökad förståelse och kunskap. 

De lyfter också vikten av att den som intervjuar har kunskap om ämnet, detta underlättar 

och ökar möjligheten att ställa följdfrågor (a.a). Vår egen erfarenhet och kunskap om 

lämningssituationen i förskolan gav oss möjlighet att tolka svaren och därefter utveckla 

frågorna. En viktig aspekt som Kvale och Brinkman tar upp är att den kvalitativa 

forskningsintervjun inte kan ses som ett vardagligt samtal mellan likställda parter. 

Däremot är den kunskap som forskaren vill erfara av vardaglig art då det ofta handlar om 

att förstå och tolka erfarenheter ur den intervjuades vardag (a.a). 

 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att få kunskap 

om vardagliga fenomen ur andras perspektiv. I den kvalitativa intervjun, alltså det som 

sägs och upplevs, kan man få en förståelse för det deskriptiva, vilket betyder att vi söker 

olika sätt att förstå en situation (a.a). De frågor som användes i intervjuerna gjorde att 

olika perspektiv framkom. Att fokusera på en situation under dagen, benämner Kvale och 

Brinkman som det specifika, alltså det vi är intresserade av att få mer kunskap om genom 

intervjuerna (a.a). I vår undersökning var lämningssituationerna det specifika. Författarna 

menar vidare att under de intervjuer som genomförs kan man inta en roll som medvetet 

naiv, vilket kan visa att det är det som sägs som är det viktiga, inte det vi tror oss veta och 

ha kunskap om i förväg (a.a). När vi genomförde våra intervjuer så försökte vi att hålla 

oss neutrala och bortsåg från våra egna värderingar och kunskap, då varje enskilt svar var 

lika viktigt. Kvale och Brinkman nämner också att en mångtydlighet kan upplevas i 

intervjuerna, där det som sägs ibland blir motstridig information. I tolkningen av intervjun 

är det därför viktigt att försöka förstå det motstridiga och vad det kan bero på (a.a). Vi 

tolkar det motstridiga som att intervjupersonerna såg på situationen ur olika perspektiv, 

vilket också ibland förändrade personens åsikt. Författarna anser att en förändring kan 

ske av intervjupersonens handlande samt åsikt, beroende på vilka frågor som ställs under 

intervjun. Detta kan ses som en lärandesituation för båda parter (a.a). 
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I en intervju så finns det möjlighet att få olika svar på samma frågor beroende på vem 

som intervjuar. Detta beror på den känslighet och den förkunskap som intervjuaren har, 

vilket bör beaktas i tolkningen av intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). Då vi i studien 

har varit två som intervjuat, var och en för sig, har diskussioner gällande vårt eget 

förhållningssätt varit viktigt, då detta kunnat påverka svaren. Kvale och Brinkman anser 

också att ett genomförande av en intervju innebär att tillsammans med någon samtala om 

ett specifikt tema, där olika aspekter gör att de bägge parterna påverkar varandra. Detta 

benämner de som en mellanmänsklig situation. Om intervjun upplevs som positiv så kan 

den också väcka andra tankar hos den intervjuande vilket kan innebära nya insikter om 

ämnet som sådant (a.a). 

 

Jan-Axel Kylèn (2004) anser det viktigt att använda öppna frågor i en intervju om man 

vill att den intervjuade ska få möjlighet att föra fram det som är viktigt ur dennes 

perspektiv. Öppna frågor leder ofta till följdfrågor där denna möjlighet ges. Författaren 

anser att med styrda frågor så förlorar man det viktiga utvidgade svaret som behövs för 

att tolka och förstå den intervjuade. Vi har i vår undersökning använt oss av öppna frågor, 

för att få ett så utvidgat svar som möjligt från de intervjuade. 

 

5.2 Urval 

 

Vi har valt att intervjua åtta förskollärare i två olika kommuner. Fyra av förskollärarna är 

från våra egna förskolor och fyra från närliggande förskolor. Vi har valt de förskollärare 

som har arbetat inom yrket i några år och på så sätt skapat sig en erfarenhet. Vi ansåg 

detta viktigt, då förskollärare genom erfarenhet har fått möjlighet att bli trygga i sin 

yrkesroll, till skillnad från nyanställda som ibland kan känna sig osäkra i bemötande med 

både barn, vårdnadshavare och arbetskamrater.  

 

Bryman (2011) menar att aspekter som tid har en inverkan på urvalets storlek. 

Tidsaspekten har i vår undersökning bidragit till urvalets storlek. Ytterligare en aspekt 

som har haft inverkan på vårt urval är det bekvämlighetsurval, som författaren beskriver, 

där forskaren använder sig av de personer som lättillgängligt finns till hands. 

Bekvämlighetsurvalet kan också ses som positivt att använda sig av när det finns en 

tidsbegränsning att anpassa sig till (a.a). 

 

5.3 Genomförande 

 

Inför intervjuerna hade vi gemensamt diskuterat hur vi skulle presentera vårt syfte med 

undersökningen och varför det var viktigt att vi kunde få svar på de frågor vi hade. Vi tog 

kontakt med alla informanter personligen och informerade om de forskningsetiska 

principerna. 

 

Eftersom vårt syfte var att se hur erfarna förskollärare beskriver hur en lämningssituation 

på förskolan upplevs, samt vilka faktorer som har en betydande effekt i dessa situationer, 

så vände vi oss till de förskollärare som vi visste hade erfarenhet av yrket. 

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i utvalda rum, där vikten låg 

på att få en intervju i ostörd miljö. Intervjuerna pågick under en fyraveckorsperiod där 

varje enskild intervju tog ca 40 minuter att genomföra. Samtalen spelades in för att sedan 
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lättare kunna transkriberas. Vi använde oss av olika inspelningsverktyg, såsom iPhone 

eller iPad för att kunna vara så fokuserade som möjligt på vad som sades, vilket vi ansåg 

var svårt om allt skulle nedskrivas på papper under intervjuerna. 

 

5.4 Databearbetning 

 

När intervjuerna var färdiga har materialet transkriberats genom att vi skrev ner 

intervjuerna. Detta resulterade i sammanlagt tretton stycken A4 papper med nedskrivna 

intervjuer. Innan vi sammanställde svaren läste vi igenom intervjuerna flera gånger, samt 

diskuterade svaren för att se om de kunde tolkas olika. Vi fortsatte sedan med att 

sammanställa svaren på fråga ett, därefter två osv. För att få en överblick över likheter 

och olikheter i svaren så klippte vi ut de olika svaren och placerade dem i olika kategorier. 

Dessa olika kategorier, som för övrigt har sin grund i frågeställningarna, reflekterade vi 

gemensamt över och genom denna reflektion samt ett resonemang kring svaren så kom 

vi fram till ett resultat. 

