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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare under 
hämtning. Det som ligger till grund för detta syfte är frågor kring hur förskollärare upplever sitt eget 
och vårdnadshavarens bemötande och vilka förutsättningar som ger möjlighet till kontakt. För att 
undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semi-strukturerade 
intervjuer. Studien grundar sig på material från tio stycken intervjuer med förskollärare från olika 
förskolor. Resultatet visar att förskollärarna anser att kontakten med vårdnadshavare är viktig men inte 
helt problemfri. Tid, personaltäthet och ansvarsfördelning är det som förskollärarna upplever ha störst 
påverkan på fenomenet kontakt. En av våra slutsatser är att förskollärarna upplever att kontakten till 
vårdnadshavare är betydelsefull i det avseende att det gynnar barnens välmående och känsla av 
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Förord 
Kontakt med vårdnadshavare är något vi anser är en väldigt viktig och stor del av vår framtida 
profession och därför något som vi vill fördjupa oss mer i. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen har vi fått möjlighet att få kontakt med vårdnadshavare och skapat förståelse kring 
relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare. Det har väckt tankar hos oss som gjort att vi vill 
fördjupa oss i hur kontakten upplevs utifrån förskollärarens perspektiv inför vår kommande yrkesroll. 
Vi hoppas att vår studie ska öppna upp för reflektion och diskussion och att det ska skapa ett mer 
medvetet tänk och förhållningssätt kring fenomenet kontakt med vårdnadshavare vid hämtning.  

 

Vi vill tacka vår handledare Inge Johansson för den vägledning och det stöd vi fått under studiens 
gång. Vi vill även tacka de förskollärare som har avsatt tid för att medverka i vår studie och givit oss 
sitt förtroende.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har i denna studie haft ett mycket nära samarbete som pågått genom hela arbetet. De delar vi valt 
att dela upp mellan oss har varit tidigare forskning och transkribering, detta för att effektivisera 
arbetet. När vi sökte efter tidigare forskning valde vi att dela upp det så att vi letade på var sitt håll för 
att kunna samla in så mycket material som möjligt. Det material vi fann läste vi igenom på var sitt 
håll, för att sedan plocka ut det mest relevanta som vi sedan delgav varandra. Vi deltog båda vid alla 
de intervjuer som genomfördes men delade upp ansvaret angående vem som höll i intervjuns 
huvudfrågor och vem som ansvarade för uppföljningsfrågor. Transkriberingen delades upp så att en av 
oss utförde dem medan den andra började sätta sig in i litteraturen. Detta för att vi ville undvika att det 
insamlade materialet skulle hamna på villovägar om vi skickade över filer via internet. Utöver 
transkribering och insamling av tidigare forskning har vi varit lika delaktiga i arbetet. Vi har under 
studiens gång träffats fyra till fem gånger i veckan och arbetat mellan sex till åtta timmar per dag. 
Detta har gjort det möjligt för oss att skriva tillsammans och föra diskussioner kring studiens upplägg 
och hur vi valt att utföra den. Att ha haft möjligheten att träffas dagligen och fått ta del av varandras 
åsikter och tankar direkt när något kommit upp har gynnat arbetet på så vis att vi båda har en god 
inblick i studiens alla delar. 
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Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter som läser den sista terminen på Stockholms universitet. Vi har under 
hela utbildningen varit intresserade av hur vi bör förhålla oss gentemot barn när det kommer till 
omsorg, utveckling och lärande. Att dessa tre områden ska bilda en helhet så som Skolverket (2010, s. 
5) menar är något som vi brunnit extra mycket för. Under slutet av utbildningen har dock nya tankar 
väckts hos oss när det kommer till kontakten med vårdnadshavare. Det som har fångat vårt intresse har 
varit hur kontakten vid hämtning har gått till. Vi kände att vi, under de åren vi studerat till 
förskollärare, har fått en bra grund att stå på men något som fortfarande känns outforskat är just detta, 
kontakten med vårdnadshavare vid hämtning. Hur fungerar kontakten till vårdnadshavare, hur byggs 
relationen och hur upplever man detta som förskollärare var några av de första tankarna som slog oss 
och något som fått prägla vår studie. Att vi valt att fokusera på hämtning grundar sig på att vi under 
utbildningens gång har förstått att det inte finns så mycket forskning kring detta vilket har skapat en 
nyfikenhet hos oss.  

 

Sandberg och Vourinen (2007, s. 13) tar upp att det historiskt inom förskolan har funnits en tanke 
kring att det är viktigt att samverka med vårdnadshavare. I många av de texter vi läst tas samverkan 
upp som begrepp men i denna text har vi valt att använda begreppet i relation till fenomenet kontakt. 
Relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare har därmed varit en viktig del i förskolan som har 
utvecklats under många år (Johansson & Åstedt 1996, s. 226). Vi har valt att använda oss av begreppet 
vårdnadshavare i vårt syfte för att vi anser att begreppet har en bredare beteckning för de personer som 
har vårdnad för barnet vilket inte i alla fall är barnets föräldrar. När vi refererar till andra författare 
eller forskare kommer vi att använda deras begrepp för att inte förvränga deras tankar och idéer. När 
någon exempelvis använt begreppet föräldrar kommer vi inte att översätta det till vårdnadshavare. 
Däremot använder vi begreppet vårdnadshavare när vi gör våra egna tolkningar och analyser.  

 

Läroplanen säger att “Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 
utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familjer” (Skolverket 2010, s. 
13). Detta citat är något vi reflekterade mycket kring under den senaste verksamhetsförlagda 
utbildningsperioden vi hade. Något vi uppmärksammat är hur citatet syftar till det ansvar arbetslaget 
har i att skapa en relation. Skolverket (2010, s. 13) menar att det ska ske i samband med fortlöpande 
samtal, att vårdnadshavare blir delaktiga och ska ges inflytande med mera. Hur den tillitsfulla 
relationen skapas och vad som krävs av förskollärarna för att tillgodose detta är däremot inte utskrivet. 
Att ha ett ansvar över att skapa en god relation kan vara svårt när man inte vet vad som förväntas av en 
och vilka egenskaper som eftertraktas. Det vi observerade under vår verksamhetsförlagda utbildning 
var hur relationer formades och hur de såg olika ut mellan olika vårdnadshavare och förskollärare. Hur 
de kommunicerade kring missnöje och nöje samt hur detta kom att uppfattas och tolkas var olika, 
beroende på vilken relation de hade till varandra. I de texter vi har kommit i kontakt med används 
begrepp som pedagoger och personal. Vid referering av texter som använder dessa begrepp kommer vi 
att behålla dem för att inte förvränga deras tankar. I de engelska texterna har vi dock valt att göra en 
egen översättning av begreppen, dessa har vi beskrivit under rubriken begreppsdefinition. I vår analys 
och våra tolkningar kommer vi att hålla oss till begreppet förskollärare. 
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Med det nya intresse vi funnit för fenomenet kontakt med vårdnadshavare har vi valt att genomföra en 
fenomenologisk studie om hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare vid hämtning. 
Intresset har väckts i samband med att vi nu närmar oss vår tid att anta yrkesrollen som utbildade 
förskollärare och vi anser att det inte finns en fördjupad inblick i förskollärares upplevelser kring 
kontakt med vårdnadshavare vid hämtning.  

Begreppsdefinition 
De begrepp som presenteras nedan är relevanta för vår studie. Vi definierar betydelsen av orden samt 
visar på hur vi tolkat och översatt de begrepp som cirkulerar i den engelska litteraturen vi läst.  

Kontakt – när det utbyts någon form av kommunikation mellan människor.  

Vårdnadshavare – de personer som har vårdnaden för barnet. 

Förskollärare – person med pedagogisk högskoleutbildning. 

Samverkan – används i relation till begreppet kontakt. 

Omsorgspersonal – har bemämningen caregivers i engelska texter. 

Lärare i förskola – har benämningen teacher inom preschool och kindergarden i engelska texter. 

Yrkesverksamma inom barn och utveckling – har benämningen child development professionals i 
engelska texter. 

Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera tidigare forskning som är relevant och som kommer att 
användas som underlag till vår studie. Det finns mycket forskning som fokuserar på samverkan, varför 
det är viktigt att skapa en tidig relation med vårdnadshavare och de förväntningar som ställs på 
förskollärare och vårdandshavare. I avsnittet kommer vi även behandla forskning från andra länder för 
att i senare avsnitt reflektera och analysera detta. 

  

Sandberg och Vuorinen (2007, s. 13-14) beskriver att förskolan bär på en tradition av att det är viktigt 
att samverka med vårdnadshavare De refererar till Skolverket (1998) som definierar samverkan som 
all kontakt med hemmet, även daglig kontakt vid hämtning. Johansson och Åsteds (1996, s. 226) 
beskriver hur föräldrar länge har haft en passiv roll i förskolan och att uppfattningen av föräldrarna 
förändrades i och med synen på demokrati. De skriver om en förändring över en trettioårsperiod där 
man på 70-talet erbjöd föräldrarna ett mer aktivt deltagande, under 80-talet fick de rätt att delta i 
planering och beslut medan under 90-talet erbjöds de att medverka i uppföljning och utvärdering av 
verksamheten (Johansson & Åstedt 1996, s. 226). Ekman och Sundell (1992 i Sandberg & Vourinen 
2007, s. 19) förklarar hur ett fungerande samarbete grundar sig på ett förtroende mellan förskola och 
föräldrar. Markström (2007, s. 106) har i intervjuer fått reda på att föräldrar och pedagoger värdesätter 
ett bra samarbete och en bra kontakt vid överlämnandet. Att både föräldrar och pedagoger vet vad som 
förväntas av dem är något som de anser underlättar överlämnadet av barnet. De förväntningar 
föräldrarna har på pedagogerna är att de ska berätta om hur barnets dag har varit angående bland annat 
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måltider och sovtider medan pedagoger vill delge information som de anser är av större intresse 
(Sandberg & Vourinen 2007, s. 37). Sandberg och Vourinen (2007, s. 37) skriver att om pedagogerna 
vill ha mer frågor kring verksamheten kan det krävas att de bjuder in och gör föräldrarna mer delaktiga 
i verksamheten. Cantin, Plante, Coutu och Brunson (2012, ss. 272-273) gjorde en studie i Kanada med 
syftet att få kännedom om föräldrar och pedagoger har liknande uppfattningar om relationen till 
varandra där resultatet visade att de generellt var nöjda med relationen men att de fanns skilda åsikter 
om kvaliteten i relationen. Sandberg och Vourinen (2007, s. 55) förklarar att kvaliteten varierar 
beroende på hur mötet går till. De menar att om föräldern exempelvis hämtar sitt barn på förskolan när 
många andra också gör det eller hämtar vid en tidpunkt när personalen inte är fulltalig finns det risk 
för att ett möte inte kan ske mellan pedagoger och föräldrar. Endsley och Minish (1991, ss. 119) 
gjorde en studie där medianlängden på kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger visade sig 
vara tolv sekunder vid hämtning och lämning. Att kommunikationen inte varar längre än så och att den 
ges olika förutsättningar poängterar de även kan bero på föräldrars agerande. De förklarar hur 
agerandet varierer genom att några föräldrar väljer att hämta vid grinden och därmed inte tar intitiativ 
till att kommunicera medan andra väljer att stiga in i lokalen för att få kontakt (Endsley & Minish 
1991, ss. 126). Detta är något som Markström (2007, s. 107) även poängterar då vissa föräldrar inte 
visar något intresse för att mötas och hämtar barnen snabbt utan att kliva in i lokalerna medan andra 
föräldrar gärna kliver in och talar med såväl personal som barn. 

  

Rahm och Wall (1990, s. 12) skriver hur föräldrar och pedagoger har barn ihop men på olika villkor, 
utgångspunkter och förutsättningar. De förklarar hur det skiljer sig mellan hur föräldrar och pedagoger 
ser på barnet, verksamheten och pedagogernas yrke vilket resulterar i att det även skiljer sig i hur de 
upplever situationen. Hur väl pedagoger och föräldrar känner varandra beskriver de som en faktor till 
hur man tolkar och spekulerar kring vad den andra personen tänker och menar (Rahm & Wall 1990, s. 
13). De menar att ju mindre man känner varandra desto mer spekulerar man och det finns en större risk 
att man inte förstår varandra. Flising (1995, ss. 4) menar att åsiktsskillnader mellan förälder och 
personal i förskolan kan resultera i större och mindre problem. Hur relationen skapats mellan 
vårdnadshavare och förskollärare kan komma att få olika utfall. Om de exempelvis skapat en bra 
relation kan åsiktsskillnader lösas på ett mer effektivt sätt för att sedan återuppta relationens positiva 
anda. Vid en dålig relation skulle det eventuellt inte gå att hitta en lösning på problemet vilket skulle 
kunna resultera i att relationens redan dåliga anda blir ännu sämre. Rahm och Wall (1990, s.57) skriver 
att samtal som är känsliga behöver följas upp. De menar att man bör få tid för att bearbeta det som 
sagts och i efterhand kunna mötas med nya tankar och frågor (Rahm & Wall 1990, s. 57). 
Ömsesidighet är något som de anser att samtalen bör formas efter och att det är personalens 
huvudansvar att skapa en förstående inställning och en öppen attityd (Rahm & Wall 1990, s.23, 49). 
För att kunna skapa en öppenhet är det viktigt att ha en rak kommunikation. Men det är inte alltid 
självklart att budskapet går fram så som man menat det, trots att man anser sig ha en rak 
kommunikation (Rahm & Wall 1990, s.49). Drugli och Undheim (2012, ss. 63) fick i sin studie fram 
att många av de pedagoger som deltagit i studien tyckte att de varit tillräckligt tydliga och att de gett 
tillräckligt mycket information, något som föräldrarna inte höll med om. Rahm och Wall (1990, s.48) 
menar att det är viktigt att inte bara uppmärksamma det verbala språket utan även kroppsspråket då det 
bidrar till att man lättare kan avgöra om det man sagt är tillräckligt tydligt eller inte, då kroppsspråket 
säger mycket om vad vi tänker och uppfattar. 

