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Abstrakt/abstract 
 

Titel: Bända loss eller ta varsamt?: En kvalitativ studie om den dagliga lämningen av 

barn i förskolan. 

Title: Pry loose or take care?: A qualitative study on the daily delivery of children in 

preschool  

 

Syftet med studien är att belysa lämningssituationen i förskolan genom förskollärares 

perspektiv. Med utgångspunkt i tre centrala frågeställningar har fem förskollärares 

uppfattningar om lämningen undersökts. De tre frågeställningarna som identifierats 

berör förskollärares förhållningssätt, relationer samt anknytning i förskolan.  

 

Resultatet har analyserats med hjälp av tidigare forskning och litteratur som berör 

förskollärares förhållningssätt och relationsskapande i förskolan. Dessutom har 

resultatet analyserats med utgångspunkt i anknytningsteorin som Broberg, Hagström 

och Broberg (2012) presenterar. Anknytningsteorin menar kortfattat att barn behöver en 

trygg bas att återvända till när det känner sig osäkert. Barn ordnar sina trygga baser i 

hierarkisk ordning och vanligtvis är det barnets vårdnadshavare som är barnets första 

trygga bas. När barnet lämnas på förskolan är det viktigt att det knutit an till personalen 

där eftersom barnet behöver en trygg bas som ställföreträder den första trygga basen. 

 

Studien visar att förskollärarna är eniga om att lämningen är en viktig del av den 

förskolepedagogiska verksamheten. De är även eniga om att det är deras ansvar som 

förskollärare att lämningssituationen blir god och att de relationer som skapas innefattar 

en trygghet och tillit. Däremot uttrycker sig förskollärarna väldigt olika i talet om hur 

barn knyter an. Dessutom skiljer de sig i uttryck som berör deras barnsyn och 

förhållningssätt.  

 

Vi vill med studien bidra med kunskap som ger möjlighet till reflektion och diskussion 

angående hur förskollärare hanterar och bemöter barn och vårdnadshavare i en 

lämningssituation.  

 

 

Nyckelord 
Lämning, Förskollärare, Barnsyn, Anknytning, Relationer 
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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till de förskollärare som ställde upp som informanter i 

studien. Utan er och era värdefulla svar hade studien inte varit genomförbar. Dessutom 

vill vi tacka vår handledare Reza Arjmand samt studiekamraterna i vår 

handledningsgrupp. Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra familjer för allt stöd 

och all förståelse under arbetet med denna studie och hela utbildningen. 

 

Sara Andersson & Gabriella Sandahl, december 2018 
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1 Inledning 
 

“Ska jag bara ta hen eller?” Allt för ofta har vi  hört pedagoger säga denna fras,  vilket 

vi, som vårdnadshavare, har upplevt skapar ytterligare osäkerhet hos vårdnadshavaren. 

Ur ett föräldraperspektiv tolkar vi frasen som att ett val och ett ansvar läggs över på 

vårdnadshavaren. Som vårdnadshavare till tre barn vardera har vi stor erfarenhet av hur 

det är att lämna barn på förskolan. Vissa dagar och perioder går det friktionsfritt men 

andra dagar eller perioder sker lämningsprocessen under skrik och gråt från barnets 

sida. Vi har från ett föräldraperspektiv upplevt hur dramatiskt det kan kännas att lämna 

sitt barn på förskolan mot dess vilja. Att pedagogen, genom att säga som hen gör, 

frånsäger sig ansvaret angående huruvida barnets känslor och behov inte visas hänsyn. 

Därför vill vi öka förståelse och kunskapen om hur situationen upplevs av förskollärare. 

Å ena sidan för att vi i vår kommande yrkesroll vill kunna undvika att både de barn och 

de vårdnadshavare vi kommer möta får uppleva samma känsla som vi har erfarenheter 

av. Å andra sidan för att uppmärksamma lämningssituationen och dess komplexitet och 

på så sätt få yrkesverksamma förskollärare att reflektera över det egna 

förhållningssättet. 