 

5.5 Metodkritik 

 

I vårt urval så finns det med fyra stycken informanter från våra egna arbetsplatser. Detta 

kan bli ett dilemma då resultatet av undersökningen ska presenteras för dem som 

medverkat. Eftersom vi är på samma arbetsplats och resultatet eventuellt kan visa sig 

kritiskt mot det arbetssätt som råder så finns möjligheten att detta inte är hållbart då vi 

arbetar tillsammans. De intervjuer som vi gjort på våra egna arbetsplatser har dock 

innehållit reflektioner från informanterna som kan ses som positiva, då de kunde se på 

lämningssituationen ur, för dem, nya perspektiv. 

 

 De intervjuade var alla informerade om tanken med vår undersökning samt vikten av att 

de svarade utifrån hur verkligheten ser ut. Detta menar vi är av stor vikt för 

trovärdigheten. Om vi hade haft ett större antal intervjuer hade studien kunnat ses som än 

mer trovärdig, då fler svar hade kunnat jämföras med varandra. Även om vi intervjuat 

personer med erfarenhet så är antalet intervjuade för få för att kunna spegla verkligheten.  

 

Efter intervjuerna så har vi konstaterat att vi hade behövt mer träning för att få in tekniken 

i hur en intervju bör genomföras. Patel och Davidson (1994) anser att träning inom detta 

område gör intervjuaren säkrare på vad som är viktigt att fokusera på. Författarna belyser 

olika förberedelser som underlättar där träning inför intervjun är en del. 

 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Att bedriva forskning är en stor del av utveckling av samhället. Dock finns vissa 

bestämmelser som ska följas för att uppnå ett gott resultat, både för forskaren och för de 

individer som är inblandade i undersökningen. 

 

I vår studie har vi tillämpat samtliga forskningsetiska huvudkrav från Vetenskapsrådet 

(2002). Vi har genom individskyddskravet informerat våra uppgiftslämnare muntligt om 

den frivillighet som råder, samt att det endast är vi som har tillgång till informationen 

som lämnats. I samtyckeskravet har vi endast använt oss av vuxna personer och därför 
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inte behövt något skriftlig underskrift. Vi har också meddelat uppgiftslämnarna om deras 

rättighet till att avbryta sitt deltagande. Information vad gäller konfidentialitetskravet är 

också informerat där en anonymitet ska ligga som grund i vårt arbete, där ingen nämns 

vid namn eller vilken arbetsplats man tillhör. Ålder och kön ska också uteslutas i studien. 

Vad gäller nyttjandekravet är vår studie endast till för vår studie där vi upplyst 

vederbörande att det kommer att finnas tillgängligt för andra studerande (a.a). De 

personer som tillfrågades att medverka i en intervju informerades samtidigt om syftet med 

undersökningen. 
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet i en löpande text med hjälp av citat från 

våra intervjupersoner. Samtliga intervjuade är citerade i texten men inte i samma 

omfattning. I den löpande texten däremot finns alla svar representerade lika mycket, 

vilket vi bygger vårt resultat på. 

 

6.1 Förskollärarnas beskrivningar av lämningssituationen i förskolan 

 

6.1.1 Känsliga situationer 

 

Genom de intervjuer vi genomfört har vi kommit fram till ett resultat som visar att det 

ofta inträffar mer eller mindre känsliga situationer på förskolan, där förskollärarna 

beskriver hur en lämningssituation kan se ut. De känslor som barnet eller vårdnadshavare 

visar i denna situation kan ibland upplevas som stressande och frustrerande av 

förskollärarna. En av förskollärarna uttrycker: ”Jag kan uppleva frustration och speciellt 

när det är en förälder som har svårt att släppa taget och inte litar på mig. Då tar 

föräldrarnas känslor överhand och kan påverka barnet”. Ibland upplever de intervjuade 

att det förekommer ett iakttagande från andra vuxna, kollegor eller vårdnadshavare, som 

kan kännas stressande och rentav obehagligt, vilket påverkar förskollärarens agerande 

negativt. ”Jag kan känna mig osäker när andra lyssnar”. Även känslor som 

otillräcklighet och osäkerhet kan uppstå i mötet med vårdnadshavare och barn. 

 

Ett flertal av förskollärarna poängterade i intervjuerna att de känslouttryck som barn visar 

och som förskollärarna mestadels reagerar över är ilska och ledsenhet. De menar även att 

ingen större uppmärksamhet ges över den glada känslan, eftersom det då inte krävs något 

engagemang från de vuxna. En av de intervjuade uttryckte att: “Barn som är glada tänker 

man inte så mycket på, de springer in och vinkar och allt funkar bra. Det är besvärligare 

med barnen som inte vill släppa sina föräldrar och drar ut på lämningen, då kan jag 

känna oro och ibland ha svårt att veta vad jag ska göra”. Förskollärarna påstår att om 

barnen visar en glädje över att komma till förskolan får vårdnadshavarna en 

tillfredsställelse och slipper känna dåligt samvete, maktlöshet och oro, samt att det 

underlättar vid lämningsögonblicket om barnet visar en positiv känsla, då snabba 

lämningar är att föredra. ”Föräldrarna går fortare om barnen är glada”. 

 

De personer vi intervjuat påtalar att förståelsen hos vårdnadshavarna är en viktig aspekt i 

de situationer som upplevs stressande, då det ofta förekommer att förskolläraren har 

ansvar för många barn och att det inte alltid finns någon kollega i närheten. ”Ibland är 

det svårt för föräldrar att förstå att jag är själv på avdelningen och att jag inte kan stå i 

hallen hur länge som helst”. Många av de tillfrågade säger att det är vårdnadshavarnas 

ansvar att överlämna barnet, medan ansvaret för situationen ligger hos förskollärarna. Det 

är viktigt, menar uppgiftslämnarna, att förskolläraren finns till hands och att de signalerar 

till vårdnadshavarna vilken roll dessa har vid lämning och hämtning. De intervjuade 

förskollärarna menar också att det är vårdnadshavarnas ansvar att lämna över barnet när 

de känner sig redo och poängterar att vi ”tar” inte barnet. ”Jag tror att tydligheten över 

överlämnandet spelar en stor roll och att man under inskolningssamtalet berättar om hur 

en lämning går till. Vi berättar om vilken roll föräldern har och att det är deras ansvar 

att lämna över barnet och vi är tydliga med att vi inte tar några barn ifrån dem”. 
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Uppgiftslämnarna säger att vårdnadshavarna kan upplevas otydliga i sin roll gentemot 

barnet vid lämningssituationen, där en känsla av separationsångest kan förekomma vilken 

kan påverka barnet negativt. ”Tror att det finns mycket osäkerhet hos föräldrarna för dom 

vet inte riktigt hur dom ska göra när dom lämnar över om barnet är ledset. Dom känner 

nog ångest och det gör att separationen blir väldigt jobbig”. Att som förskollärare agera 

professionellt och försöka sätta sig in i både barn och vårdnadshavares perspektiv, för att 

skapa en bra situation kring lämning, anser de tillfrågade som viktigt. ”För att lämningen 

ska bli så bra som möjligt måste pedagogerna ha ett respektfullt bemötande mot både 

barn och föräldrar. Inge ett förtroende och låt förälder och barn komma till tals och få 

förmedla vad de känner”. 