  

Engdahl (2012, s. 11) skriver att det ligger på pedagogen att skapa en bra relation till föräldrarna. Hon 
refererar till Lagerkvist (2012) som intygar att det i många fall kan vara den personliga relationen som 
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avgör om föräldern vill engagera sig eller inte. Mahmood (2013, s. 72) har i sin studie fått förståelse 
för att förskollärare tycker att det är svårt att bygga en relation med föräldrarna från början. Det kan 
dock vara viktigt som personal att reflektera kring sitt förhållningssätt då Kontos och Wells (1986, s. 
66) poängterar att personalens negativa attityder kan påverka relationen med föräldrar. Detta kan 
tydligt kopplas till den sociala kompetensen som Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson och Granlund 
(manuskript i Sandberg & Vourinen 2007, s. 107) beskriver handlar om att ha förmågan att kunna 
lägga sina känslor åt sidan och att inte ha en negativ attityd. Sandberg och Vourinen (2007, s. 107) 
refererar till Eriksson (2001), Pape (2001) och Andersson (1994) som menar att den sociala 
kompetensen även handlar om att utgå från människors olikheter och att inte bemöta dem utifrån sina 
egna förutfattade meningar. Mötet kräver att individerna anpassar sig till varandra och verksamheten, 
vilket både kan gynna och begränsa relationen samt påverka hur kommunikationen utspelar sig 
(Markström 2007, s. 100). Ghazvini och Readdicks (1994, s. 218) studie visar på att omsorgspersonal 
ansåg att det var viktigt att kommunicera kring barnet medan föräldrarna inte delade denna 
uppfattning. I Endsley och Minishs (1991, s. 126) studie observerade de att det var en personal som 
tog mest initiativ till att kommunicera med föräldrarna och att kommunikationen överlag uppfattades 
som spontan, vänlig och avslappnad. Det visade sig att föräldrar som inte kommunicerade med 
omsorgspersonal höll sig på avstånd och väntade antingen utanför eller i entrén, medan de föräldrar 
som kommunicerade gick in i klassrummet (Endsley & Minish 1991, s. 126). Ghazvini & Readdick 
(1994, s. 207) refererar till Bronfenbrenner (1974, 1979), Garbarino (1982) och Powell (1989) som 
skriver hur yrkesverksamma inom barn och utveckling menade att kommunikationen mellan föräldrar 
och omsorgspersonal är en mycket viktig faktor i relationen. Johansson och Åstedt (1996, s. 222) 
skriver hur Socialstyrelsen menar att samarbetet mellan föräldrar och pedagoger ständigt bör 
utvärderas och vidareutvecklas då föräldrarnas behov och intressen kan skifta och att det bland annat 
varierar beroende på barnets ålder. 

 

I Nya Zeeland gjordes en studie där lärare i förskolan under sitt första år som yrkesverksamma ansåg 
att föräldrasamverkan var svår och utmanade (Mahmood 2013, s. 55). I studien framkom fem olika 
kategorier som identifierar hur lärare i förskolan upplevde kontakten med föräldrar. I en av 
kategorierna som omfattar kommunikation med föräldrar visade det sig att nästan alla deltagare ansåg 
att det fanns svårigheter som exempelvis att vissa föräldrar inte kunde språket eller att de inte följde 
policyn kring när barn var sjuka. I studien presenteras även hur föräldrasamverkan inom förskolan ses 
som viktig och avgörande, speciellt för barnen. Detta är något som man även anser är viktigt i USA 
där studenter förbereds på hur man ska möta familjer (Mahmood 2013, s. 56). Denna förberedelse går 
ut på att få kunskap kring hur man kan skapa en respektfull och ömsesidig relation som stöttar 
familjerna och som därmed blir involverade i barnens utveckling och lärande (Mahmood 2013, s. 56). 
Även i Australien anser man att föräldrasamverkan är viktigt och detta innebär att förskollärare 
förhåller sig professionellt gentemot föräldrar och samhället (Mahmood 2013, s. 56). I Storbritannien 
arbetar de med frågan genom att de uppmärksammar och respekterar föräldrarnas engagemang vilket 
kan leda till barn utveckling och välmående (Mahmood 2013, s. 56). Pugh (1985, s. 227-229) 
beskriver sex stycken olika typer av föräldraroller som existerar i förskolan. Rollerna beskriver 
föräldrars olika typer av engagemang gentemot barnen och verksamheten. Som personal är det därför 
viktigt att ha en bra samarbetsförmåga gällande att ta hänsyn till andras behov och åsikter (Rahm & 
Wall 1990, s. 69). Sandberg och Vourinen (2007, s. 115) skriver att ett bra samarbete är beroende av 
att både föräldrar och personal är engagerade. Det kan dock vara problematiskt för föräldrar att sätta 
tydliga gränser för barnen vid hämtning då de kan uppleva en känsla av att de blir dömda av 
förskolläraren (Sandberg & Vourinen 2007, s. 56). Markström (2007, s. 102) problematiserar detta 
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genom att delge att personal ofta uppmanar föräldrar till att ta sitt ansvar gentemot barn och 
verksamhet genom att informera genom olika kanaler vad som förväntas av dem. Det mest relevanta 
argumentet för att samarbete och samverkan ska fungera mellan förskollärare och vårdnadshavare är 
att det i slutändan handlar om barnet och att en bra kontakt gynnar barnets välbefinnande (Sandberg & 
Vourinen 2007, s. 35). 

  

Sammanfattningsvis anses det viktigt med god kontakt mellan vårdnadshavare och förskollärare men 
att det finns inte alltid en ömsesidig förståelse kring hur kontakten bör ske eller vad som bör tas upp i 
mötet. Att skapa en relation mellan vårdnadshavare och förskollärare är förskollärarens ansvar men 
detta har uttryckts som en svår uppgift. Det uttrycks hur social kompetens är en viktig faktor inom 
fenomenet kontakt där känslor kan spela en betydande roll för hur relationen formas. Det som krävs av 
förskollärare är att de lägger sina känslor åt sidan för att kunna utföra sitt uppdrag på rätt sätt. För att 
få en förståelse för vad den andra vill få ut av kontakten bör förskollärare och vårdnadshavare anpassa 
sig till verksamheten och varandra. Vad förskollärare och vårdnadshavare anser är viktigt i förhållande 
till barnet och verksamheten kan skilja sig åt men i flera studier poängteras det att samverkan mellan 
vårdnadshavare och förskollärare är viktigt för barnet och dess välmående. Att skapa en bra relation 
tidigt är något som läggs stor vikt vid såväl i Sverige som i andra länder som Australien, Nya Zeeland 
och Storbritannien. Dessa länder har en gemensam inställning vilket är att man bör bete sig 
professionellt i relationen, att relationen är viktig för barnen samt att man bör uppmärksamma 
föräldrars engagemang då detta kan bidra till barnens välmående och utveckling. I USA arbetar man 
aktivt med föräldrasamverkan genom att utbilda studenter i ämnet så att de är förberedda. 

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare 
under hämtning. 

 

Vi har därför valt att ställa följande frågor: 

- Hur upplever förskollärare sitt eget och vårdnadshavarens bemötande under hämtning? 

- Vilka förutsättningar upplevs som viktiga för att upprätthålla en god kontakt under hämtning? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att inta ett fenomenologiskt perspektiv då vårt syfte är att undersöka hur förskollärare 
upplever kontakten med vårdnadshavare under hämtning. Det fenomenologiska perspektivet passar 
eftersom perspektivet fokuserar på människors upplevelser. Vi kommer att använda oss av två centrala 
begrepp som är relevanta för vår studie, livsvärld och fenomen. Nedan kommer vi att beskriva det 
fenomenologiska perspektivet i sin helhet och sedan mer ingående beskriva de centrala begrepp.  
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Fenomenologi 
“Det är klart att jag bara kan bringa kunskapens väsen till klarhet om jag själv betraktar den och om 
den i skådandet själv är given för mig så som den är” (Husserl 1989, s. 86). Den tyska filosofen 
Edmund Husserl betraktas som upphovsmannen till fenomenologin som har fått sitt namn från termen 
fenomen (Haglund i Husserl 1989, s. 7; Bengtsson 2005, s. 12). Teorin uppkom kring år 1900 och 
fokuserade på medvetandet och upplevelsen men kom senare att vidgas utav flera filosofer (Kvale & 
Brinkman 2014, s. 44). Denna utveckling av teorin kom att innefatta bland annat den mänskliga 
livsvärlden så som Husserl och Sartre definierade den (Kvale & Brinkman 2014, s. 44). Den 
fenomenologiska teorin syftar till att förstå hur världen framträder och upplevs av människor (Willig 
2008, s. 52). Det är en filosofisk teori om intentionalt medvetande (Bjurwill 1995 i Szklarski 2015, s. 
132). Szklarski (2015, s. 132) förklarar hur intentionalt medvetande syftar till att medvetandet är riktat 
och meningsskapande. Det riktade framgår av att det alltid finns objekt som medvetandet betraktar och 
att subjektet alltid är riktat mot något annat än sig själv (Szlarski 2015, s. 132; Bengtsson 2005, s. 12). 
I det meningsskapande samspelet mellan objekt och medvetande uppstår en fenomenologisk 
verklighetsbild, det vill säga en bild av hur vi upplever verkligheten (Szklarski 2015, s. 132). Stensmo 
(2007, s. 129) menar att inom fenomenologin har alla sin egen livsvärld men att man också tillhör en 
gemensam värld. I den gemensamma världen kan man ha liknande upplevelser, vilket gör det möjligt 
att kommunicera kring den gemensamma världen. Detta kan förstås i förhållande till att förskollärare 
och vårdnadshavare har sin egen livsvärld men att det i kontakten under hämtning skapas en 
gemensam livsvärld där upplevelser delas och kommuniceras. Forskare inom fenomenologin är inte 
intresserade av objektet i sig utan snarare vad det har för betydelse för människan (Szlarski 2015, s. 
134-135). Inom en fenomenologisk studie måste fokusering därmed riktas mot det som anses 
meningsfullt i människors vardagliga upplevelser (Szlarski 2015, s. 135). 

 

Livsvärld 

Livsvärld var ett begrepp som inte ingick i fenomenologin vid tidpunkten då teorin grundades, utan 
tillkom senare (Kvale & Brinkman 2014, s. 44). Bengtsson (2005, s. 10) skriver hur Husserl 
förmodligen inte var den första att använda ordet livsvärld men att hans användning av ordet skiljde 
sig åt från resten. Husserl kom att ge begreppet flertalet olika benämningar som bland annat “den 
naturliga inställningens värld” (Husserl 1976a i Bengtsson 2005, s. 10). Begreppet kom senare att 
utvecklas av flera forskare inom det fenomenologiska fältet där de viktigaste bidragen bestod av bland 
annat Heideggers “vara-i-världen”, Merleau-Pontys “vara-till-världen”, Schültz’ “vardagsvärld” och 
Schelers “miljövärld” (Bengtsson 2005, s. 10). Husserls definition och bidrag till begreppet definierar 
Bengtsson (2005, s.17) som hur livsvärld är den sociala värld vi lever i tillsammans med andra 
människor och som vi står i ett kommunikativt förhållande till (Bengtsson 2005, s. 18). Bengtsson 
(2005, s. 18) förklarar vidare hur livsvärlden är subjektiv, där världen alltid upplevs i samband med ett 
subjekt utifrån ett konkret perspektiv. Livsvärlden är därmed något som människan aldrig kan 
undkomma så länge hon lever (Bengtsson 2005, s. 18). I denna studie kommer vi att använda oss utav 
Husserls definiton av livsvärldsbegreppet. 

 

Fenomen 

Termen fenomen härstammar från grekiskan och betyder “det som visar sig” (Bengtsson 2005, s. 12). 
Begreppet används på samma sätt inom det fenomenologiska perspektivet där fenomenologer studerar 
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det som visar sig i människans medvetande (Stensmo 2007, s. 128). Stensmo (2007, s. 128) beskriver 
hur fenomenologer eftersöker en så ren beskrivning som möjligt av fenomenet utifrån människans 
medvetande. Detta innebär att fenomen “kläs av” tills dess kärna återstår och därmed har 
fenomenologerna nått fram till fenomenets essens (Stensmo 2007, s. 128). Fenomenologin fokuserar 
på hur fenomenet visar sig i vårt medvetande samtidigt som vi är i ett samspel med världen runt 
omkring oss (Willig 2008, s. 52). Enligt Willig (2008, s. 52) ser det fenomenologiska perspektivet 
ingen mening med att skilja på objekt och subjekt som skilda från vår erfarenhet. Den naturliga 
inställningen talade Husserl om i relation till subjektets ursprungliga förhållande till världen 
(Bengtsson 2005, s. 176). Han förklarar att människans inställning till världen och genom att subjektet 
och världen är sammanflätande vilket resulterar i att människan inte har någon distans till världen 
(Bengtsson 2005, s. 176). Genom att erfara världen skapas tillgång till världen (Bengtsson 2005, s. 
176).  

Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vilken metod vi valt att använda. Dessutom redogör vi 
för metodens relevans med det teoretiska perspektivet och studiens syfte. Vidare kommer vi presentera 
hur intervjuerna har genomförts, hur vi valt att analysera och vilka etiska överväganden vi ställts inför. 
Slutligen kommer vi att beskriva studiens kvalitet i form av de styrkor och svagheter vi kan se med 
arbetet.  

Val av metod 
Då vår studie fokuserar på hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv blir den kvalitativa forskningsintervjun lämplig att använda för att samla 
in data (Giorgi 1997b i Szlarski 2015, s. 136). Bengtsson (2005, s. 38) poängterar att en studie som 
fokuserar på människors livvärldar kräver att metoden är adekvat för de frågeställningar man har. I 
vårt fall blir intervju en adekvat metod eftersom våra frågeställningar intresserar sig för personers 
upplevelser. Bengtsson (2005, s. 39) beskriver att både deltagarna och de som utför studien aldrig kan 
uppfattas som skilda från sina livsvärldar inom fenomenologin och att det även sker ett möte mellan 
personernas livsvärldar. För att få syn på människors livsvärldar krävs ett möte vilket ytterligare 
styrker att intervju är en lämplig metod för vår sudie (Bengtsson 2005, s. 41). Vi valde att använda oss 
av en semi-strukturerad intervju (Crotty 1996 i Szlarski 2015, s. 136) eller halvstrukturerad som Kvale 
och Brinkman (2014, s. 45-46) kallar den. I den halvstrukturerade intervjun utgår man från en 
intervjuguide med olika teman för att få fatt i de intervjuade personernas livsvärldar. Frågorna vi valde 
att använda riktar sig mot hur personerna upplever fenomenet kontakt under hämtning och hur detta 
förstås utifrån deras perspektiv. Att använda sig av en halvstrukturerad intervju som fokuserar på olika 
teman möjliggör för att ställa andrafrågor eller uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkman 2014, s. 176, 
180). Det krävs ett aktivt lyssnande för att ha möjlighet att ställa uppföljningsfrågor som passar den 
person man intervjuar. Vi valde att i intervjuguiden använda oss av stödord och exempel som har en 
tydlig koppling till våra huvudfrågor. Dessa stödord och exempel var tänkt att fungera som hjälp för 
oss själva till att ställa uppföljningsfrågor. Den halvstrukturerade kvalitativa intervjun vill inom ett 
fenomenologiskt perspektiv försöka förstå meningen i de teman intervjun fokuserar på utifrån 
deltagarens egna upplevelser och tankar (Kvale & Brinkman 2014, s. 46). Det är därför av vikt att 
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direkt ställa frågor som kan bekräfta om meningsinnehållet uppfattats korrekt eller ej. I vår studie 
använde vi oss av olika typer av intervjufrågor för att få olika detaljerade och innehållsrika svar. 
Frågornas utformning kunde under intervjuerna även ändras beroende på graden av vägledning den 
intervjuade upplevdes behöva (Kvale & Brinkman 2014, s. 176-178). Då en del av våra frågor riktade 
sig mot att intervjupersonerna skulle ge konkreta exempel tillämpade vi några av de riktlinjer som 
Kvale och Brinkman (2014, s. 66) tar upp som att ge personen tid och konkreta ledtrådar. Dessa 
ledtrådar kan innebära att hjälpa personen förstå frågan med en annan formulering.  

Urval och avgränsningar 
Eftersom att vårt syfte är begränsat till att enbart fokusera på förskollärares upplevelser har vi endast 
intervjuat utbildade förskollärare. Vi har genomfört tio olika intervjuer på tre olika förskolor. Att vi 
utfört intervjuerna på olika förskolor är av olika skäl, bland annat att det inte fanns tillräckligt många 
anställda förskollärare på en och samma förskola, att samtliga förskollärare som arbetade på förskolan 
inte hade intresse av att bli intervjuade eller att intervjuer ställdes in på grund av sjukdom. Detta 
resulterade i att vi sökte oss vidare till flera förskolor för att eftersöka personer som ville delta i vår 
studie. Att vi intervjuat förskollärare på olika förskolor har öppnat upp för att vi har fått synpunkter 
från flera olika livsvärldar vilket vi ser som en kvalitativ aspekt då studien blir mer tillförlitlig. Vi 
kommer däremot inte lägga någon vikt vid att göra en jämförelse mellan de olika förskolorna i studien.  

 

Undersökningspersoner 

De som deltog i studien var tio stycken förskollärare med en förskollärarutbildning. Deras 
arbetslivserfarenhet varierade vilket gjorde att de hade olika mycket erfarenheter av fenomenet kontakt 
under hämtning med vårdnadshavare. Vi väljer att inte ange ålder och kön på våra informanter då vi 
inte anser att det har någon relevans för vår studie och för att skydda de intervjuade (Vetenskapsrådet 
2011, s. 67). 

Genomförande 
Första steget i genomförandet var att ta kontakt med förskolecheferna på de förskolor vi ville utföra 
intervjuerna på. Vi presenterade syftet och vilka vi var intresserade av att intervjua för att vi ville ha 
deras godkännande till att ta kontakt med förskollärarna och samtidigt få deras kontaktuppgifter. När 
vi kontaktade förskollärarna presenterade vi oss själva och vårt syfte med studien. När vi fått bekräftat 
att de var intresserade bestämdes tid för intervjuerna. Väl på plats fick varje förskollärare innan 
påbörjad intervju läsa igenom informationskravet och skriva under vår samtyckesblankett om de 
samtyckte till medverkan (se bilaga 1). Innan vi påbörjade intervjuerna poängterade vi syftet 
ytterligare en gång muntligt genom att beskriva hur intervjun skulle gå till och att vi gärna spelade in 
intervjun med hänsyn till konfidentialiteten och att materialet förstörs efter genomgången studie 
(Ahrne & Svensson 2011, s. 31). Alla intervjuer som genomfördes spelades in då samtliga gav sitt 
samtycke till detta. När vi intervjuade utgick vi från en intervjuguide med olika teman eller 
huvudfrågor med tillhörande stödord för uppföljningsfrågor. Avsikten med den inledande frågan som 
riktades mot hur de upplever föräldragruppen var att den skulle fungera som en ingång till resterande 
frågor och få deltagarna att känna sig bekväma i intervjusituationen. Frågorna som följde hade en 
tydligare koppling till vårt syfte. Huvudfrågorna hade oftast samma ordningsföljd men kunde i vissa 
fall variera beroende på vad deltagaren valde att svara på frågorna. Detta bidrog även till att 
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uppföljningsfrågorna designades allt eftersom intervjun pågick, beroende på vad vi fann som 
intressant i det personerna berättade. Uppföljningsfrågorna kunde också rikta sig mot att få fatt i ett 
förtydligande i personens berättelse för att vi ville ha bekräftelse på om det vi uppfattat stämde 
överens med hur personen ville att det skulle uppfattas. Vi valde båda två att delta i alla intervjuer men 
delade upp arbetet genom att en hade en mer ledande roll och ställde huvudfrågorna och den andra 
fokuserade på att ställa uppföljningsfrågor. På detta sätt kunde vi fokusera på olika saker och därmed 
även synliggöra och få fatt i olika upplevelser.  

Databearbetning och analysmetod 
Eftersom att intervju med ljudupptagning var den metod vi använde valde vi att transkribera det 
inspelade materialet. Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner ordagrant för att vi sedan skulle 
kunna göra en så rättvis tolkning av materialet som möjligt. Kvale och Brinkman (2014, s. 227) 
skriver att transkribering är förenat med etiska dilemman och vi valde utifrån detta att byta ut vissa ord 
i intervjuerna som tydligt kunde kopplas till förskollärarna i fråga. När vi skulle presentera materialet i 
studien valde vi att endast fokusera på det som vi ansåg relevant i upplevelsen utifrån vårt syfte vilket 
rättfärdigar att vi valt att endast presentera vissa delar av deltagarnas citat. 

 

Den analysmetod vi valt att använda benämns interpretativ fenonemologisk analys som fokuserar på 
hur människor upplever och förstår vissa sammanhang (Back & Berterö 2015, s. 148). Den 
interpretativa fenomenologiska analysen utgår från att forskaren samlat in sin data genom en kvalitativ 
metod som exempelvis intervjuer (Back & Berterö 2015, s. 151) och eftersom vi valt att utgå från ett 
fenomenologiskt perspektiv och att använda intervju som metod blir denna analysmetod relevant. När 
man analyserar utifrån en interpretativ fenomenologisk analys tolkas materialet utifrån egna 
erfarenheter och upplevelser (Back & Berterö 2015, s. 153). Inom både fenomenologin och den 
interpretativa fenomenologiska analysen kan forskarens livsvärld inte sättas åt sidan utan påverkar hur 
materialet tolkas och analyseras.  

 

Att analysera utifrån en interpretativ fenomenologisk analys bidrar till en noggrann och tydlig analys 
då den bygger på att analysera genom fyra olika steg (Back & Berterö 2015, s. 153). Det första steget 
innebär att man noggrant läser igenom det transkriberade materialet och gör markeringar i marginalen 
med tankar kring exempelvis teman och språkliga uttryck, vilket kallas forskarens första möte med 
texten. Det andra steget benämns identifikation av tema och handlar om att läsa texten ännu en gång 
och göra indelningar utifrån olika teman som man namnger utifrån innehållet. Steg tre, kluster av 
överordnade teman, utgår från att man delar in de teman man har i större områden som kallas kluster. I 
dessa kluster görs jämförelser i form av likheter och skillnader av innehållet. Genomförande av 
översiktstabell är det fjärde och sista steget i analysen. I detta steg redovisas citat som konkreta 
exempel på de kluster man har identifierat i materialet.  

 

Steg 1: Forskarens första möte med texten 

Efter att vi transkriberat intervjuerna läste vi igenom det nedskrivna materialet noggrant och 
upprepade gånger för att verkligen lära känna materialet. Utifrån detta uppstod det tankar och 
funderingar som vi antecknade i marginalen i form av stödord. Dessa stödord bestod av känslor, 
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egenskaper, situationer och noteringar av upprepade uttalanden från flera förskollärare. Några av de 
begrepp som antecknades var frustration, professionell, tidspress och respons. 

 

Steg 2: Identifikation av tema 

Efter att vi antecknat begrepp i marginalen läste vi igenom texten ännu en gång för att kunna göra 
indelningar av teman som var väsentliga för materialet. Det visade sig att dessa teman hängde ihop 
med de stödord vi tidigare antecknat. De teman som framkom och namngavs var barnsyn, uppdrag, 
miljö, ansvar, relation, respons och ideal kontakt. 

 

Steg 3: Kluster av överordnade teman 

När vi identifierat teman delade vi sedan in dessa i större områden, så kallade kluster. I processen 
omstrukturerade vi de teman vi identifierat flertalet gånger för att klargöra vilka teman som hängde 
ihop med vilka kluster. För att lättare kunna avgöra vilka teman som passade till vilket kluster valde vi 
att titta på likheter och skillnader. Dessa kluster valde vi sedan att namnge professionalitet, 
förutsättningar, uppförande och bemötande. 

 

Steg 4: Genomförande av översiktstabell 

Det sista steget presenteras under rubriken resultat och analys genom en tabell med de kluster och 
teman vi kommit fram till tillsammans med citat som tydliggör våra teman och kluster. Efter 
redogörelsen i tabellen har vi gjort en sammanfattning som präglas av beskrivningar och våra 
tolkningar av fenomenet kontakt.  

Forskningsetiska överväganden  
I detta avsnitt kommer vi att behandla de forskningsetiska överväganden som vi kommit att ställas 
inför. Vi kommer att belysa hur vi formulerat blanketter och hur vi muntligt och skriftligt informerat 
informanterana om deras rättigheter. Hur vi förhåller oss till transkribering, avidentifiering och 
konfidentialitet är något som även kommer behandlas. 

 

Termen etik härstammar från grekiskans ethos som betyder karaktär (Kvale & Brinkman 2014, s. 98). 
I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011, s. 15-16) skrivs det att etik utgår från ett 
medvetande och att vi inte kan ha en etisk tanke utan att reflektera kring antaganden om vad som är 
rätt eller fel och hur man bör handla. Bengtsson (2005, s. 179) refererar till Andersen (1997) och 
Jarrett (1991) som skriver hur värden och principer angående hur man bör agera mot varandra och för 
hur livet bör levas utvecklas i en social gemenskap. Løgstrup (1994 i Bengtsson 2005, s. 179) menar 
att etikens grunder kan förstås utifrån förhållandet mellan människor och innefattar värden, normer 
och handlingar (Bengtsson 2005, s. 180). 