  

En bra start på dagen kan vara avgörande för hur resten av dagen kan se ut för ett barn i 

förskolan. Därför är det av största vikt att pedagoger bemöter både barn och deras 

vårdnadshavare på ett respektfullt sätt. Förskolan är en arena där goda relationer skapas 

mellan individer. Relationen mellan barn och de vuxna som de möter i förskolan är 

grunden för barns trygghet och utvecklas det ett positivt samspel med pedagogerna kan 

separationen från vårdnadshavarna underlättas. Barn som skapat en trygghet med 

pedagogerna trivs, de vågar ta för sig och utforska sin omgivning. Det är pedagogernas 

ansvar att skapa en trygg relation till barnen de möter i förskolan och att barnets bästa 

alltid är det som står i fokus (Niss & Söderström, 2006). 

  

I förskolans läroplan står det att verksamheten ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. Vuxnas förhållningssätt påverkar barnen och alla som 

arbetar inom verksamheten är viktiga förebilder (Skolverket, 2016). Inom förskolan 

skapas relationer som är viktiga för barns utveckling och lärande och därför är 

förskollärarens medvetenhet och förhållningssätt av största vikt. Det händer att 

lämningssituationen av barn mellan vårdnadshavare och pedagog är problematisk. 

Vilken respekt visas barnet i de situationer då det mot sin vilja blir tvunget att stanna 

kvar på förskolan utan sin förälder? Är det så att barn varje dag blir kränkta då deras 

känslor inte visas någon hänsyn eller arbetar förskollärare medvetet för att alla barn ska 

bli sedda och välkomnade vid lämningen? 

  

Med en syn på barn som ständigt kunskapssökande och lärande blir alla moment och 

situationer i en förskolepedagogisk kontext lika viktiga för hur de påverkar barnet. All 

tid som barnen spenderar i förskolan är lika viktig, så även själva lämningen. Som 

förskollärare är arbetet med situationer, likt lämningen, komplext och utmanande då det 

gör att förskolläraryrket är ett yrke där en ständig närvaro krävs. Detta gör att en 

förutsättning för att vara en kompetent förskollärare vid lämningen är att ha den typen 

av förhållningssätt där en ständig respekt hela tiden förmedlas gentemot andra 

människor och där en kritisk syn på det egna handlandet är central. 

 
 



  
 

2 

2 Syfte och frågeställningar 
 

I följande kapitel presenteras studiens syfte samt dess frågeställningar.  

  

  

2.1  Syfte 

  

Lämningen av barn från vårdnadshavare till personal på förskolan kan vara 

problematisk. Det kan finnas flera olika faktorer som har inverkan på om lämningen av 

barn i förskolan blir god eller mindre god. I den föreliggande studien är det den enskilde 

förskolläraren och hens förhållningssätt som är i fokus. Med denna bakgrund är syftet 

med denna studie att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om 

lämningssituationen av barn i förskolan. 

  

 
2.2 Frågeställningar 

  

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar valts ut: 

  

·    Hur beskriver förskollärare lämningssituationen i förskolan? 

 

·    Vilka betydelser kan relationer, enligt förskollärare, ha i samband med lämningen i 

förskolan?  

 

·     Hur anser förskolläraren att en lämningssituation kan påverka barns förutsättningar 

för att känna en trygghet i förskolan? 
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3 Begreppsförklaring 
  

I detta kapitel förtydligas vissa begrepp som används i den föreliggande studien.  

  

 

3.1 Lämningen 

  

Verbet att lämna in betyder, enligt Nationalencyklopedin (2018) att en viss verksamhet 

upphör. I studiens fall är det lämningen i förskolan som undersökts. Alltså den tidpunkt 

då vårdnadshavarens och barnets gemensamma stund upphör och barnet lämnas på 

förskolan. Begreppet lämningen, i den föreliggande studien, innebär den dagliga 

lämningen av barn som sker när vårdnadshavaren lämnar över sitt barn till förskolans 

personal.  

 

 

3.2 Förskollärare, pedagoger och informanter 

  

I studien används både begreppet förskollärare och begreppet pedagog. Enligt 

Nationalencyklopedin (2018) är en förskollärare en person med förskollärarutbildning. 

En pedagog var i antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan 

samt ibland undervisade dem i hemmet. Idag står pedagog för en undervisare och lärare 

(ibid.). I Kapitel 4: Tidigare Forskning och i Kapitel 5: Litteraturgenomgång används 

båda begreppen och syftar då till all verksam personal i förskolan. De fungerar alltså 

som samlingsnamn då exempelvis en personalstyrka på förskolan beskrivs. I Kapitel 7: 

Resultat och i Kapitel 8: Analys används begreppet informanter då vi syftar på de fem 

förskollärare som intervjuats i studien. En informant betyder en uppgiftslämnare, en 

person som ger forskare upplysningar om språk, kultur och levnadsförhållanden (ibid.). 