 

Lämningssituationen kan upplevas som känslig om barnet inte vill komma till förskolan. 

Det finns många aspekter som spelar in varför ett barn reagerar negativt på att bli lämnat. 

Vårdnadshavares oro och osäkerhet kan spegla av sig på barnet. I intervjuerna framkom 

att: “Det kan nog kännas otryggt för både barn och föräldrar om den ordinarie 

personalen inte är närvarande”. De intervjuade poängterade även att förskollärarens och 

vårdnadshavarens osäkerhet och otillräcklighet kan påverka barnet i situationen. Det visar 

sig att en respektfull relation mellan barn, vårdnadshavare och förskollärare är viktig, då 

det påverkar trygghetskänslan hos barnet. Här anser informanterna att en god relation 

underlättar för alla parter i det förhållandet som råder för att få barnet att uppskatta sin 

vistelse på förskolan. 

 

De intervjuade beskriver olika strategier för att få barn att vilja komma till förskolan, där 

en strategi är att locka barnen från de känslor som kan uppstå, såsom ledsenhet, ilska och 

frustration. Förskollärarna anser att det är viktigt att vända känslan till något positivt, så 

att barnen inte stannar kvar i den negativa känslan. Strategin innebär att avleda barnen 

med något de finner intressant och roligt. En av de tillfrågade uttrycker att: “Jag försöker 

locka barnet med olika saker t ex tala om vad vi ska göra under dagen, så kanske barnet 

tänker på annat. Om inte det fungerar så får barnet sitta i mitt knä en stund.”. Samtliga 

förskollärare uttrycker att även om det är genomgående att förskollärarna menar att 

barnen måste få uttrycka sig med olika känslor vid lämningsögonblicket, så är ändå 

ambitionen att barnen ska vara glada när vårdnadshavarna går.  De tillfrågade poängterar 

också att det också finns en tanke om vikten av omsorg och närhet, där barnen ges 

möjlighet att få ta ansvar över sina egna känslor. Informanterna menar att barn måste bli 

bekräftade i och få förståelse för sina känslor. 

 

 
Det är viktigt, menar de tillfrågade, att i samtalet med vårdnadshavaren få en vetskap om 

vad som hänt på morgonen, innan lämningen sker på förskolan. Om förskollärarna har 

kännedom om eventuella konflikter eller andra händelser som gör att barnet reagerar och 

agerar som det gör, så finns det en större möjlighet för förskollärarna att samtala med 

barnet om detta. ”Många gånger beror det nog inte på förskolan om barnet inte vill bli 

lämnat, det är nog oftare att det har hänt något hemma. Föräldrar berättar inte alltid om 

det har hänt något, jag tror vi måste bli bättre på att fråga, för det är viktigt” Vidare 

menar informanterna att om barnet visar ledsenhet eller aggression under en längre period 

bör enskilda samtal erbjudas vårdnadshavarna, där man diskuterar händelser och ges 

möjlighet till ökad kunskap om barnets agerande. Informanterna menar också att 

vetskapen om vad som hänt innan lämningen, underlättar för att sätta sig in i barnets 

perspektiv och ger en ökad förståelse för de olika känslor barnet uppvisar. 
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6.2 Faktorer som har betydelse för lämningssituationen i förskolan 

 

6.2.1 Förhållningssättet 

 

Förskollärarna i vår studie menar att deras eget förhållningssätt har en stor betydelse för 

att skapa en god relation. Att vara glad och tillmötesgående visar sig vara en strategi för 

att fånga och locka barnet till sig. “Jag möter barnet med ett hej, vad kul att du kommer” 

Genom att se barnet och ge dem bekräftelse på att deras närvaro har uppmärksammats får 

barnet en känsla av trygghet, eftersom det är viktigt för barnen att känna sig sedda. 

“Barnen vill bli sedda, det är det viktigaste för dom, tror jag”. 

 

 Enligt de tillfrågade är det goda och välkommande mötet det viktigaste, där man “ser” 

och uppmärksammar barnet. Vidare menar de tillfrågade att förskolläraren ska ha ett 

genuint intresse för barn, samt en förståelse för deras behov. Ett gott bemötande innebär 

också, enligt de intervjuade, att förskollärarna lyssnar av situationen för att få en förståelse 

för de olika känslor som kan uppstå vid lämning. “Det viktigaste är att hälsa på barnet 

och uppmärksamma det, att visa att det faktiskt är för barnets skull jag är här. Med ett 

gott bemötande, tror jag man kommer väldigt långt”. Resultatet visar även att en 

gemensam syn kring förskollärarnas agerande i lämningssituationen är nödvändig. De 

intervjuade menar att det gynnar barn och vårdnadshavare om det finns en tydlighet i 

förskollärarnas arbetssätt, vilket minskar oro och osäkerhet. För att det ska vara ett öppet 

och ärligt klimat, så anser de intervjuade, att det bör finnas en gemensam syn i arbetslaget 

och på arbetsplatsen. Dock visar resultatet på en avsaknad av gemensamma diskussioner 

gällande lämningssituationerna. Samtliga anser att en god tillit till arbetskamraterna finns, 

vilket gör att diskussioner om ämnet inte ansetts nödvändiga. “Det flyter bara på och vi 

får försöka att hjälpas åt för att göra lämningen så bra som möjligt för barnet. Jag tror 

att det kunde bli ett öppnare klimat om diskussionen om detta förekommit. En acceptans 

för att vi gör olika, men också en acceptans för att vi lägger oss i när det inte fungerar”. 

 

6.2.2 Erfarenheten 

 

Erfarenhetsaspekten är också något som belyses, då vissa anser sig ha skaffat sig en mer 

känslomässig distans, både till barn och till vårdnadshavare, genom erfarenheten. I de 

känsliga mötena så upplever vissa av de intervjuade förskollärarna ibland ett beteende 

hos vårdnadshavarna som de inte vet hur de ska bemöta. Skillnaden mellan en erfaren och 

oerfaren förskollärare är att en erfaren förskollärare bemöter vårdnadshavarna med ett 

lugnt och professionellt förhållningssätt. De tillfrågade menar att när de själva var 

oerfarna förskollärare så kunde de känna stress och obehag, vilket påverkar bemötandet. 

Att vara professionell innebär att inte ta kritik personligt, utan ha förståelse för att barn 

och vårdnadshavare reagerar på olika sätt. “Erfarenheten gör att jag kan hantera barns 

olika känslor på ett klokare sätt. Jag har en lång erfarenhet och det märker jag i många 

situationer eftersom jag vet hur jag ska göra och jag känner mig mer säker”. 