 

Vi började med att formulera ett informationskrav och en samtyckesblankett. Löfdahl (2014, s. 36) 
skriver att den viktigaste delen inom forskningsetik är att informera om sin studie, att få samtycke och 
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informera om att deltagarna när som helst får avbryta sin medverkan. I vårt informationskrav beskrev 
vi studiens syfte och bakgrund. Vi informerade om när, hur och med vilken metod vi planerat att 
samla in vårt material. Löfdahl (2014, s. 36) menar att det är viktigt att informera om vad som kommer 
att krävas av de som medverkar för att de ska kunna ta ställning till om de vill delta eller inte. Pripp 
(2011, s. 81) refererar till Dahl och Smedler (1993. s, 121) som styrker detta genom att ta upp 
individskyddskravet. Individskyddskravet innebär bland annat att deltagarna har rätt till att få 
information kring deras medverkan och att deras medverkan är frivillig. I och med detta beskrev vi hur 
svar och resultat skulle komma att behandlas. Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 66-67) är tystnadsplikt, 
anonymicering/avidentifiering och konfidentialitet tre aspekter som är viktiga att förhålla sig till. 
Dessa begrepp innebär att information inte bör delges obehöriga, att deltagarnas uppgifter inte kan 
kopplas samman med en viss identitet och att man kommer skydda information från att spridas till 
obehöriga (Vetenskapsrådet 2011, s. 66-67). Ett etiskt övervägande vi har varit tvungna att ta ställning 
till är när vi transkriberat materialet. Ibland har det förekommit att förskollärarna namngivit kollegor 
eller platser och vi har i detta avseende valt att ta bort sådant och ersatt det med namn och ord som 
avidentifierar och gör det omöjligt att spåra och identifiera de som deltagit (Löfdahl 2014, s. 34). I 
informationskravet skrev vi våra och vår handledares kontaktuppgifter som mail och telefonnummer, 
för att de medverkande på valfritt sätt och när som helst skulle ha möjlighet till att ta kontakt med oss 
eller avbryta sin medverkan. Till informationskravet bifogade vi en samtyckesblankett där personerna 
skulle underteckna om de godkände sin medverkan i studien (Löfdahl 2014, s. 37). Informationskravet 
fick deltagarna behålla då det innehöll våra kontaktuppgifter och all information kring studien medan 
vi behöll samtyckesblanketten.  

 

Löfdahl (2014, s. 32) skriver att forskningsetiska överväganden omfattar hela processen, från val av 
syfte till färdig uppsats. När vi funderade över vilken typ av studie vi ville göra valde vi att avstå från 
att involvera barn då vi ansåg att det kan vara svårt att avgöra när barn vill delta och när de inte vill, då 
det kan variera från situation till situation. Vi valde även att avstå från att intervjua vårdnadshavare då 
vi fann det svårt att veta hur och när detta möte skulle ske, då vi tidigare upplevt det som svårt att få 
tid med dem. Vi valde slutligen att intervjua förskollärare för att precisera syftet till att omfatta vår 
framtida yrkestitel. Vi tog först kontakt med förskolecheferna på de förskolor vi ville intervjua på. 
Detta för att få deras godkännande att ta kontakt med förskollärarna. När vi sedan skulle intervjua 
förskollärarna informerade vi skriftligt att ljudupptagning skulle utföras och kompletterade genom att 
även muntligt fråga om samtycke för detta, något som Vetenskapsrådet (2011, s. 43) tar upp som 
viktigt. Vi beskrev mer detaljerat om varför och hur ljudupptagning skulle gynna vårt arbete, då det 
skulle vara lättare att transkribera materialet genom att kunna lyssna igenom ljudupptagningarna 
flertalet gånger (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s. 53). Både i informationskravet och muntligt 
informerade vi även om att materialet enbart kommer att användas för studien och att all data kommer 
att förstöras när arbetet blivit godkänt, vilket Löfdahl (2014, s. 38) poängterar som viktigt och kallas 
nyttjandekravet.  

 

Vi har under studiens gång varit medvetna om de assymetriska maktrelationerna som kan påverka 
intervjuns utfall (Kvale 2007 i Jepson Wigg 2015, s. 241). Vi som intervjuat har haft 
tolkningsföreträde medan deltagarna har kunnat välja att avstå från att svara eller undanhålla 
information. I och med detta reflekterade vi kring hur vi valde att formulera frågorna och på vilket sätt 
vi valde att ställa dem så att deltagarna skulle känna sig trygga i att dela med sig av sina upplevelser. 
När vi formulerade frågorna var vi även noga med att de skulle upplevas som öppna och inte vara för 
personliga för att förskollärarna inte skulle kunna känna sig kränkta vilket Vetenskapsrådet (2011, s. 
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16) beskriver som en viktig del av forskningsetiken. När en förskollärare kände sig pressad eller hade 
svårt att ge svar på frågor hjälpte vi till med att antingen förenkla frågorna eller formulera om dem så 
att personerna inte skulle uppleva att situationen blev obekväm eller jobbig. 

Studiens kvalitet 
Vi kommer nu att redogöra för den metod vi valt att använda och förklara hur vi tycker att 
genomförandet har fungerat. Utifrån detta kommer vi reflektera över de styrkor, svagheter och 
svårigheter vi stött på under arbetets gång. Vi kommer även ta upp några kvalitetetsaspekter, såsom 
hur vi bedömer studien som tillförlitlig och giltig.  

 

Szlarski (2015, s. 136) refererar till Giorgi (1997b) som skriver att man inom fenomenologin samlar in 
data genom intervjuer och/eller självrapporter. Vi valde att bara använda oss av intervjuer då vi ansåg 
att det skulle bli för mycket material för oss att analysera på så kort tid om vi också hade samlat in 
självrapporter. Varför vi valde att använda enbart intervjuer och inte enbart självrapporter var för att vi 
ansåg att man genom intervjuer får en direkt tillgång till människors livsvärldar, något som man 
däremot även kan få fatt i genom självrapporter. Vi ansåg dock att vi skulle få en högre kvalitet på det 
insamlade materialet genom intervjuer eftersom vi då också skulle få tillgång till hur saker berättas så 
som tonläge och andra uttryck som kan spela roll för hur deras upplevelse förmedlas till oss och hur vi 
förstår det utifrån vår livsvärld. Ytterligare en kvalitetsaspekt vi kunde urskilja med intervjuer var att 
vi direkt kunde ställa frågor kring om vi uppfattat innehållet korrekt för att inte förvränga personernas 
tankar och upplevelser. Svensson och Ahrne (2011, s. 26) skriver hur forskaren har en stor roll i hur 
studien utformas och analyseras. Vi är väl medvetna om att våra egna livsvärldar har påverkat de 
tolkningar som gjorts av materialet då vi tagit oss an ett fenomenologiskt perspektiv. Alla delar i 
studien, från hur vi tolkat intervjupersonernas svar till hur vi analyserat resultatet har påverkats av våra 
livsvärldar. 

 

Vi valde att båda närvara vid alla intervjuer. Kvale och Brinkman (2014, s. 52) beskriver hur 
forskarens och intervjupersonen befinner sig i ett asymmetriskt maktförhållande där deltagaren kan 
känna sig påträngd. I och med detta funderade vi över om det var rätt av oss att båda närvara vid 
intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 47) beskriver att man i intervjusituationen ska 
vara noga med att ställa vänliga frågor och visa intresse för det som sägs. Utifrån det kom vi fram till 
att vi såg det som en styrka för oss och för studiens kvalitet att båda närvarade, då en av oss ställde 
huvudfrågorna medans den andra fokuserade på att ställa andrafrågor kring sådant som inte var helt 
tydligt eller som väckte intresse. I och med detta kunde vi tillämpa ett aktivt lyssnande då vi inte blev 
lika låsta vid att hålla koll på kommande frågor. Något som däremot kan ses som en svaghet i vår 
studie är att vi vid de första intervjuerna inte var lika säkra på vår egen intervjuguide och därmed inte 
ställde lika många andrafrågor som vi gjorde i de sista intervjuerna. Detta skulle kunna leda till en 
diskussion kring studiens kvalitet. Något vi funderade kring innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer 
var om förskollärarna skulle få tillgång till vår intervjuguide innan intervjuerna genomfördes för att 
kunna förbereda sig. Vi valde slutligen att inte låta dem läsa igenom frågorna innan för att vi ville få 
fatt i en sådan ärlig och spontan upplevelse som möjligt. Vår intervjuguide kan även uppfattas som 
otydlig för personer som inte förstår upplägget eller har kunskap om den semi-strukturerade intervjun 
och vi ville inte att deltagarna skulle känna sig förvirrade. Vi valde att spela in intervjuerna för att vi 
ansåg att vi i och med det skulle kunna göra en mer rättvis bedömning av materialet vid transkribering 
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än om vi skrivit ner det som sades för hand under själva intervjuerna. Vi anser att vi varit tydliga med 
att informera deltagarna om inspelningens funktion och varit noga med att vi fått samtycke kring detta 
både skriftligt och muntligt. Vi valde att spela in med en telefon som inte används av någon av oss 
personligen utan som endast användes för ljudupptagning. Telefonen förvarades sedan säkert hemma 
hos en av oss vilket gjorde att den inte riskerade att försvinna eller tappas bort och därmed minskade 
risken för att någon obehörig skulle kunna ta del av det inspelade materialet. Detta medförde att endast 
en av oss transkriberade materialet. Att vi endast hade med oss en telefon att spela in med är något 
som vi i efterhand reflekterat över. Det hade varit bra om vi hade haft med något annat att spela in med 
för säkerhetsskull, då det alltid finns en risk för att tekniken inte fungerar som den ska.  

 

Thornberg och Fejes (2015, s. 259) beskriver tillförlitlighet som hur noggrann och systematisk man 
har varit under forskningsprocessen. Vi anser att vår studie är tillförlitlig till den grad att vi använt en 
analysmetod, interpretativ fenomenologisk analys, som krävt nogrannhet och där vi systematiskt 
arbetat oss igenom alla steg. Vi är dock medvetna om att det fenomenologiska perspektivet har präglat 
vårt arbete och att våra livsvärldar har spelat en stor roll i hur vi har tolkat materialet. Willig (2008, s. 
16) och Thornberg och Fejes (2015, s. 258-259) förklarar giltighet som hur datainsamlingen och 
analysen är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att vår metod och analys har en 
tydlig koppling till det syfte och de frågeställningar som vi har utgått ifrån. 

Resultat och analys 

Vi har som tidigare nämnts valt att analysera utifrån en interpretativ fenomenologisk analys vilket 
Beck och Berterö (2015, s. 153) skriver innebär att göra tolkningar. Vi är väl medvetna om att våra 
egna erfarenheter och livsvärldar kommer att påverka de tolkningar vi gör då vi själva är en del av 
livsvärlden, vilket betyder att vi aldrig kan skärma oss från den verklighet vi befinner oss i och att vår 
egen livsvärld alltid kommer påverka det vi studerar (Bengtsson 2005, s. 29-30). För att tydliggöra vad 
som är insamlad data och vad som är våra egna tolkningar kommer vi först presentera informanternas 
uttalanden i en tabell innehållandes våra teman och kluster med olika citat. I anslutning till varje tabell 
har vi sedan skrivit sammanfattningar utifrån våra tolkningar av materialet. Slutligen kommer vi att 
analysera materialet och de tolkningar vi gjort.  

Kluster 1: Professionalitet 
I detta kluster kommer vi att presentera två teman, barnsyn och uppdrag. Temat barnsyn fokuserar på 
hur förskollärarna upplever att både dem själva och vårdnadshavare förhåller sig till barnet under 
hämtning. Temat uppdrag handlar om hur förskollärarna upplever att de kan ta kontakt med 
vårdnadshavare på olika sätt och samtidigt förhålla sig till uppdraget.  

Professionalitet Citat från informanter Informant och fråga 

Barnsyn “...om det är något speciellt 
viktigt, till exempel man också 
kan säga ‘du kan vi gå lite åt 
sidan?’, så att man inte blir 

Informant 10, fråga 3 
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störd [...] och sen så också 
beroende på vart barnet är 
någonstans, för man vill ju inte 
prata över barnets huvud på det 
sättet, ibland försöker vi ju 
involvera barnet i det...” 

“...de vill bara ha en dialog med 
mig och prata om barnets 
brister, det ska vara någon slags 
avrapportering och så ska dom 
straffa och belöna hemma, nej 
det där har jag varit med om 
och jag vill inte vara den som 
är, den som ger det dåliga 
budskapet och sedan ska barnet 
hamna i konflikten igen 
hemma.” 

 

 

 

 

Informant 4, fråga 3 

Uppdrag  “...jag tycker att man får lägga 
undan, det här är mitt jobb, jag 
kan inte bestämma hur dom 
beter sig bara jag beter mig 
professionellt liksom.” 

 

“Inte alla föräldrar, men vissa 
föräldrar som kräver mera och 
man måste vara så där 
professionell och säga ‘du får ta 
det där’ till någon annan, ‘jag 
orkar inte med den här föräldern 
idag, för jag är inte på humör, 
jag orkar inte ta de där 
diskussionerna´” 

Informant 9, fråga 2 

 

 

 

 

Informant 1, fråga 6 

Barnsyn 

Vi tolkar det som att förskollärarna upplever att det finns olika sätt att förhålla sig professionellt 
gentemot vårdnadshavare inom fenomenet kontakt. Den ena förskolläraren beskriver hur det vid 
utbyte av viktig information är fördelaktigt att kunna gå åt sidan för att inte bli störd av omgivningen 
eller riskera att prata över barnets huvud. Den andra förskolläraren upplever att vårdnadshavare 
eftersöker en avrapportering i samband med hämtningen som fokuserar på barnets brister och ska 
resultera i någon form av belöning eller straff gentemot barnet. Vi tolkar det som att det är tydligt att 
de båda förskollärarna lägger vikt vid barnets position i fenomenet. Vi förstår det som att kontakten 
påverkas av vad man väljer att ta upp och vill prata om under hämtningen och att förskollärarna väljer 
att vara professionella i vad som kommuniceras i situationer när barnen är närvarande. Förskollärarna 
har en barnsyn som stödjer sig på läroplanen “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
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förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 
(Skolverket 2010, s. 12), vilket tydligt kan kopplas till att förskollärarna har ett professionellt synsätt. 