  

 
3.3 Vårdnadshavare 

I studien har begreppet vårdnadshavare använts konsekvent förutom när informanterna  

citeras. Ordet vårdnadshavare syftar till den personen eller de personerna som har 

vårdnaden om ett barn (Nationalencyklopedin, 2018). Begreppet innebär i studien de 

som lämnar barnen på förskolan, exempelvis föräldrar eller annan målsman. 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. De olika teman 

som valts ut, i tron om att de kan ha en inverkan på hur lämningssituationen i förskolan 

uppfattas, är följande: Barnsyn i förskolan, Relationer i förskolan och  Anknytning i 

förskolan. 

  

4.1 Barnsyn i förskolan 

Månsson (2000) har undersökt hur barnsynen har förändrats över tid i förskolans olika 

pedagogiska styrdokument. I Barnstugeutredningen (BU) som kom 1972 präglades 

barnsynen av en utvecklingspsykologisk teoribildning. Den innebar att barnet skulle få 

utvecklas i sin egen takt i förhållande till vilken utvecklingsnivå som barnet befann sig 

i. Faktorer som var betydelsefulla för barnets utveckling var möjligheter till 

känslomässigt stöd, omvårdnad och att få känna en trygghet i sin vardag. Parallellt med 

detta låg fokus också på självständighetsträning som innebar att barnet skulle bli en 

egen individ (ibid.). Styrdokumentet som kom efter BU var Pedagogiskt program för 

förskolan (1987). I detta program fanns fortfarande en stadie-syn kvar men som nu 

presenterades som teori och beprövad erfarenhet, vilken låg till grund för verksamheten. 

Barnsynen utvidgades även med att barns utveckling var en social process och bilden av 

barnet framträdde mer som aktivt och kompetent. I detta program hade omvårdnad som 

begrepp fortfarande en stor plats i barns utveckling. När Läroplanen för förskolan kom 

1998 var inga spår av stadie-synen kvar. Nu sågs barn som kompetenta och aktiva 

individer. Barn skapar själv en mening i sin omvärld och tar hjälp av andra för att erövra 

den. Barn söker aktivt kunskap för sin utveckling och styrs framförallt av sin egen lust 

till att lära (ibid.). 

  

4.2 Relationer i förskolan 

Arbetet som förskollärare och de möten med små barn och deras vårdnadshavare som 

arbetet innefattar ställer höga krav på förskollärarens kompetens vad gäller 

ansvarstagande. Dessutom ställer det höga krav på förståelsen av vad detta ansvar 

innebär (Josefsson, 2018). Förskolan har framställts som en brytpunkt mellan det 

privata och offentliga. Mötet mellan förskollärares professionella uppgift och 

vårdnadshavares privata ansvar är suddigt och tycks överbrygga varandra vilket gör 

gränserna otydliga. Detta ökar komplexiteten och kraven på lärarprofessionen sett ur ett 

socialt- och relationellt perspektiv (ibid.). Att vara beredd på att ta tillvara på det unika i 

vardagliga händelser i förskolan och att agera därefter är något som en förskollärare bör 

ta i beaktande (Larsen, 2014). Det finns en komplexitet i förskolläraryrket där 

förskolans regler och förskollärares egna etiska värderingar kan krocka. I vissa 

situationer, som till exempel vid lämning av barn i förskolan, kan förskollärare ställas 

inför olika val och värderingar för att göra den situationen  så positiv som möjligt. I 

dessa situationer kan en osäkerhet hur den ska hanteras infinna sig, men då är det viktigt 

att som förskollärare försöka ta ett barns perspektiv och utgå från vad som är bäst för 

barnet (ibid.). Genom att få tillgång och förstå barns livsvärldar är det viktigt att som 

vuxen vara medveten om barns känslor och upplevelser (Sommer, Pramling Samuelsson 
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& Hundeide, 2013). Att som vuxen försöka inta ett barnperspektiv innebär att få en 

förståelse av barns upplevelser, erfarenheter och barnens förståelse av sin egen 

livsvärld. En vuxen kan försöka komma nära ett barnperspektiv men hen kommer alltid 

att utgå från ett vuxenperspektiv. Däremot representerar ett barns perspektiv barns egna 

upplevelser och förståelse av sin egen livsvärld och fokus läggs då på att barnet ses som 

ett subjekt. Det innebär också att en vuxen aldrig kan inta ett barns perspektiv fullt ut 

(ibid.). 