 

De tillfrågade diskuterar att en avsaknad av en gemensam syn på lämningssituationen, 

samt brist på kunskap om hur andra upplever liknande händelser, gör att det skapas 

osäkerhet. De flesta som intervjuats påstår att en samsyn kring lämning skapar en 

tydlighet och säkerhet, som i sin tur påvisar ett professionellt förhållningssätt. Många av 
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de tillfrågade tar upp professionaliteten som en viktig del i förskollärarens agerande vid 

lämning på förskolan. Resultatet visar att professionaliteten brister emellanåt då flertalet 

av de intervjuade reagerar negativt på de relationer som finns mellan vårdnadshavare och 

förskollärare, där privata relationer är något som benämns. “För att visa att vi är 

professionella borde vi bli mycket bättre på att diskutera en gemensam syn på 

lämningsögonblicken och våga ha ett öppnare klimat när något inte ser professionellt 

ut”. Uppgiftslämnarna förmedlar att i situationer där professionen brister kan man inte  

komma med några personliga tyckanden, utan man måste förhålla sig professionellt, samt 

utgå från vad vetenskapen, läroplanen och likabehandlingsplanen säger om hur ett 

professionellt agerande ser ut. “För att vi ska kunna utvecklas i våra arbetslag och bli 

mer proffsiga så tror jag att vi måste våga vara ärliga mot varandra och säga vad vi 

tycker. Vi har ju faktiskt styrdokument och värdegrunden att följa och då är det viktigt att 

vi efterlever den värdegrund som förskolan står för, tror att det kommer med erfarenheten 

faktiskt”. 

 

6.2.3 Tiden och den fysiska miljön 

 

Ytterligare en aspekt som har uppdagats i resultatet är tiden man ger vårdnadshavare och 

barn vid separationen. Här finns det delade meningar, då vissa anser att lämningen bör 

ske snabbt för vårdnadshavarnas skull. Vissa anser att tid måste ges för att det ska bli en 

positiv upplevelse för barn och vårdnadshavare. “Ibland tycker jag att allt ska gå så 

snabbt. Man vill liksom bli av med det. Istället för att vänta ut situationen och låta det ta 

den tid det tar, så kritiserar man istället barnet med att t ex kolla hur X håller på varje 

morgon, det är typiskt”. 

 

Uppgiftslämnarna påtalar även miljön som en aspekt som kan påverka barnens vilja att 

komma till förskolan. De flesta menar att miljön ska anpassas efter barnen och inte göras 

för hemlik. Miljön är en betydande faktor för att barnet ska känna sig välkommet och  

tryggt. Resultatet visar att miljön är viktig för att påverka barn positivt, då de relaterar till 

tidigare erfarenheter. Om miljön lockar och inbjuder till aktiviteter och samtal, så skapar 

den också en trygghet hos barnet, vilket i sin tur påverkar lämningen. I en av intervjuerna 

blev detta påtalat: “Om miljön är intetsägande och helt kal, så finns det ju inget som 

lockar och heller ingenting som vi kan samtala om i hallen. Jag är säker på att mötet, 

tryggheten, miljön och lärande hänger ihop”. 

 

Resultatet visar också att bemötandet i en lugn miljö skiljer sig från bemötandet i en stökig 

miljö. Uppgiftslämnarna anser att det kan finnas störande faktorer runtomkring som 

splittrar förskollärarens fokus på lämningssituationen, vilket gör att förskolläraren kan få 

känslan av otillräcklighet. Det kan även påverka den övriga barngruppen, vilket i sin tur 

gör att miljön upplevs som ännu stökigare. “Kan ibland känna mig otillräcklig, 

framförallt om det finns fler barn närvarande som inte har min fulla uppmärksamhet. Jag 

hade önskat att lokalerna såg annorlunda ut”. Sammantaget finns det en syn på att miljön 

i hallen skapar oro, då den inte är optimal för ett lugnt mottagande eftersom alla har 

tillträde till den, hela tiden. 
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6.3 Sammanfattning 

 

Resultatet visar att stress och obehag kunde upplevas av förskollärarna när de var 

oerfarna, vilket gjorde att bemötandet inte alltid var professionellt. Dock visar resultatet 

att erfarenhet upplevs ge ett professionellt förhållningssätt, där styrdokumenten ligger 

som grund. Respekt, bekräftelse och uppmärksamhet är viktiga aspekter som måste finnas 

med vid ett bemötande. Att kunna se situationer ur barnets perspektiv ökar förståelsen 

hos förskolläraren, då det gäller barns olika agerande. Även kommunikationen och 

samspelet med vårdnadshavarna har en avgörande betydelse för förståelsen. Vi kan även 

utläsa att olika parter har olika ansvar vid lämningssituationen. Det är också 

förskollärarens ansvar att relationen till barn och vårdnadshavare är respektfull, vilket 

skapar trygghet. Trygghet kan också upplevas i en lugn och stabil miljö, där barnen ges 

möjlighet till relation och samspel. 

 

De känslor som uppmärksammas på förskolan och som det finns strategier för är ilska 

och ledsenhet. Glädje däremot ses inte som ett problem och uppmärksammas därför heller 

inte. Även om det finns strategier för hur barnen ska lockas in på förskolan och hur de 

ska avledas från den negativa känslan, så finns det ändå ingen gemensam syn som bygger 

på vad våra styrdokument säger gällande bemötandet i lämningssituationen. En 

gemensam syn hade underlättat för förskolläraren, eftersom det är svårt att agera utefter 

eget tänkande, då någon bredvid tycker annorlunda. 
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7 Analys 
 

7.1. Lärarnas barnsyn 

 

Markström (2005) talar om hur förskollärarna kan påverkas av olika känslor som uttrycks 

på förskolan, då hon menar att glädje hos barnen medverkar till att förskollärarna känner 

sig mer bekväma i situationen. Detta kan sättas samman med det resultat som vår studie 

visat, där flertalet av förskollärarna uttrycker att obehag och oro kan vara känslor som 

uppstår vid lämningen, då barnen inte visar glädje. Den barnsyn som Johansson (2003) 

beskriver som irrationell kan också vara en orsak till att obehagskänslor kan uppstå i 

situationen. Förskolläraren ser det barnen gör som negativt, vilket påverkar bemötandet i 

lämningssituationen. Istället för att förstå vad barnen menar med de känslouttryck de 

visar, så ser förskolläraren, enligt resultatet, ett negativt beteende. Både Engdahl (2007) 

och Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att den barnsyn som bör råda är 

att de uttryck som barn visar måste förstås och tolkas av förskollärarna. Att kunna sätta 

sig in i och förstå barnens intentioner innebär att, i den mån det är möjligt, inta barnets 

perspektiv och på så sätt finna en mening i det barnet uttrycker. Enligt den sociokulturella 

teorin, finns enligt Vygotskij (1995), en tanke om känslornas dubbla uttryck. Med detta 

menar författaren att barns tidigare erfarenheter kan påverka känslorna i situationen.  