 

Uppdrag 

Den ena förskolläraren upplever att kontakten inte bör påverkas av vårdnadshavares beteende, utan 
anser att det hör till uppdraget att förbli opåverkad. Den andra förskolläraren upplever däremot att 
kontakten kan påverkas av att man har en dålig dag men anser att man då bör avstå från att möta 
vårdnadshavare och istället överlåta kontakten till en kollega. Vi tolkar det som att förskollärarna 
upplever vad som är professionellt på olika sätt. Den ena förskolläraren upplever att varken man själv 
eller kontakten bör påverkas utan att man ska fullgöra uppdraget som innebär att ta kontakt med 
vårdnadshavare. Den andra förskolläraren upplever däremot att det hör till uppdraget att kunna vara 
ärlig om sitt tillstånd och att man har rätt att överlåta kontakten till en kollega.  

Kluster 2: Förutsättningar 
Detta kluster belyser ett tema som namngetts miljö. Temat lägger vikt vid hur förskollärare upplever 
att olika faktorer kan påverka kontaken med vårdnadshavare under hämtning.  

Förutsättningar Citat från informanter Informant och fråga 

Miljö 

 

“ja alltså det måste ju finnas tid 
till, alltså är jag ensam i en 
barngrupp med tjugo barn då 
kan jag ju inte ha en dialog med 
en förälder eller stå, ha en 
dialog, alltså jag kan inte, jag 
kan inte avskärma mig från 
gruppen på det sättet...” 

 

“Ehm ja, mina egna. Alltså, 
behöver jag tala med 
vårdnadshavare så är det bara 
att dra dem åt sidan eller ta in 
dom eller liksom.. så att det är, 
är det något speciellt så ja det är 
inga problem...”  

 

“...vi delar ju våran barngrupp 
väldigt mycket, så vi brukar ha 
en del av barnen inne och en del 
ute, men det är ju klart att ute så 
är det ju mera luft emellan, eh, 
så att det kanske inte är lika lätt 
som konflikter uppstår som 

Informant 5, fråga 3 

 

 

 

 

 

 

Informant 2, fråga 3 

 

 

 

 

 

 

Informant 10, fråga 7 
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inne, vilket gör att då kanske 
man har möjlighet att slutföra, 
barnen pockar inte på samma 
sätt ute som dom gör inne, ’kan 
du hjälpa mig?’” 

Miljö 

En av förskollärarna upplever att tid och personaltäthet är något som påverkar fenomenet kontakt. Det 
är många av de intervjuade förskollärarna som upplevt och uttryckt att tid och personaltäthet i många 
fall är avgörande för att kunna vidbehålla en god kontakt. De egna förutsättningarna är något som en 
annan förskollärare upplever påverkar villkoren kring fenomenet, något som de andra inte tagit 
ställning till. Vi tolkar det som att förskolläraren upplever att det alltid finns möjlighet till att ta 
kontakt med vårdnadshavare oavsett ramfaktorer, och att det därmed endast är de egna 
förutsättningarna som kan påverka fenomenet. Att vara utomhus upplever en av förskollärarna som 
fördelaktigt vid kontakt. Detta beskrivs genom att det utomhus inte uppstår lika mycket konflikter 
mellan vårdnadshavarna och barnen eftersom att det finns mer utrymme att röra sig på och att barnen 
då inte heller är beroende av de vuxnas hjälp på samma sätt. Vi tolkar det som att förutsättningar för 
att kunna få kontakt med vårdnadshavare beror på olika faktorer men att de flesta anser att tid och 
personaltäthet väger tyngst.  

Kluster 3: Uppförande 
I detta kluster presenteras två teman, ansvar och relation. Temat ansvar syftar till hur förskollärarna 
upplever vårdnadshavares ansvartagande gentemot verksamheten. Temat relation innefattar 
förskollärarnas upplevelser om hur relationen med vårdnadshavare kan påverka kontakten.  

Uppförande Citat från informanter Informant och fråga 

Ansvar 

 

“Man läser det inte utan man 
bara förväntar sig att man ska få 
den här muntliga, att jag ska 
tala om […] man har inte den 
här egna kollen, man förväntar 
sig att det är någon annan som 
ska tala om det.” 

 

“...när man har informerat om 
samtal till exempel och vi är 
väldigt noga med att vi går ut 
och att listorna sitter uppe, två-
tre veckor och sedan plockas de 
ner och så förväntar man sig 
liksom att man ska ordna ett 
samtal i alla fall eller att man 
inte dyker upp när det här 
samtalet är och så bara 

Informant 1, fråga 2 

 

 

 

 

 

Informant 1, fråga 2 
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förväntar man sig att man ska få 
en annan tid, liksom så. 
Föräldrar kan vara ganska 
nonchalanta. “ 

Relation 

 

“...det är så att man kanske inte 
har jättebra kontakt med alla 
föräldrar, för att en annan 
personal har jättebra kontakt 
med några andra föräldrar, som 
jag kanske inte har så jättebra 
kontakt med, och det är ju bra, 
för alla föräldrar ska ju känna 
att de finns någon de har bra 
kontakt med…” 

 

“ja jag försöker tänka att, som 
du säger att föräldern har en 
dålig dag, för det är ju verkligen 
viktigt att få en bra kontakt med 
föräldrarna från början, för att 
blir det tokigt så är det svårt att 
reparera, att få en fortsatt bra 
kontakt med föräldern.” 

Informant 5, fråga 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informant 3, fråga 2 

Ansvar 

En av förskollärarna upplever att en del vårdnadshavare inte tar så mycket ansvar kring att läsa 
skriftlig information utan vill ha det muntligt. Vi tolkar det som att förskolläraren anser att 
vårdnadshavare inte tar tillräckligt mycket ansvar över att själva ta del av information utan förväntar 
sig att det är förskollärarnas ansvar att delge informationen muntligt. Den andra förskolläraren 
upplever också att vårdnadshavare är oansvariga men mer från ett perspektiv där de inte respekterar 
verksamheten och förskollärarna. Vi förstår det som att båda anser att vårdnadshavare bör ta mer 
ansvar kring att läsa information samt ansvara för andra aspekter av verksamheten, så som att infinna 
sig vid inbokade samtal. En tolkning vi gör är att förskollärarna upplever att fenomenet kontakt under 
hämtning hade kunnat förbättras om vårdnadshavare tog mer ansvar för vad som händer i 
verksamheten.  

 

Relation 

Att ha en bra kontakt med vårdnadshavare värderas högt av förskollärarna. Att däremot ha en bra 
kontakt med alla upplever den ena förskolläraren inte som speciellt viktigt, bara vårdnadshavare 
känner att de har bra kontakt med någon. Vi tolkar det som att den andra förskolläraren upplever att 
det är mer viktigt att ha en bra kontakt med alla, så att om ett missförstånd sker kan det vara lättare att 
reparera relationen än om man inte har fått en så bra kontakt från början. Det var många av de vi 
intervjuade som upplevde att det var viktigt att ha en bra kontakt från början med vårdnadshavare för 
att minska missförstånd och få en trevlig stämning. 
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Kluster 4: Bemötande   
Respons och ideal kontakt är de två teman som ingår i detta kluster. Temat respons handlar om hur 
förskollärarna upplever respons från vårdnadshavare och hur de själva framkallar respons. Temat ideal 
kontakt belyser hur förskollärarna skulle vilja att den ideala kontakten med vårdnadshavare under 
hämtning såg ut.  

Bemötande Citat från informant Informant och fråga 

Respons 

 

“nej men om jag har framfört 
att [...] ’det här är jätteviktigt, 
ditt barn kunde inte vara ute 
idag för att det hade inga 
kläder’ så ser ju jag att nästa 
dag eller dagen efter så kommer 
det kläder, samma med barnens 
beteende, man märker att de har 
diskuterat det hemma för de 
beter sig på ett helt annat sätt, 
under vilan eller under 
samlingen, ja vid 
rutinsituationer, så att det är 
mer efteråt man märker det.“ 

 

“...jag tänker att vissa föräldrar 
så lär jag mig efter ett tag att 
berätta på ett sådant sätt så att 
jag måste återkoppla att de har 
hört. Alltså formulera på det 
sättet, att jag berättar men 
ställer en fråga i svaret, och 
svarar inte dom då, då gör jag ju 
det igen eller så här det går inte 
idag eller ’vi kan prata om det 
här imorgon...’” 

Informant 2, fråga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informant 4, fråga 4 

 

 

Ideal kontakt 

 

“...att man har en rak 
kommunikation...” 

 

“...att jag inte skulle behöva 
känna någon tidspress eller 
stress när jag står och talar med 
någon...” 

 

“att de var lite mer intresserade 
av den pedagogiska nivån.” 

Informant 7, fråga 7 

 

 

Informant 3, fråga 7 

 

 

 

Informant 2, fråga 7 
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Respons 

Den ena förskolläraren upplever respons som när vårdnadshavare visar att de hört vad som förmedlats. 
Vi tolkar det som att när det handlar om praktiska saker som exempelvis kläder upplever 
förskolläraren att det inte går att avgöra direkt i situationen om vårdnadshavaren har tagit till sig av 
informationen utan att detta kan märkas först dagen efter, beroende på om de gjort en åtgärd kring 
kläderna eller inte. Den andra förskolläraren upplever att det i många fall krävs att man som 
förskollärare formulerar en fråga i svaret vilket bidrar till att vårdnadshavaren måste ge ett svar och 
återkoppla direkt. Vi tolkar det som att respons kan ges på olika sätt, både muntligt och utifrån 
handlingar. Det gäller att som förskollärare ha tålamod och hitta olika lösningar och tricks för att få 
respons, vilket många förskollärare påpekade.  

 

Ideal kontakt 

Att som förskollärare och vårdnadshavare kunna ha en rak kommunikation upplevde en av 
förskollärarna som en viktig del inom den ideala kontakten. Vi förstår förskollärarens upplevelse som 
att en rak kommunikation är viktig inom fenomenet då detta skapar ett större utrymme för att 
kommunicera utan att det uppstår missförstånd i relationen. En av förskollärarna upplevde att om 
kontakten inte påverkades av tidspressen så skulle den vara ideal. Detta tolkar vi som att förskolläraren 
i dagsläget upplever att tidspressen påverkar kontakten under hämtning på ett negativt sätt, men att det 
utan tidspress skulle komma att få en positiv inverkan. Ett ökat intresse från vårdnadshavare kring den 
pedagogiska nivån var något som en av förskollärarna upplevde skulle ingå i en ideal kontakt. Vi 
tolkar detta som att förskolläraren vill att vårdnadshavare ska bli mer involverade i verksamheten 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, där det skulle uppskattas om frågor och funderingar togs upp i 
kontakten.  

Analys 

Professionalitet 

I de exempel vi valt att använda i förhållande till temat barnsyn uttrycker förskollärarna att det är 
viktigt att tänka på hur man pratar om och involverar barnen under hämtningen. Vi tolkar 
förskollärarnas upplevelser som att det tillhör professionen att möta vårdnadshavare under hämtningen 
för informationsutbyte eller dylikt. De anser dock att kontakten inte får påverka barnet negativt, som 
exempelvis att man inte ska prata över barnets huvud. Istället vill förskollärarna prata enskilt med 
vårdnadshavaren eller involvera barnet. Stensmo (2007, s. 129) beskriver att alla har sin egen livsvärld 
men att man även kan ingå i en social gemenskap med andra och deras livsvärldar. I denna 
gemensamma värld kan man kommunicera med varandra genom att man har liknande upplevelser. 
Utifrån vad förskollärarna har uttryckt inom temat barnsyn så förstår vi det som att förskollärare och 
vårdnadshavare inte har samma upplevelse inom den gemensamma världen. Vårdnadshavare utgår 
från en livsvärld där perspektivet på barn riktar sig mot att man vill prata om barnen medans 
förskollärarna vill involvera barnen eller prata enskilt med vårdnadshavaren. Trots de olika 
uppfattningarna kring hur fenomenet bör genomföras kan förskollärarna och vårdnadshavare komma 
till en lösning. Denna lösning förstår vi som att de får en förståelse för varandras livsvärldar och att de 
därigenom kan kommunicera i den gemensamma världen. Resultatet av detta tolkar vi som att 
vårdnadshavare och förskolläraren skapar ett möte där bådas behov bemöts. Att vara professionell 
upplever förskollärarna även handlar om att fenomenet inte ska påverkas av varken vårdnadshavares 
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beteende eller av ens egna. Många av förskollärarna anser att det professionella är att avstå från att ta 
kontakt med vårdnadshavare om man vet att man kan påverka fenomenet negativt. Andra förskollärare 
upplever däremot att det hör till uppdraget att ta kontakt oavsett hur man mår och att det inte ska 
påverka fenomenet. Stensmo (2007, s. 129) skriver att varje människas upplevelse är unik vilket vi kan 
sätta i förhållande till hur förskollärarna tolkar professionalitet. Människors upplevelser är tydligt 
kopplade till den personliga livsvärlden. Förskollärarna har olika uppfattningar om hur man ska 
bemöta föräldrar inom fenomenet kontakt när vårdnadshavare eller förskollärare har en dålig dag. Vi 
tolkar det som att förskollärarna tänker olika om professionen då deras personliga och unika 
upplevelser påverkar hur man förhåller sig professionellt, det vill säga att vissa kan möta 
vårdnadshavare och andra inte. Dock är förskollärarna enstämmiga när det kommer till uppfattningen 
om att det ligger i deras uppdrag och värdegrund att visa hänsyn till vårdnadshavares behov av kontakt 
och därmed uppfylla detta genom att antingen bemöta själv eller låta en kollega göra det (Skolverket 
2010, s. 4).  