För att förskollärare ska kunna skapa en god relation till vårdnadshavarna är det viktigt 

att det finns en respekt, tillit och en öppenhet gentemot varandra. En god 

kommunikation är också en betydelsefull del i samarbetet mellan förskollärare och 

vårdnadshavare (Sandberg & Vuorinen, 2008). Relationen påverkas av hur trygg och 

säker förskolläraren är i sin yrkesroll, eftersom det kan leda till att förskollärare 

välkomnar och bjuder in vårdnadshavare i deras samarbete. Lämningen är en viktig 

samverkansform i förskolan men även en viktig stund för att skapa goda relationer 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. Samtalet som sker vid lämning är en 

betydelsefull faktor för att skapa dessa goda relationer. Det finns även andra faktorer 

som kan påverka om lämningen av barnet i förskolan blir en god stund mellan 

vårdnadshavare och förskollärare. En sådan faktor är tidpunkten då lämningen sker. Är 

det många barn samtidigt som lämnas kanske tiden till att samtala inte finns och det kan 

i sin tur påverka relationen mellan vårdnadshavare och förskollärare negativt (ibid.). 

  

4.3 Anknytning i förskolan 

En trygg anknytning till de vuxna som barn möter i förskolan är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till när det handlar om barns utveckling och lärande. Barns anknytning till 

pedagoger i förskolan hör ihop med barns sociala och kognitiva utveckling 

(Commodari, 2013). En trygg anknytning till de pedagoger som barnen möter i 

förskolan kan leda till att barn utvecklar en stark självkänsla och anpassar sig lättare till 

förskolans vardag än vad ett barn som har en otrygg anknytning till sina pedagoger gör. 

Känner barnet sig tryggt vågar de utforska sin närmiljö så länge det vet att de har en 

trygg bas att återvända till vid behov. Den trygga basen kan i detta sammanhang vara en 

speciell anknytningsperson som barnet har skapat starka band med. Genom att barnet 

vågar utforska sin omgivning och känner sig säker i den miljö som det vistas i kan det 

öka deras lärande på ett positivt sätt. Detta är även något som barnen tar med sig upp i 

skolåldern och som till exempel främjar deras sociala samspel och inlärningsförmåga 

(ibid.). 

Vikten av att barn har en särskild anknytningsperson i förskolan är även något som 

Hagström (2010) skriver om. Barn är i behov av att skapa tillitsfulla relationer och det 

ligger till grund för barns utveckling och lärande. I detta sammanhang kan 

förskollärarens roll vara av yttersta vikt för barnets fortsatta utveckling och Hagström 

(ibid.) tar upp begreppet relationskompetens. Det innebär att kunna möta andra 

människor på ett sådant sätt att de känner sig sedda och förstådda. En förskollärare 

måste kunna uppfatta vad barnet signalerar och sedan kunna tolka och svara på det som 

barnet vill och uttrycker samt se till att barnet känner sig förstådd. Relationen mellan 

barn och dess anknytningsperson och tilliten mellan dem skapas av tillgänglighet och 

öppenhet från förskollärarens sida. För att arbeta med yngre barn krävs det struktur och 
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kontinuitet och då kan vardagliga rutiner som till exempel lämningen på morgonen vara 

av största vikt. Att använda sig av samma förskollärare som tar emot och använda sig av 

samma rutiner kan leda till goda förutsättningar för ett barns självutveckling. Dessa två 

faktorer, struktur och kontinuitet, räcker inte enbart för att barnet ska kunna känna en 

trygghet och kunna utvecklas. Anknytningspersonen måste även visa en omsorg om 

barnet i vardagen. Hen måste se vilka behov barnet uttrycker och kunna svara på dessa 

olika behov. Genom att förskolläraren har ett sådant förhållningssätt kan barnets egen 

tilltro till den egna förmågan öka. Hagström (2010) benämner, likt Commodari (2013), 

begreppet trygg bas och att det är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas och 

lära. Om barnet vet att pedagogen är tillgänglig och lyhörd för barnets signaler vågar 

barnet utforska och vara nyfiken på sin omgivning. Genom att barnet känner sig tryggt 

kan det tillgodose sig det som sker på förskolan, som till exempel aktiviteter som sker 

både individuellt men även i samspel med andra (Hagström, 2010). 