 

Resultatet påvisar den innehållsdimension som Juul och Jensen (2003) resonerar om, där 

lämningen på förskolan upplevs på olika sätt och med olika känslor av förskollärarna. 

Den barnsyn som förskolläraren har i dessa situationer har en inverkan på hur 

processdimensionen utvecklas. Hur situationen utvecklas sig beror på vilket 

förhållningssätt förskolläraren har, vilket i sin tur får en avgörande effekt på hur mötet 

upplevs (a.a). Ur ett sociokulturellt perspektiv bör förhållningssättet spegla ett socialt 

sammanhang, där barnen utvecklas med stöd av en vuxen (Vygotskij, 2001). Även 

Markström (2005) diskuterar hur förskollärarnas barnsyn påverkar mötet, då hon menar 

att de “hanterbara och normala” barnen är enklare att hantera. De barn som faller utanför 

normen kräver extra arbete av förskolläraren, då man behöver förändra något i sin barnsyn 

och gå ner på barnets nivå för att få en större kunskap om barnets tankar. Resultatet 

speglar att barnens glädje, vid lämning på förskolan, underlättar för förskolläraren, då det 

inte kräver något extra engagemang, vilket kan förstås som det Markström menar. 

Däremot anser Emilsson (2008), Rydjord Tholin och Thorsby Jansen (2012) och Benn 

(2003) att förskolläraren alltid ska ha en intention att inta barns perspektiv för att ge 

barnen möjlighet till delaktighet. De menar också att barnen ska få en chans att känna sig 

viktiga och betydelsefulla, genom att förskolläraren ska ha ett genuint intresse för det 

barnen uttrycker. 

 

Vikten av att vara lyhörd, menar Benn (2003), är något som måste beaktas för att få en 

uppfattning om barnets känslor över olika händelser. I de intervjuer som gjorts har det 

framkommit att förskollärarna bör ta reda på och få vetskap om vad som hänt hemma, om 

barnet visar en arg eller ledsen känsla vid lämningen. Här poängterar Benn att 

förskolläraren ska lyssna på barnet och inta ett barns perspektiv för att få en så stor 

förståelse för barnets känsla som möjligt och för att kunna tillmötesgå barnets behov. Det 

relationella perspektivet som Emilsson (2003) diskuterar har även det en avsikt att förstå 

barns känslor och agerande, där förskolläraren ska vara ärligt intresserad över vad barnet 

uttrycker (a.a). 
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7.2 Samspel med barn och vårdnadshavare 

 

Engdahl (2007) anser att barn måste ges möjlighet att ta ansvar över sitt eget agerande i 

situationen. Barn ska ses som kompetenta, vilket Juul (2009) också menar, då han säger 

att förskollärarna ska tro på barnets förmåga och tillåta dem att uttrycka sina tankar och 

känslor på olika sätt. För att detta ska vara möjligt så menar Arnér (2006) att 

förskollärarens roll måste vara stödjande och ha en tillit till barnets kompetenser, för att 

barnet ska våga ta ansvar över sitt eget handlande. Detta kan kopplas till det Vygotskij 

(2001) kallar för den närmaste utvecklingszonen, där förskolläraren ska låta barnens 

kompetenser få framträda i det stadium det enskilda barnet befinner sig i. Förskolläraren 

ska främja både den kognitiva och sociala utvecklingen, eftersom båda aspekterna har 

betydelse för barnets lärande (a.a). 

 

Av resultatet kan utläsas att vårdnadshavare kan ha svårt att överlämna sina barn till 

förskolläraren, då en viss separationsångest och osäkerhet kan förekomma. 

Förskollärarna poängterar vikten av att skapa en god relation, både till barn och 

vårdnadshavare, för att känslan av trygghet ska infinna sig, där samtalets betydelse blir 

påtagligt. I samtalet kan det goda mötet bildas. Förskolläraren ska ha en förståelse för 

både vårdnadshavares och barns känslor vid lämningssituationen. I bemötande med andra 

människor är det, enligt Johansson (2003), viktigt att samtala och reflektera över olika 

händelser för att skapa en förståelse för andras känslor (a.a). Samtalet har också en stor 

betydelse för barnets lärande, där Bråten (1996) benämner att språket och tanken ingår i 

ett samspel. Vygotskij (2001) skriver att tanken och språket utvecklas i tre faser och 

menar att det begreppstänkande, som ingår i den tredje fasen, påverkar att barn kan tänka 

i abstrakt. Özerk (1996) påtalar vikten av begreppstänkande och begreppsinlärning, vilka 

har en avgörande effekt för barnens framtida språk- och kunskapsutveckling (a.a). 

 

Det sociokulturella perspektivet innebär att se och förstå barnets samspel med andra i sin 

omgivning (Säljö, 2011). Resultatet visar att barnen kan påverkas av vårdnadshavares 

uttryck av oro vid lämning på förskolan, vilket kan kopplas till deras egna känslor, då de 

i sitt agerande samspelar med vårdnadshavaren (Juul, 2009). Resultatet visar också att 

förskollärarna önskar ett gott samspel och en god kommunikation med vårdnadshavarna, 

vilket kan ses som en grund till att bygga den relation som är viktigt i mötet. För att kunna 

få en uppfattning för vårdnadshavares och barn situation, så har samtalet en stor betydelse 

(Arnér och Tellgren, 2006). De belyser att genom samtalet lär vi känna andra människor. 

Johansson (2003) poängterar att samtalet kan vara en början till att skapa förståelse mellan 

människor och deras tankar och känslor. Förutom detta så anser hon att förskolläraren 

måste, i relationen till barnen, ha en stödjande funktion och hjälpa dem sätta ord på sina 

känslor för att de lättare ska kunna göra sig förstådda. Säljö (2000) diskuterar 

kommunikationen som ett sätt för barnet att skaffa sig nya kunskaper, som barnet sedan 

kan sätta in i nya sammanhang. Ur ett sociokulturellt perspektiv är dessa kommunikativa 

processer betydelsefulla för barns lärande och utveckling (a.a) 

 

Resultatet visar olika strategier som förskolläraren använder sig av, där en strategi 

utmärker sig, nämligen att “locka” barnet när de visar en känsla som anses negativ. Det 

är uttryck såsom ilska och ledsenhet som resultatet påvisar som “jobbiga” känslor. 