 

Förutsättningar 

De flesta förskollärarna upplevde att tid och personaltäthet var det som hade störst påverkan på 
fenomenet och var avgörande för om kontakten kunde upprättas. En av förskollärarna ansåg dock att 
ramfaktorerna inte hade någon större betydelse för fenomenet utan att det snarare var de egna 
förutsättningarna som hade en betydande roll. Vi förstår det som att förskolläraren som inte anser att 
ramfaktorer påverkar fenomenet upplever att det är omgivningen som ska anpassa sig efter kontakten. 
Att vara utomhus nämns som en fördel vid kontakt med vårdnadshavare. Detta på grund av att 
konflikter lättare kan undvikas då det finns mer utrymme att röra sig på och att barnen inte ber om lika 
mycket hjälp som de upplevs göra inomhus. Vi upplever att förskollärarna har olika uppfattningar om 
vilka förutsättningar som påverkar fenomenet. Detta kan förstås uifrån det Stensmo (2007, s. 129) 
menar då han utgår från att människors livsvärldar och unika upplevelser är just unika. Vid kontakt 
under hämtning kan detta eventuellt komma att påverka hur och om vårdnadshavaren blir bemött då en 
förskollärare skulle nekat kontakt vid tidspress och personalbrist medan en annan inte skulle gjort det. 

 

Uppförande 

Vi förstår det som att förskollärarnas livsvärldar inte överensstämmer med vårdnadshavares. 
Förskollärarna upplever att vårdnadshavare bör ta mer ansvar och känner att de tar för givet att det är 
förskollärarnas uppgift att hålla vårdnadshavare uppdaterade med information. En av förskollärarna 
upplever att vårdnadshavare inte visar respekt gentemot verksamheten och förskollärarna genom att 
inte ta sitt ansvar. Deras livsvärldar är skilda i det avseendet att de inte kan komma till en lösning för 
vem som ansvarar för vad. Det kommunikativa förhållandet som Bengtsson (2005, s. 18) tar upp är 
något som i dessa fall inte tillämpas på bästa sätt. Vi upplever att relationen i detta avseende går ut på 
att lägga över ansvaret på någon annan för att slippa ta ansvaret när något misstolkas. Enligt många av 
de intervjuade förskollärarna var det viktigt att tidigt skapa en bra relation med vårdnadshavare. Något 
som däremot skiljer förskollärarnas upplevelser åt är att vissa anser att man som förskollärare bör ha 
en bra relation till alla vårdnadshavare medan andra upplever att det däremot inte är viktigt att man har 
en bra relation till alla utan snarare att vårdnadshavare har en bra relation med någon förskollärare. 
Inom fenomenet kontakt förstår vi det som att de förskollärare som inte upplever att det är viktigt att 
ha en bra kontakt med alla vårdnadshavare utgår från sin livsvärld och unika upplevelse (Stensmo 
2007, s. 129). Vi ställer detta i förhållande till Stensmos (2007, s. 129) tolkning av unika upplevelser 
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där förskollärarna inte kommer överens med vissa vårdnadshavare och därför väljer att inte ha en 
djupare kontakt med just dem. Vår tolkning av de förskollärare som upplever att man tidigt bör skapa 
en god relation till alla föräldrar är att deras livsvärld inte är lika känslomässigt inriktad när det 
kommer till fenoment kontakt. 

 

Bemötande 

Kontakten mellan vårdnadshavare och förskollärare präglas av en ömsesidig bekräftelse. 
Förskollärarna beskriver hur responsen kan uttryckas på olika sätt och att de får hitta olika lösningar 
för att få respons från olika vårdnadshavare. Vi tolkar det som att beroende på vad förskollärarna vill 
framföra till vårdnadshavare så är responsen olika viktig, vilket påverkar om de behöver respons direkt 
eller inte. Den respons som anses mer eller mindre viktig förstår vi utifrån personernas livsvärldar. Det 
som förskollärare tycker är viktigt och vill ha respons på kanske vårdnadshavare inte värderar lika 
högt. Här blir det tydligt hur livsvärldar kan skilja sig åt. Med detta menar vi att de skiljer sig åt 
samtidigt som de ingår i en gemensam värld (Stensmo 2007, s. 129) där fokus riktas mot barnen och 
dess välmående men däremot finns det skilda uppfattningar om vad som prioriteras som viktigt. 

 

Den ideala kontakten uppfattades olika av de vi intervjuade. Att rak kommunikation upplevdes som 
viktig tolkar vi som att förskolläraren vill att det ska finnas en ärlighet och tydlighet i kommunikation 
där var och en, utifrån sin livsvärld, ska kunna berätta vad man tycker och tänker utan att det ska 
behöva uppstå missförstånd eller konflikter. Vi tolkar det som att den unika upplevelsen, som Stensmo 
(2007, s.129) tar upp, ska få uttryckas och bli respekterad av den andre. Att som förskollärare få 
uttrycka sig utifrån sin livsvärld anser vi även kan förstås utifrån det som en av förskollärarna anser 
vara en ideal kontakt, vilket är att förskolläraren vill att vårdnadshavare ska visa ett större intresse för 
den pedagogiska nivån. För förskolläraren handlar den professionella rollen mycket om att få visa och 
berätta om den kunskap man har om barn och av vilka anledningar man valt att utföra vissa aktiviteter. 
Tid är något som upplevs som ett stort bekymmer inom fenomenet och att inte känna någon tidspress 
upplevs ha stor betydelse för den ideala kontakten. I förskollärarnas livsvärld är tid något som ses som 
en förutsättning för att kunna möta en vårdnadshavare i fenomenet, vilket är något som fler gett 
uttryck för. Någon önskade att vårdnadshavare kunde komma mer utspritt tidsmässigt samtidigt som 
någon annan tyckte att vårdnadshavaren själv skulle engagera sig för att ta kontakt. 

 

Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan materialet förstås som att förskollärarnas livsvärldar är unika men att de i 
vissa fall har liknande upplevelser. Att vara professionell upplevs av många som att kunna möta 
vårdnadshavare men att det inte får påverka barnen på ett negativt sätt. Det blir tydligt att många av 
förskollärarna upplever att vårdnadshavare inte har en sammanstämmig barnsyn med förskollärarna 
och att det kan påverka kontakten i den gemensamma världen. Att vara professionell i förhållande till 
hur man mår upplever några förskollärare inte har någon betydelse utan att man ska ta kontakt med 
vårdnadshavare oavsett medan andra upplevde det som tillåtet att låta en kollega ta kontakt med 
vårdnadshavare i sådana situationer. Det fanns även andra förutsättningar eller begränsningar som 
ansågs påverka fenomenet, som tid och personaltäthet. Många förskollärare upplevde att 
vårdnadshavare behövde ta mer ansvar kring den gemensamma världen och att det i vissa fall kan 
behövas respons för att få grepp om varandras förväntningar. För att kunna vara tydlig och rak med 
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varandra upplever flera förskollärare att det är viktigt att det skapas en bra kontakt från början med 
vårndadshavare för att inga större missförstånd och konflikter ska uppstå. Detta hänger även ihop med 
hur några anser att en ideal kontakt bör se ut, där ens egna livsvärld ska förstås och respekteras av den 
andre. 

Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare under 
hämtning. För att få mer kunskap om fenomenet kontakt valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer 
av förskollärare för att skapa en förståelse för deras livsvärldar och få tillgång till deras upplevelser. 
De frågeställningar vi har utgått ifrån är riktade mot hur förskollärare upplever sitt eget och 
vårdnadshavarens bemötande under hämtning och vilka förutsättningar som upplevs viktiga för att 
uprätthålla en god kontakt under hämtning. Vår förståelse av förskollärarnas upplevelser är att den 
egna livsvärlden påverkar kontakten utifrån flera olika aspekter. Under hämtning möts förskollärare 
och vårdnadshavare i en gemensam värld där deras individuella livsvärldar påverkar fenomenet. Vi 
kommer nu att diskutera hur vårt material och vår analys kan förstås i förhållande till tidigare 
forskning. 

 

Förskollärarnas upplevelser av professionalitet i fenomenet 

Vi har förstått det som att förskollärarna upplever att det finns olika sätt att förhålla sig professionellt 
till vårdnadshavare under hämtning. Det ges uttryck för att kontakten helst bör ske ostört och enskilt 
för att inte riskera att prata över barnets huvud. Rahm och Wall (1990, s. 12) beskriver att pedagoger 
och föräldrar har olika villkor, förutsättningar och utgångspunkter gentemot barnet och varandra. 
Utifrån vår tolkning har vi förstått det som att förskollärarna upplever att det som kommuniceras under 
hämtningen påverkas av vad förskolläraren respektive vårdnadshavaren vill tala om och om de väljer 
att inkludera barnen eller inte. Vi har analyserat detta som att de möts med sina individuella 
livsvärldar och tillsammans skapar en gemensam värld i fenomenet. En förskollärare upplever att 
vårdnadshavare eftersöker en avrapportering i samband med hämtningen och väljer att inte delge 
information som kan kännas kränkande för barnet eller sådant som barnet ska behöva stå till svars för. 
Sandberg och Vourinen (2007, s. 37) har i sin studie fått förståelse för att föräldrars förväntningar är 
just att få information om barnets dag utifrån rutiner. I vår analys framgår det att vi tolkar det som att 
förskollärarna och vårdnadshavare inte har en ömsesidig upplevelse kring hur man kommunicerar om 
och med barn. Det är varken lätt som förskollärare eller vårdnadshavare att veta vad som förväntas av 
en. Markström (2007, s. 100) menar att både den professionella och föräldern bör anpassa sig till 
varandra och verksamheten och att detta samspel kan gynna likväl som begränsa relationen och ens 
kommunikationsförmåga. En förskollärare vi intervjuade upplevde att en rak kommunikation skulle 
minska risken för missförstånd i fenomenet. Enligt Markström (2007, s. 106) underlättar det för både 
föräldrar och pedagoger om man har ett bra samarbete och en bra kontakt för att det då blir tydligare 
vad som förväntas av en och vilken information som uppskattas. Att skapa en bra relation från början 
är något som vi förstått att förskollärare upplever som viktigt för att missförstånd inte ska leda till 
spekulationer och en försämrad relation. Om missförstånd som uppstår upplevs som känsliga är det 
viktigt att följa upp och samtala om detta vid ett senare tillfälle (Rahm & Wall 1990, s. 57). I dessa 
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samtal är det personalens huvudansvar att skapa en öppen och förstående inställning likväl som 
samtalet bör präglas av ömsesidighet (Rahm & Wall 1990, s.23, 49). I vårt resultat har vi tolkat det 
som att förskollärare upplever att det är viktigt att tidigt skapa bra relationer med vårdnadshavare. 
Däremot anser några förskollärare att det inte är nödvändigt att ha en bra relation till alla 
vårdnadshavare, något som andra förskollärare ser som en självklarhet. I vår analys har vi tolkat det 
som att de förskollärare som anser att man bör ha en bra kontakt med alla vårdnadshavare upplever att 
känslor och personliga åsikter inte får påverka kontakten. Förskollärare som däremot upplever att det 
inte är viktigt att vårdnadshavare bör ha bra kontakt med alla förskollärare lägger istället vikt vid att de 
bör känna att de har bra kontakt med någon. Vi upplever att de förskollärare som inte tycker att 
vårdnadshavare behöver ha bra kontakt med alla förskollärare upplever relation som något som 
grundar sig på personlig kemi. Engdahl (2012, s. 11) refererar till Lagerkvist (2012) som menar att 
anledningen till att föräldrar väljer att engagera sig eller inte i många fall beror på den personliga 
relationen till personalen. 

 

Utifrån vårt resultat har vi analyserat förskollärarnas ansvar för fenomenet kontakt som att ansvaret att 
ta kontakt kvarstår oavsett hur man som förskollärare mår. De förskollärare som i detta fall väljer att 
avstå från att ta kontakt med en vårdnadshavare tar ändå sitt ansvar genom att överlåta kontakten till 
en kollega. Lillvist et al. (manuskript i Sandberg & Vourinen 2007, s. 107) påpekar att man bör lägga 
de egna känslorna åt sidan och inte ha en negativ attityd, vilket är något som handlar om ens sociala 
kompetens. Kontos och Wells (1986, s. 66) menar att om personalen har en negativ attityd kan detta 
komma att påverka relationen till föräldrarna. Sandberg och Vourinen (2007, s. 107) refererar till 
Eriksson (2001), Pape (2001) och Andersson (1994) som menar att den sociala kompetensen även 
innefattar att man bör utgå från människors olikheter och inte bemöta de utifrån förutfattade meningar. 
Detta kan förstås i relation till att en förskollärare vi intervjuat upplevde att fenomenet bör präglas av 
en ömsesidig respekt och förståelse gentemot varandra. Det kan vara så att även vårdnadshavare kan 
vara på dåligt humör och visa mer eller mindre vilja till att ta kontakt. En förskollärare vi har 
intervjuat upplevde att kontakten inte bör påverkas av vårdnadshavares beteende utan att det hör till 
uppdraget att förbli opåverkad. Det som även kan påverka fenomenet är vårdnadshavares engagemang 
vilket Endsley och Minish’s (1991, ss. 126) studie visar på. De menar att det inte bara är upp till 
pedagogen att mötas i kontakten utan att även föräldrarna har en skyldighet till att delta och mötas, 
genom att exempelvis välja att gå in i lokalen eller inte. Även Markström (2007, s. 107) bekräftar att 
föräldrars intresse för kommunikation varierar. Pugh (1985, s. 227-229) definierar olika roller om 
föräldrars engagemang gentemot barn och verksamhet. 