Förskollärarna menar att detta inte gynnar barnet, utan istället skapar möten som upplevs 

känsliga. Även om de tillfrågade klart uttrycker att barns alla känslor ska få utrymme, 
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finns det ändå en tanke om att barns glädje påverkar vårdnadshavarna positivt, då den 

eventuella oro som finns försvinner. Detta överensstämmer inte med det Juul (2009) 

menar, då han tolkar detta som ett ansvarsövertagande från barnet. Barnet visar i samspel 

med vårdnadshavaren att det känner dennes oro, vilket visas med olika känslouttryck 

(a.a). Om detta ska tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv så utvecklas barnet i 

interaktion med andra, inte endast med vuxna utan även med andra barn med mer 

kompetens (Bråten & Thurmann-Moe, 1996). Det vill säga att barnet skaffar sig 

kunskaper i olika situationer som det senare kan använda sig av (Säljö 2011). Även 

kommunikationen i samspelet är av stor betydelse för att barnen ska känna att de får 

uttrycka sig på olika sätt. Nilsson och Waldemarson (2007) anser att de olika aktörerna i 

en situation måste förstå varandras roller, samt ha en kunskap om vad som behövs göras 

här och nu. Om barnet inte får lov att uttrycka alla känslor, utan ska lockas från det 

negativa, kan inte kommunikationen förstås som meningsfull. Förskolläraren har inte 

förstått vad barnet menar i sina uttryck. Enligt Emmoth (2014) så kan detta sättas ihop 

med den samspelande atmosfären, där förskolläraren har en förståelse för barns beteende, 

samt visar ett intresse för hur barnet upplever situationen (a.a). 

 

 

7.3 Miljön har betydelse 

 

I resultatet visas att det finns flera olika faktorer som spelar in vid en lämningssituation. 

Miljön är ett av perspektiven som lyfts som en del av att få barn att känna sig trygga att 

komma till förskolan, där barns tidigare erfarenheter får en betydelse för hur vistelsen 

upplevs. Enligt Nordin-Hultman (2011) ska förskolläraren tillmötesgå barnets behov och 

se de pedagogiska miljöerna som avgörande för barns agerande. En flexibilitet måste 

finnas för att hela tiden anpassa och förändra miljöerna, för att bemöta barnet i det 

utvecklingsstadium det befinner sig. Även Renblad och Brodin (2012) belyser miljöns 

betydelse, då den kan bidra till en känsla av trygghet hos barnet. Detta kan återigen sättas 

samman med det Vygotskij (2001) påtalar, att förskolläraren måste ta hänsyn till att barn 

befinner sig på olika stadier och därefter anpassa förväntningarna på barnet. 

 

Ingrid Granbom (2011) diskuterar den kunskapsutveckling och den sociala utveckling 

som erbjuds i förskolan, där alla barn ska ha en möjlighet att utvecklas utefter sina egna 

förutsättningar. Hon lyfter dessa aspekter och anser att de inte alltid efterlevs och därför 

är inte förskolan en plats för alla. Granbom menar vidare att förskollärarna ibland intar 

en föräldraroll, vilket kan leda till att förskolan inte upplevs som ett komplement till 

hemmet. Detta överensstämmer inte med resultatet i denna studie, där förskollärarna har 

en tro på att barn kan ta ansvar över sitt eget agerande, samt där det finns en medveten 

tanke om att inte göra miljön för hemlik. 

 

7.4 Erfarenhet underlättar 

 

Det syns i resultatet att erfarenheten kan ha betydelse för hur förskolläraren hanterar 

lämningssituationen på förskolan. Med erfarenheten ökar möjligheten till ett 

professionellt förhållningssätt, där det finns en förståelse för både barn och 

vårdnadshavare. Nilsson och Waldemarson (2007) diskuterar erfarenheten och menar att 

det är en aspekt som påverkar hur man bemöter andra människor socialt. Med 

erfarenheten skapas även en större förståelse för andra människors situation och bidrar 
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till kunskapen om hur olika känslor hos barn, vårdnadshavare och kollegor bör hanteras 

(a.a). För att kunna se lärandet i det sociala samspelet och förstå att barn lär, genom 

interaktion med andra, bör den vuxne kunna förstå och hantera det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000). Vidare menar Säljö att genom de tidigare erfarenheterna så 

följer agerandet, vilket kan kopplas till de erfarenheter som en förskollärare har. Både 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och Johansson (2003) talar om vikten att ha 

en förståelse för barnets agerande, erfarenheter och uttryck, för att därigenom kunna 

hantera de mer eller mindre känsliga situationer som uppkommer på förskolan. Detta kan 

kopplas till vad förskollärarna uttrycker, då de säger att lång erfarenhet gör det lättare för 

dem att hantera olika situationer. 

 

Ett flertal av de tillfrågade menar att avsaknaden av gemensamma diskussioner om 

lämningssituationen kan skapa en osäkerhet hos förskollärarna. De anser sig kunna vara 

mer professionella om det funnits gemensamma diskussioner kring agerandet i dessa 

situationer. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) talar om vilken kunskapssyn som 

bör råda på förskolan och vilket förhållningssätt som barnen möter. Genom gemensamma 

diskussioner skapas möjligheten att alla ska ha samma tanke med den situation de står 

inför och därmed också kunna hantera situationen professionellt. En annan aspekt på detta 

är det som Juul och Jensen (2003) menar, då de diskuterar de informella samtalen som 

kan ske med vårdnadshavarna vid exempelvis lämningssituationen. Det är viktigt att alla 

i arbetslaget kan förstå vad de kan lära av de informella samtalen med vårdnadshavarna 

(a.a). 
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8 Diskussion 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Vi kan i vårt resultat utläsa olika faktorer som kan ha betydelse för lämningssituationen 

på förskolan. I detta avsnitt kommer vi att diskutera dessa olika faktorer. 

 

Att vara lyhörd innebär att kunna, i den situation som uppstår, se och förstå vad barnet 

behöver för stöd. Även om förskolläraren inte har kunskap om eventuella problem som 

uppstått i hemmet innan lämning på förskolan, får detta inte vara ett försvar. Vi nämnde 

tidigare en strategi som innebar att försöka göra barnen glada, vilket inte alltid är positivt. 

Kanhända borde det finnas en klar strategi om hur samtal med vårdnadshavare och barn 

bör fortlöpa när barn kommer arga eller ledsna till förskolan. Det räcker inte enbart att 

vara lyhörd, utan förskolläraren måste också förstå det den ser och hör. Att inta ett barns 

perspektiv och se på situationen utifrån barnets tankar och åsikter är av yttersta vikt för 

att kunna förändra det som inte är bra. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98 rev, 2010) belyser starkt barns olika behov och 

förutsättningar, samt vikten av att verksamheten anpassas efter barnens behov. Barnen 

ska ses som kompetenta individer med möjlighet till stöd när de behöver (a.a). För att 

kunna leva upp till detta måste alla situationer på förskolan beaktas och barnen ska i alla 

situationer mötas utefter sina behov. Barns ovilja att komma till förskolan kan bero på 

olika saker som kanske inte alltid förskolläraren kan styra över. Trots detta är det alltid 

förskolläraren som har ansvar för situationen. Även om den enskilde förskolläraren 

upplever situationen som svårhanterlig på grund av barns eller vårdnadshavares olika 

känslouttryck, så äger inte de problemet, det är alltid förskollärarens ansvar. Den barnsyn 

som måste råda är att förskolläraren ser barnets behov och inte det som eventuellt 

underlättar för förskollärare eller vårdnadshavare. Anmärkningsvärt i resultatet är bristen 

på att uppmärksamma alla känslor som barnen uttrycker, det är endast de känslor som 

anses negativa som får utrymme, vilket kan innebära att barnen kan få svårt att visa alla 

känslor. Istället för att se på känslouttryck som antingen negativa eller positiva, bör man 

se dessa uttryck som ett sätt för barnen att förmedla vad de tycker om situationen som 

sådan. 