 

Förskollärarnas upplevelser av uppförande i fenomenet  

Utifrån de intervjuer vi gjort tolkade vi det som att många av förskollärarna värdesätter en bra kontakt 
från början med vårdnadshavare för att det vid missförstånd eller dylikt blir lättare att återupprätta en 
bra kontakt. Rahm och Wall (1990, s. 13) benämner vikten av att pedagoger och föräldrar bör skapa en 
bra relation för att undvika felaktiga tolkningar och spekulationer kring vad den andra personen menar 
och tänker. I våra intervjuer uppfattade vi det som att förskollärarna upplevde att de följde upp 
kontakten vid missförstånd eller vid ett avbrutet samtal, något vi tolkar som att man gör för att det inte 
ska uppstå spekulationer eller felaktiga tolkningar. Flising (1995, ss. 4) menar att mindre missförstånd 
inte behöver resultera i några större negativa konsekvenser om det finns en bra relation i grunden. En 
studie som gjordes i Kanada visade att både föräldrar och pedagoger var nöjda med relationen till 
varandra men att det fanns skilda åsikter kring kvaliteten i relationen (Cantin et al. 2012, ss. 273). 
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Många av de förskollärarna vi intervjuat upplever det som viktigt att ha en bra relation till 
vårdnadshavare men alla är inte överens om hur. Några anser att man bör ha en bra relation till alla 
vårdnadshavare medan andra inte upplever det som viktigt och fokuserar istället på att 
vårdnadshavarna ska känna att dom har en bra relation till någon förskollärare. De som anser att man 
inte behöver ha en bra relation till alla upplever vi lägger vikt vid om ens livsvärldar och personliga 
kemi stämmer överens. Sandberg och Vourinen (2007, s. 35) menar att det viktigaste med att ha en bra 
kontakt med föräldrar handlar om att i den gemensamma världen skapa de ideala förutsättningarna för 
en bra relation för att det i slutändan kommer att gynna barnet och dess välbefinande. Detta är något 
som vi upplevt att majoriteten av förskollärarna vi intervjuat har poängterat som den viktigaste faktorn 
man bör utgå ifrån. Att vara professionell i hur och under vilka förutsättningar man bemöter 
vårdnadshavare inom fenomenet har alltid en utgångspunkt i barnets bästa, oavsett om det handlar om 
att själv ta kontakt med vårdnadshavare eller skicka kontakten vidare. 

 

Att som förskollärare och vårdnadshavare ha en bra relation och kontakt med varandra har vi förstått 
som viktigt utifrån de intervjuer vi genomfört. Vi har tolkat det som att en viktig faktor i kontakten är 
att det finns ett bra förtroende förskollärare och vårdnadshavare emellan, men att det i alla lägen inte 
är tydligt vad ett förtroende innebär. Ekman och Sundell (1992 i Sandberg & Vourinen 2007, s. 19) 
poängterar att ett gott samarbete och en bra relation bygger på ett förtroende mellan förskola och 
föräldrar vilket är något som förskolan historiskt arbetat för (Sandberg & Vourinen 2007, s. 13-14). 
Johansson och Åstedt (1996, s. 226) påpekar att det inte alltid varit tydligt vad föräldrar haft för roll i 
förskolan, vilket utifrån de intervjuer vi gjort ännu inte är helt självklart. Vi har uppfattat det som att 
förskollärare upplever att vårdnadshavarna förväntar sig att det är förskollärarnas ansvar att delge 
vårdnadshavare den information som är nödvändig. Vår tolkning är att förskollärarna upplever att 
vårdnadshavare bör ta mer ansvar över att på eget bevåg efterfråga och leta efter information för att det 
visar på respekt gentemot verksamhet och förskollärarna. Vi analyserade detta som att förtroendet får 
sig en törn när vårdnadshavare lägger över ansvaret på förskolläraren. Det kan i vissa fall upplevas 
som att vårdnadshavare gör det av ondo men det kan även handla om en okunskap eller osäkerhet i 
vad vårdnadshavare tänker att förskollärarnas uppgift egentligen är. Utifrån det förskollärarna uttryckt 
är det i många fall svårt att komma överens om vem som ansvarar över vad. Rahm och Wall (1990, s. 
69) menar att det är viktigt att personalen har en god samarbetsförmåga samtidigt som Sandberg och 
Vourinen (2007, s. 115) tar upp att ett bra samarbete är beroende av ett engagemang av både föräldrar 
och personal. Engdahl (2012, s. 11) menar att det är personalens ansvar att skapa en kontakt med 
föräldrarna men flera av de förskollärare vi intervjuat har upplevt att även vårdnadshavare har ett 
ansvar till att ta kontakt som uttrycks i att de kanske inte ens väljer att komma in i lokalen. Ghazvini 
och Readdick (1994, s. 207) refererar till Bronfenbrenner (1974), Garbarino (1982) och Powell (1989) 
som skriver att yrkesverksamma inom barn och utveckling påstår att kommunikationen mellan 
föräldrar och omsorgspersonal är en viktig faktor i relationen. Ghazvini och Readdick (1994, s. 218) 
skriver hur omsorgspersonal i deras studie ansåg att det var viktigt att kommunicera vid möten medan 
föräldrarna inte upplevde detta som lika nödvändigt. I en studie som Endsley och Minish (1991, s.126) 
utförde observerade de att det som tog mest initiativ till kommunikation var personal. Sandberg och 
Vourinen (2007, s. 56) beskriver hur föräldrar kan känna sig dömda av förskollärare under hämtning 
kring hur de behandlar sina barn medan Markström (2007, s.102) menar att personal eftersöker och 
uppmanar till detta ansvar. I USA, Australien och Storbritannien har man tagit föräldrakontakt på stort 
allvar genom att formulera riktlinjer för hur man som professionell ska bemöta föräldrar och vad man 
som förskollärare kan förvänta sig av föräldrar (Mahmood 2013, s. 56).  
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Förskollärarnas upplevelser av bemötande i fenomenet 

I de intervjuer vi utförde förklarade förskollärare att de upplevde det svårt att föra en rak 
kommunikation för att det i många fall visat sig att vårdnadshavare inte uppfattat det som 
kommunicerats. Detta visar att den egna uppfattningen om ens kommunikation inte alltid stämmer 
överens med vad som uppfattas. Rahm och Wall (1990, s.49) styrker detta genom att skriva hur rak 
kommunikation är en förutsättning för att kunna skapa en öppenhet i samtalet. De skriver vidare att 
trots att man anser sig haft en rak kommunikation inte betyder att budskapet gått fram så som man haft 
för avsikt. I sådana här fall har vi utifrån våra intervjuer förstått att förskollärare vill ha någon form av 
respons av vårdnadshavare för att klargöra om det man förmedlat har förståtts. Även Drugli och 
Undheim (2012, ss. 63) har i sin studie fått bekräftat att när pedagoger uppfattat sig själva som tydliga 
och tycker sig ha delgett tillräcklig med information har föräldrarna inte haft samma uppfattning. 
Rahm och Wall (1990, s. 48) menar att man bör vara uppmärksam på kroppsspråket då det säger 
mycket om vad vi tänker och uppfattar och att det genom det är lättare att avgöra om man varit 
tillräckligt tydlig eller inte. Några förskollärare vi intervjuade påpekade detta genom att 
vårdnadshavare kan ge respons i handlingar istället för muntligt. De upplevde att det gäller att hitta 
tricks för att få fram respons för olika vårdnadshavare. I och med denna problematik menar 
Socialstyrelsen (Johansson och Åstedt 1996, s. 222) att samarbetet ständigt bör utvärderas och 
vidarutvecklas då förälderns behov och intressen kan variera beroende på bland annat barnets ålder. Vi 
tolkar detta som att respons är en del utav samarbetet och att även detta kräver utvärdering och 
vidarutveckling. Förskollärarna uttryckte även hur den ideala kontakten skulle bestå av ett ökat 
intresse från vårdnadshavare gentemot förskollärarnas pedagogiska kompetens samtidigt som de 
önskade en minskad tidspress. De beskrev hur att inte känna en tidspress i kontakten under hämtning 
skulle kunna bidra till en bättre kontakt där behov blir bemötta. De upplevde att om vårdnadshavare 
skulle komma med större tidsintervaller eller att de skulle komma tio minuter tidigare skulle detta 
påverka kontakten på ett positivt sätt. Det ökade intresset från vårdnadshavare kring den pedagogiska 
verksamheten som förskollärarna eftersöker förklarar de som att de vill visa på den yrkeskunskap de 
besitter. En av förskollärarna vi intervjuade påpekade att det handlade om att få bekräftelse från 
vårdnadshavare när man gjort ett bra pedagogiskt arbete med barnen. Den ideala kontakten benämndes 
bland annat som ett ökat pedagogiskt intresse och de uttryckte ett behov för att få bekräftelse från 
vårdnadshavare. Vi tänker att det sker ett skifte just nu kring en förskollärares ökade yrkesstatus och 
vårdnadshavares huvudintresse under hämtning som är omsorg. Med skifte syftar vi till att 
förskollärarna och vårdnadshavare har olika intressen som de vill tala om. För en vårdnadshavare är 
det viktigaste att barnet mår bra på förskolan, vilket inkluderar vad den ätit under dagen, sovtider med 
mera. Medan förskollärarna får högre krav på sig att utföra pedagogiskt arbete som ska uppföjlas, 
utvärderas och utvecklas. Detta ökade kravet gör att de upplever ett behov för att visa vårdnadshavare 
vad de gör och även få det bekräftat. Då intressen under hämtning inte verkar inkludera samma sorts 
information kan detta lösas genom föräldramöten samt förskollärarmöten. Vi tänker att vid 
föräldramöten skulle förskolläraren kunna delge information kring extrakläder, tider med mera via ett 
papper som delas ut och istället fokusera på det pedagogiska innehållet. Detta skulle möta 
vårdnadshavares behov samt förskollärarnas. Att skapa ett forum där förskollärare internt kan 
diskutera hur de lagt upp sitt arbete, vad som hänt och vilket utfall det fick kan skapa en intern 
bekräftelse, vilket gör att bekräftelsen från vårdnadshavarna inte behövs i samma utsträckning. 
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Förskollärarnas upplevelser kring olika förutsättningar för fenomenet  

I de intervjuer vi genomfört har förskollärarna beskrivit deras upplevelser kring vilka förutsättningar 
som krävs för att kunna ha en kontakt med vårdnadshavare. De menade att personalbrist påverkar 
kontakten då de ansåg att de på grund av detta har de inte möjligheten till att ha en god kontakt. 
Sandberg och Vourinen (2007, s. 55) styrker detta då de förklarar att mötets kvalitet beror på flera 
olika faktorer som exempelvis personalbrist. Förskollärarna ansåg även att tid påverkade mötet. De 
upplevde att tiden, liksom personaltätheten, är två avgörande faktorer för att vidbehålla en god kontakt 
med vårdnadshavare. Endsley och Minish (1991, ss. 119) har i sin studie undersökt hur lång 
medianlängden på kommunikationen mellan förälderar och pedagoger är. Det visade sig att under 
hämtning och lämning varade den endast i tolv sekunder. De menar att föräldrars agerande kan vara en 
faktor till varför den inte varar längre än så och att det på grund av detta ges olika förutsättningar. En 
av förskollärarna som blev intervjuade upplevde dock att dessa ramfaktorer inte utgjorde 
förutsättningar för kontakt. Istället ansågs det att det var omgivningen som skulle anpassa sig till 
kontakten, genom att exempelvis poängtera att tid finns alltid. Att vara utomhus när vårdnadshavare 
kom för att hämta sitt barn ansåg majoriteten av förskollärare som fördelaktigt då detta skapade 
förutsättningar till en bättre kontakt då mindre konflikter skapas mellan barnen på större ytor. Utifrån 
de olika uppfattningarna förskollärarna hade kring fenomenet kontakt med vårdnadshavare under 
hämtning förstår vi det som att det är förskollärarnas individuella livsvärldar som resulterar i vad som 
upplevs som en förutsättning och inte. Förskollärarnas agerande vid dessa situationer kan därmed 
kopplas till deras livsvärld då de skulle agerat på det sätt de själva upplevde som lämpligt. I Nya 
Zeeland gjordes en studie om hur förskollärares första yrkesverksamma år upplevde kontakten med 
vårdnadshavare (Mahmood 2013, s. 72). I studien visade det sig att de upplevde att det var svårt och 
utmanande att bygga en relation med föräldrarna. Svårigheterna handlade, i en av de fem kategorier 
som utformades om språket, om att föräldrar och förskollärarna inte förstod varandra, eller att de inte 
följde förskolans policy kring exempelvis om ett barn blir sjuk och måste stanna hemma. Många av 
förskollärarna nämnde att trots att det ibland kunde finnas svårigheter i att bygga relationer med 
vårdnadshavare så var det något alla ansåg var viktigt främst för barnen. Detta tog även Mahmood 
(2013, s. 72) upp i sin studie genom att förklara att samverkan med föräldrar inom förskolan anses 
vara viktigt och avgörande, speciellt för barnen. 

 

Som tidigare nämnt anser majoriteten av de intervjuade förskollärarna att personalbrist och tidspress är 
de mest bidragande förutsättningarna för hur kontakten formas under hämtning. Detta förstår vi som 
att det är ramfaktorer som styr förskollärarnas förutsättningar till en kontakt och därmed en del av 
deras uppdrag. Vid en fördubbling av personalstyrka skulle detta inte endast innebära mer personal 
utan även att det fanns mer tid till att bygga en god kontakt till vårdnadshavare. En annat utfall skulle 
däremot kunna bli att dubbel personalstyrka skulle kunna resultera i ett mönster av lathet, det vill säga 
att man inte tar det ansvar som krävs. Vilka förutsättningar behövs för att den mest produktiva 
kontakten ska ske? Detta tror vi kan variera till viss del beroende på arbetslaget, det egna ansvaret för 
hur man utför sitt yrke samt ramfaktorer. Vi tror att viktiga förutsättningar kan vara att man som 
arbetslag arbetar tillsammans för att hitta lösningar på problem med en personlig glädje för sitt yrke 
samtidigt som förskolechefen bidrar med fungerande ramfaktorer.  
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Metodens påverkan på resultatet 

Den kvalitativa forskningsintervjun har möjliggjort att vi har kunnat få en förståelse för 
förskollärarnas livsvärldar. Om vi använt oss av observation som metod hade det inte varit möjligt att 
få denna förståelse för förskollärarnas livsvärldar eftersom att observationer endast skulle göra det 
möjligt för oss att tolka det vi som observatörer uppfattat. Inom en fenomenologisk studie gäller det 
dock att vara medveten om att forskarens livsvärld påverkar hur materialet tolkas, men detta är något 
man inte kan undgå utan snarare vara ständigt medvetande om. Att intervjuerna gjordes enskilt och 
inte i grupp bidrog till att vi fick fatt i förskollärarnas personliga och unika livsvärldar. Om 
intervjuerna däremot hade utförts i ett gruppsammhang hade det eventuellt kunna resultera i att 
förskollärarna skulle påverkat varandras upplevelser, de kanske inte hade vågat vara ärliga när 
kollegor lyssnar eller att konflikter hade upstått.  

 

Att vi analyserat med en interpretativ fenomenologisk analysmetod har bidragit till att det material vi 
valt att fokusera på noggrant har analyserats. Detta har gjort att vi fått möjlighet att dyka på djupet i 
materialet och skapat en större förståelse för förskollärarnas upplevelse inom fenomenet kontakt under 
hämtning. En svaghet med detta är dock att det finns material vi inte valt att presentera och analysera 
och vi är medvetna om att det kan ha påverkat studiens resultat och slutsats. Att använda den 
kvalitativa forskningsintervjun anser vi har varit ett bra val av metod då den har gjort det möjligt för 
oss att kunna utforska studiens syfte och de frågeställningar vi haft utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Vi kommer i detta avsnitt att beskriva hur vi tänker kring vår studie i förhållande till vår profession. 
Studien växte fram ur ett intresse som var tydligt kopplat till vår framtida yrkesroll och det finns nu 
efter utförd studie fler tankar kring hur studien kan vara betydande för professionen. 

 

Resultatet i vår studie behandlar förskollärares upplevelser med vårdnadshavare inom fenomenet 
kontakt under hämtning. Det material vi samlat in har tydligt visat att förskollärare anser att vara 
professionell handlar om att utgå från barnets bästa. Ett av läroplanens strävansmål är “Förskollärare 
ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 
värde” (Skolverket 2010, s. 8). Oavsett vilken situation man som förskollärare ställs inför är det viktigt 
att alltid utgå från barnets bästa. Inom professionen är det barnet som ska prioriteras och i och med det 
ska det finnas en medvetenhet kring hur barnet positioneras inom fenomenet kontakt. Det är viktigt att 
som förskollärare alltid vara medveten om vilka skyldigheter man har gentemot barnet och dess behov 
och att barnet alltid går före vårdnadshavaren. Vad som även framgått är att förutsättningar som tid 
och personalbrist påverkar hur förskollärare upplever kontakten. Detta är något vi anser kan vara svårt 
att påverka men dock något man som förskollärare måste hantera. Utifrån studien blir det tydligt att 
kontakt med vårdnadshavare inte behöver eller alltid kan ske på en daglig basis på grund av de 
förutsättningar man har eller inte har. Det kan vara viktigt att inom professionen bedöma kontakt 
utifrån ett helhetsperspektiv. Detta hänger tydligt ihop med det som många förskollärare uttrycker om 
att det är viktigt att skapa en bra relation från början. Att tidigt skapa en bra relation med 
vårdnadshavare kan bidra till en förståelse och respekt gentemot varandra när kontakt inte kan uppstå 
på grund av exempelvis för lite tid eller brist på personal. En bra relation kan även bidra till att 
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relationen kan upprätthållas vid missförstånd och minskar i många fall risken för att några större 
konflikter uppstår.  

 

Många av förskollärarna upplevde att vårdnadshavare tog för lite ansvar kring barnet och 
verksamheten och förväntade sig att information skulle ges till dem, helst muntligt, av förskollärarna. 
Som förskollärare är det viktigt att ha en rak kommunikation och vara tydlig med vad man anser att 
vårdnadshavare bör ansvara för. I många fall underlättar det att hitta på olika tricks för att få fram en 
respons från vårdnadshavare som klargör vad de uppfattat. Att inom professionen vara tydlig med att 
få en respons av vårdnadshavare kan göra det lättare för både förskollärarna och vårdnadshavare att 
förstå om någon lyssnat och om de förstått det man velat framföra. Om vårdnadshavare känner att de 
behöver ge respons kan det även möjliggöra att de tar mer ansvar, för att de genom att ge respons blir 
mer medvetna om att de faktiskt har en del skyldigheter gentemot verksamheten och sina barn. 

Slutsatser 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare 
under hämtning. De frågeställningar som vi velat besvara är:  

- Hur upplever förskollärare sitt eget och vårdnadshavarens bemötande under hämtning? 

- Vilka förutsättningar upplevs som viktiga för att upprätthålla en god kontakt under hämtning? 

 

Utifrån de intervjuer vi har gjort har vi fått förståelse för att förskollärarna upplever fenomenet kontakt 
under hämtning som viktigt men samtidigt svårt. Detta är något som även skildras i den tidigare 
forskningen vi redogjort för. Att det är viktigt har en utgångspunkt i att det gynnar barnet på olika sätt. 
Genom att som förskollärare ha en bra kontakt med vårdnadshavare kan barnen få en känsla av 
trygghet och utan en bra kontakt kan barnen känna oro. En bra kontakt har många förskollärare 
poängterat som något som bör skapas från början med vårdnadshavare. Genom att ha en god kontakt 
från start upplever förskollärarna att risken för missförstånd och att konflikter uppstår minskar. Att 
kontakten i många fall kan uppfattas som svår handlar om att det inte finns tid till att skapa kontakt på 
grund av personalbrist eller att antalet vårdnadshavare anländer vid samma tidpunkt. Tiden uttrycks 
även som problematisk då vårdnadshavare inte alltid har tid till att mötas i fenomenet. Förskollärarna 
har uttryckt att de upplevt att vårdnadshavarens bemötande under hämtning bör präglas av ett större 
ansvarstagande gentemot förskollärare och verksamhet. De menar att vårdnadshavare tar för givet att 
information ska presenteras för dem av förskollärare istället för att själva ta ansvar över att ta reda på 
information. Om vårdnadshavare skulle ta ett större ansvar kring att söka information, som innefattar 
bland annat rutiner och tider för olika möten på eget håll upplever förskollärare att kontakten under 
hämtning då skulle kunna fokusera på barnet och dess utveckling.  

 

Som nämnts tidigare i den tidigare forskningen så ses kontakten med vårdnadshavare som både viktig 
och svår i större delar av världen. I USA fokuserar man på att förbereda de som utbildar sig för hur 
man ska bemöta familjer vilket är något som inte verkar ha lika stort fokus på andra utbildningar 
världen. Sammanfattningsvis anser förskolor i Nya Zeeland, Australien, Sverige och USA att 
kontakten/föräldrasamverkan är något väldigt viktigt inom förskolan däremot förhåller de sig till detta 
på olika sätt och det är endast USA som utbildar framtida pedagoger för mötet av familjer och 
vårdnadshavare. Utifrån de tio intervjuer vi genomfört kan vi därmed konstatera att förskollärarnas 
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upplevelser kring kontakten med vårdnadshavare under hämtning är en komplex relation. Den präglas 
av förväntningar gentemot vårdnadshavare såväl som förskollärare där de med sina individuella 
livsvärldar möts i en gemensam värld för att skapa en god relation för barnets bästa. Förskollärarna 
beskriver hur bemötandet kan påverkas, såväl positivt som negativt, utifrån olika faktorer samtidigt 
som de har olika uppfattningar kring vilka förutsättningar som upplevs som viktiga under hämtning. 
Kontakt med vårdnadshavare är något som inte endast har uppmärksammats i Sverige utan fler länder 
har reflekterat och vidtagit åtgärder för att kontakten ska bli optimal mellan vårdnadshavare och 
förskollärare. 

Vidare forskning 
Vi har under studiens gång upptäckt att det inte finns så mycket tidigare forskning kring hur 
förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare under just hämtning. Forskningen har mer 
handlat om samverkan på olika sätt, något som vi valt att använda som underlag till vår studie då vi 
ändå anser att det finns en tydlig koppling mellan begreppen samverkan och kontakt. 

 

Efter genomgången studie har vi fått en förståelse för hur förskollärare kan uppleva kontakt med 
vårdnadshavare under hämtning. Vi har även börjat fundera över andra aspekter och perspektiv i 
förhållande till fenomenet kontakt. Det skulle vara intressant att utföra en studie med fokus på hur 
vårdnadshavare upplever kontaken. Stämmer upplevelserna med varandra eller har vårdnadshavare 
andra tankar kring vad som förutsätter en bra kontakt? Vidare forskning kan därför vara att 
komplettera med intervjuer med vårdnadshavare för att även få deras perspektiv för fenomenet 
kontakt. Detta kan skapa en djupare förståelse för de livsvärldar som möts i den gemensamma världen. 
Att som förskollärare sedan ta del av hur vårdnadshavare upplever kontakten och tvärtom kan medföra 
en bättre förståelse för varandras upplevelser och vad som förväntas av den andra. En annan aspekt 
som skulle vara intressant att forska vidare kring är hur vårdnadshavare upplever kontakten med 
förskollärare, eller annan personal, på en avdelning med hög personalomsättning. Är detta något som 
påverkar hur vårdnadshavare bemöter de som arbetar på förskolan?  

 

Ett ytterligare forskningområde skulle kunna vara att utforska hur annan personal upplever kontakt 
med vårdnadshavare under hämtning? Finns det några skillnader i vad förskollärare upplever och vad 
annan personal upplever? Det skulle även vara intressant att undersöka hur vårdnadshavare upplever 
kontakten i förhållande till annan personal. Att undersöka detta och sedan ställa det i relation till 
personalens olika utbildningnivåer skulle vara ett intressant och relevant område att undersöka. Detta 
med tanke på bristen på förskollärare som råder och hur detta kommer att påverka kontakten med 
vårdnadshavare under hämtning. Det skulle även vara intressant att ändra syftet från hämtning till 
lämning för att se om förskollärare upplever kontakten annorlunda under lämningen. Under lämningen 
har man andra förutsättningar än under hämtningen vilket skulle kunna resultera i en annan upplevelse 
av fenomenet kontakt.  
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Stockholm 9/11-15 
 
Hej! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare vid hämtning.  
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
10-13 november 2015. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua med hjälp av ljudupptagning och 
anteckningar. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Camilla Ahlin och Olivia Ahlstrand 
 
Camilla Ahlin 
070-XXXXXXX 



34 
 

XXX.XXX@XXX.XXX 
 
 
Olivia Ahlstrand 
073-XXXXXXX 
XXX.XXX@XXX.XXX 
 
Inge Johansson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08-XXXXXXXX 
Mailadress:XXX.XXX@XXX.XXX 
 
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenterna innan den 13e 
november 2015. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 
Den medverkandes underskrift 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Namnförtydligande………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Semistrukturerad intervju 
 
Frågor: 
* = uppföljningsfrågor 
 
- Hur upplever du föräldragruppen? 
*Krav på förskollärare/verksamhet? Verkar de nöjda/missnöjda? Trygga/otrygga? Är de 
intresserade/ställer de frågor?  
*Medelklass? Boende - villa/lägenhet? Utbildade vårdnadshavare? Arbete? 
 
- Hur upplever du bemötandet av vårdnadshavare vid hämtning? 
*Kan du ge ett exempel på en konkret situation angående ett bra respektive dåligt bemötande? 
*Hur påverkar det dig som förskollärare om föräldern har en dålig dag och bemöter dig på ett dåligt 
sätt? 
 
- Under vilka förutsättningar anser du att du har möjlighet att föra en dialog/ett samtal med 
vårdnadshavarna? 
*Några speciella faktorer som spelar roll ex; många pedagoger, gå ifrån, lättare ute/inne 
 
- Vad är viktig information för dig? Om du försöker framföra viktig information till en vårdnadshavare 
- på vilket sätt kan du avgöra om de lyssnar eller inte, dvs tar in informationen? 
*Ögonkontakt, kroppsspråk, verbala språket, tonläge, suckar 
 
- På vilket sätt upplever du att du kan vara professionell vid hämtningssituationen gentemot 
vårdnadshavare då oförutsägbara händelser sker? Exempelvis: någon gör sig illa. 
*Hur gör ni för att följa upp om något sådant sker? Upplever du att vårdnadshavaren har förståelse och 
visar respekt om det händer, blir de irriterade - hur påverkar det dig? 
 
- Om du som förskollärare upplever att du har en dålig dag, känner du att det påverkar bemötandet 
med vårdnadshavaren, i så fall på vilket sätt? 
*Professionellt - dålig dag då tar någon annan kontakten 
 
- På vilket sätt skulle du beskriva den ideala kontakten med vårdnadshavare vid hämtning? 
*Vart skulle den helst ta plats? Vilka förutsättningar, pedagoger, tid? Hur skulle vårdnadshavaren 
uttrycka sig, ögonkontakt, kroppsspråk, mm? 
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