 

Att det finns en god relation till både barn och vårdnadshavare kan vara avgörande för 

hur lämningssituationen på förskolan utvecklas. Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 

rev 2010) menar att förskolan har ett ansvar över att vårdnadshavarna får ett förtroende 

för förskollärarna. Läroplanen trycker även på att det ska finnas ett samarbete mellan 

förskolan och hemmet (a.a). Vårt resultat visar att alla intervjuade ser en god relation till 

barn och vårdnadshavare som en viktig aspekt i arbetet. En god relation i detta 

sammanhang betyder också att förskolläraren kan ta ansvar och visa sin professionalitet 

när de möter vårdnadshavare och barn. Detta innebär att förskolläraren, i samspel med 

vårdnadshavare och barn, förstår vad barn behöver och arbetar för att på bästa sätt 

tillgodose dessa behov. Med en god kommunikation och en förståelse för alla parter 

skapas förhoppningsvis en god relation, där respekt och tillit är nyckelord. Även 

relationen och tilliten till kollegor är en viktig aspekt som kan påverka hur de olika 

situationerna på en förskola utvecklas. Det är viktigt att förskollärarna på en förskola klart 
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och tydligt visar att de arbetar mot samma mål och har samma barnsyn. Om de inte gör 

det kan det, från vårdnadshavares och barns håll, upplevas som otryggt vilket inte gynnar 

den situation de befinner sig i. 

 

I resultatet uppger förskollärarna att det är de som har ansvar över att lämningssituationen 

blir så bra som möjligt för barnet. Trots detta finns en viss frustration över att förståelsen 

från vårdnadshavarna, gällande deras roll och vad som förväntas av dem, saknas. I mötet 

i hallen är det förskollärarens ansvar att samtala med dem om vad som är viktigt, för att 

alla parter ska känna sig trygga i överlämnandet av barnet. Detta kan upplevas som dubbla 

budskap, där förskolläraren ska agera professionellt och ha ansvaret för att mötet ska 

utvecklas positivt, kontra att man skuldbelägger vårdnadshavarna då de inte förstår sin 

roll. 

 

Även vårdnadshavare ses som ansvariga i de fall barnen inte vill bli lämnade på förskolan, 

där deras oro och osäkerhet nämns i resultatet. Dock påtalas att ett gott samarbete med 

hemmet underlättar för att barnet ska känna sig tryggt och vilja bli lämnat. Här bör man 

reflektera över hur ett gott samarbete skapas för att vårdnadshavarna ska känna sig 

bekväma i mötet och slippa ha osäkerhetskänslor som påverkar barnet. Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 98 rev.2010) påtalar att “Förskolans arbete med barnen ska därför 

ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.” (Skolverket, 98 rev.2010: 13). 

Resultatet påvisar att diskussion bör ske med vårdnadshavare om barnet inte vill vistas på 

förskolan, där förskolläraren tar ansvaret och bjuder in till samtal. Detta anses som ett 

professionellt samarbete med vårdnadshavarna, där man är intresserad av hur de och 

barnen upplever bemötandet vid lämningssituationen. Att sedan resonera om hur det kan 

utvecklas i en positiv riktning, där man utgår från barnens och vårdnadshavarnas intressen 

och behov, visar att förskolläraren tar ansvar för situationen. 

 

Ytterligare en del som bör nämnas och som vi ser som anmärkningsvärd är den strategi 

som förskollärarna använder för att få barnen till sig. Istället för att bekräfta barnen i deras 

känslouttryck så menar förskollärarna att barnen ska “lockas” till att bli glada. Detta kan 

medföra en stor press på både barn och vårdnadshavare eftersom det handlar om att uppnå 

något som förskolläraren anser sig vara bekvämt. Barnens utrymme att påverka 

situationen minskas om inte deras känslor tas på allvar, det ställs med andra ord 

förväntningar på barnen som de kanske inte är redo för. 

 

Miljön kan se olika ut beroende på vilken förskola du befinner dig på. Barnen som 

befinner sig i denna miljö reagerar också olika på hur den ser ut. Det finns olika faktorer 

som gör att barnen uppfattar miljön som inbjudande, eller som en miljö där de inte känner 

sig bekväma. De intervjuade förskollärarna i studien har en förståelse för att miljön är 

viktig för barns välbefinnande och utveckling. Det poängteras även över att miljön ska 

vara flexibel för att tillgodose alla barns behov. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 

rev.2010) tar man upp att barn har rättigheter att få vistas i en trygg miljö på förskolan, 

samt att förskolan är ett komplement till hemmet (a.a). Miljön ska inte göras för hemlik, 

både vad gäller rum, möblering och material. Barnen ska därför erbjudas aktiviteter som 

de finner intressanta och utmanar dem till fortsatt utveckling och lärande, där det ska 

finnas ett pedagogiskt material som barnen erbjuds. Om barnen upplever miljön, som de 

ska vistas i under dagen, som trygg och inbjudande så kan detta underlätta för barnen i de 

situationer som de eventuellt upplever som känsliga eller svåra. 
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Tiden på förskolan kan ibland vara väldigt reglerad, vilket gör att förskollärarna kan 

känna sig stressade i vissa situationer. Trots detta så måste fokus ligga på barnen och på 

den tid som varje enskilt barn behöver. En stressig lämning på förskolan kan påverka 

barnen negativt, då de inte får den tid de behöver till, ett för dem, acceptabelt avsked. 

Istället för att se på lämningssituationen på förskolan som en ren rutinsituation, bör 

diskussioner genomföras i arbetslaget över hur denna situation kan utvecklas utan att vare 

sig barn, vårdnadshavare eller förskollärare känner sig stressade. Även om förskollärarna 

ser lämningssituationen som rutin så måste varje enskilt barns behov tillgodoses. Barnens 

upplevelse av situationen kan följa med hela dagen. Detta bör beaktas av både 

förskollärare och vårdnadshavare. 

 

Att vara erfaren med många arbetade år inom förskolan innebär att det finns ett stort antal 

barn och vårdnadshavare som man mött med olika behov. Med erfarenheten ökar 

förståelsen? Ja kanske, om förmågan finns att förstå att alla inte kan behandlas lika, samt 

att förstå att många av de som förskolläraren möter har olika förutsättningar. Det borde 

vara självklart att med en lång erfarenhet finns det också en större förståelse. Men en lång 

erfarenhet kan också innebära förutfattade meningar, vilket i förlängningen gör 

exempelvis lämningssituationen på förskolan som ren rutin och inte som en situation som 

är viktig för varje enskilt barn. Det är viktigt att arbetslaget på förskolan använder den 

erfarenhet som finns för att skapa och ge barnen de förutsättningar som de behöver samt 

ser på barnen för vilka de är och inte för vad de är. 

 

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 98 rev.2010) ska verksamheten kontinuerligt 

utvärderas och analyseras så att alla barns behov kan tillgodoses (a.a). Då måste de 

diskussioner som sker på arbetsplatsen, om den pedagogiska verksamhet som bedrivs, 

innefatta alla situationer på förskolan, även de situationer som av olika anledningar ses 

som ren rutin. Om det ska finnas ett professionellt förhållningssätt måste alla som arbetar 

med barnen vara införstådda med vad varje barn behöver. Återigen så kan respekt och 

tillit nämnas som två nyckelord. Förskollärare måste respektera varandras tankar om vad 

som anses som ett professionellt förhållningssätt, samt känna tillit till varandras 

kunnighet. Om barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan, måste 

förskollärarna genom sitt professionella förhållningssätt visa att de också är det.  

 

8.2 Sammanfattande slutsats 

 

Den barnsyn som ska råda på förskolan ska innebära att varje barn ses som en kompetent 

individ med egna tankar och åsikter, vilket alla verksamma förskollärare bör beakta.  

Förhållningssättet gentemot barn och vårdnadshavare ska genomsyras av respekt och 

förståelse för olika behov och olika förutsättningar. Uppnås detta så skapas också 

förutsättningar för goda relationer och utvecklande samspel. Detta har i sin tur stor 

betydelse i de mer eller mindre känsliga möten som kan uppstå på förskolan, då den goda 

relationen och ett gott samspel också innebär en känsla av trygghet och tillit. Den 

erfarenhet som förskolläraren har skaffat sig kan visa sig betydelsefull då det gäller 

barnsyn, relation, samspel samt hur olika möten utvecklas. Erfarenheten handlar också 

om att kunna vara förstående och lyhörd. Att kunna se vad varje barn behöver, när det 

gäller tid och miljö men också att kunna vara flexibel i sitt arbetssätt när det gäller dessa 

delar. 
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Det är svårt att skapa en god relation och ett gott samspel om det inte finns en förståelse 

för den andra parten. Det spelar ingen roll hur erfaren man är om det inte visar sig i 

barnsynen, där respekt för den enskilde individen står högt. En ökad förståelse för det 

egna förhållningssättet, samt det egna ansvaret för hur relationer utvecklas är av stor 

betydelse. Om inte varje barn får den tid och det utrymme som behövs, kommer vissa 

situationer upplevas som känsliga och svårhanterliga. 

 

Det är svårt att se på varje enskild del i diskussionen då de hör ihop. Varje förskollärare 

som är verksam i förskolan bör ha en förståelse för alla ovanstående delar, vilka kan skapa 

goda förutsättningar för barnen. 

 

8.3 Metoddiskussion 

 

Vi har upplevt att den kvalitativa metod som vi valde har gett oss svar på de frågor vi 

ville få besvarade. Dock finns det en viss fundering om de svar som de intervjuade har 

gett oss är helt autentiska. Vi kan ha påverkat de intervjuades svar, då frågorna under 

intervjuerna omformulerades och diskuterades. Vi tror också att resultatet hade kunnat bli 

mer trovärdigt om vi hade utökat antalet personer, samt använt fler metoder.  

 

En positiv egenskap med den metod vi valt är att förskollärarna har medverkat med glädje, 

vilket kunde varit svårare vid observationer. Att bli iakttagen och granskad kan nog för 

många kännas jobbigt, vilket kunde ha bidragit till att undersökningen hade försvårats. 

Vi tror dock att om studien skulle gjorts med en annan metod, såsom observationer, finns 

möjligheten att resultatet skulle ha blivit annorlunda. De faktorer som förskollärarna har 

nämnt som viktiga i intervjuerna kunde, i observationer, visat om de efterföljs i det 

praktiska arbetet. Vår vision var från början att använda oss av både intervjuer och 

observationer, för att sedan ställa dessa mot varandra för att få fram ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. Vid en sådan undersökning finns möjligheten att förskollärarens 

intervju och det som observationen visar inte stämmer överens. Eftersom vi gjorde vår 

undersökning till stor del på våra arbetsplatser hade en observationsstudie inte varit 

möjligt på grund av etiska skäl. 

 

Ur ett urvalsperspektiv finns en fundering gällande de förskollärare som medverkat i 

intervjuerna, då en del av dem har varit kända för oss sedan tidigare, vilket kan ha 

påverkat svaren. Ytterligare en aspekt vad gäller urvalet är att intervjuerna kunde ha 

inbegripit även barn och vårdnadshavare. Intervjuer med dessa kunde gett oss en bredare 

bild över vilka faktorer som anses viktigt i en lämning- och hämtningssituation. Vår 

kommande forskningsfråga blir därför: “hur upplever barnen hämtnings- och 

lämningssituationerna och hur tycker barnen att de kan påverka dessa situationer?” 
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Intervjuguide 
 

Just vid lämning kan det ju ibland uppstå lite mer eller mindre känsliga situationer, med 

såväl barn som föräldrar, som kanske kan tycka att det är svårt att vara tvungna att lämna 

varandra. 

 

1.   Har du varit med om det? Vilka känslor dyker upp hos dig vid sådana tillfällen? 

 

2.   Händer det att barn inte vill komma till förskolan? Vad tror du det beror på? 

 

3.   Hur gör du för att barnen ska vilja komma? Berätta! 

 

4.  Vilka känslor skulle du beskriva kan uppstå vid en lämningssituation? Berätta! 

Barnets känslor? Förälders känslor? Dina känslor? Dina kollegors känslor? 

 

5.   Om barnet blir tillexempel blir ledset, hur gör du då? 

 

6.   Hur reagerar föräldern på det? 

 

7.   Hur reagerar dina kollegor på det? 

 

8.   Vad tror du det är som gör att ditt sätt fungerar? 

 

9.   Hanterar dina kollegor sådana här situationer på samma sätt som du? 

 

10. Om inte, hur gör dom då? 

 

11. Om det istället är så att barnet blir aggressivt för att bli lämnat, hur gör du då? 

 

12. Hur reagerar föräldern på det? 

 

13. Hur reagerar dina kollegor på det? 

 

14. Hanterar dina kollegor sådana här situationer på samma sätt som du? 

 

15. Om inte, vad i så fall skiljer sig från ditt sätt? 

 

16. Ni är ju många som arbetar tillsammans i förskoleverksamheten och där kan ju finnas 

lite olika åsikter om vad som är bäst att göra vid lämning när barnen reagerar på olika 

sätt. Har ni någon gemensam syn på det här? 

 

17. Om du skulle beskriva vad som är det allra viktigaste bemötandet för förskollärare 

vid lämning, hur skulle du beskriva det? 