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Månsson (2000) skriver fram hur barnsynen har förändrats över tid i den svenska 

förskolans styrdokument. Eftersom lämningen är en situation, som en 

förskolepedagogisk kontext innefattar påverkas den direkt av vilken barnsyn som 

förmedlas i de aktuella styrdokumenten. Detta eftersom alla verksamma i förskolan ska 

arbeta utefter det som anges i de rådande styrdokumenten. Förskollärarens förmåga och 

vilja till att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare kan vara 

avgörande för hur lämningssituationen fortskrider. Larsen (2014) framhåller vikten av 

att förskollärare ska kunna ta ett barns perspektiv och se till barns bästa i situationer, likt 

lämningen. Dessutom är lämningen en viktig samverkansform i förskolan där 

möjligheter för ett gott relationsskapande mellan förskollärare och vårdnadshavare 

uppstår (Sandberg & Vuorinen, 2008). En trygg anknytning till förskolans pedagoger 

kan leda till att barn utvecklar en stark självkänsla (Commodari, 2013). Detta kan 

kopplas till hur viktigt det är med rutiner och känd personal vid lämningen. Med 

utgångpunkt i ovanstående text blir barnsyn, relationer och anknytning relevanta teman 

att använda vid resultat och analys i den föreliggande studien. 
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5 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter hämtade ur litteratur. 

Utgångspunkterna som har fokuserats är förskollärares förhållningssätt, relationer i 

förskolan och anknytningsteorin. Dessa tre teman valdes ut i tron om att de kan ha en 

inverkan på hur förskollärare uppfattar och beskriver lämningen på förskolan, vilken 

betydelse förskollärare tror att relationer har vid lämningen samt vilken påverkan 

förskollärare tror att lämningen har på barns fortsatta trygghet i förskolan. Dessa tre 

teman har även en direkt koppling till studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Förskollärares förhållningssätt 

Hur de som arbetar på en förskola ser på, tänker om och talar om barnen formar den 

rådande diskursen där, vilket är avgörande för hur den pedagogiska verksamheten blir 

(Bjervås, 2003). Arnér (2009) menar att pedagoger ibland har en omedveten praktisk 

teori som ligger till grund för hur deras arbete i förskolan planeras och genomförs. Hon 

beskriver hur bearbetning av bland annat teoretiska texter och skriftliga 

dokumentationer som sedan diskuterats och använts för att synliggöra arbetssätt har lett 

till ökad kompetens hos pedagogerna i det specifika utvecklingsarbetet hon arbetat med. 

Att pedagogerna i det specifika utvecklingsarbetet ökat sin kunskap om relationen 

mellan teori och praktik har lett till att de utvecklat sin kompetens ytterligare samt att de 

har börjat granska sitt eget arbetssätt mer kritiskt (ibid.). Kopplat till just 

lämningssituationen kan en bearbetning av det egna förhållningssättet leda till en 

utvecklad kompetens inom det specifika området. Ett reflekterat förhållningssätt kan på 

så sätt öka förutsättningarna till att lämningen blir god. 

Att besitta kompetensen att aktivt försöka inta någon annans perspektiv med en respekt 

och öppenhet kan leda till ett gott förhållningssätt, som kan spegla sig i arbetet med de 

barn som förskollärare möter i verksamheten. Även en förskollärares barnsyn kan ha en 

påverkan på hur deras förhållningssätt tar sig uttryck i arbetet med barn. Beroende på 

om en förskollärare har en barnsyn som grundar sig i att barn är en medmänniska eller 

en barnsyn där vuxna vet bättre (Johansson, 2011) kan utgången av vissa situationer i en 

förskolepedagogisk kontext te sig olika. I Kapitel 5.1.1 Perspektivförståelse och i 

kapitel 5.1.2 Barnsyn kommer vi att gå in mer utförligt vad dessa begrepp innebär men 

även vilken påverkan de kan ha på en förskollärares förhållningssätt.  

 

5.1.1  Perspektivförståelse 

Att kunna inta någon annans perspektiv är en grundläggande faktor för en god 

kommunikation. Det ökar möjligheterna för ett gott samspel då någon kan inta en annan 

människas perspektiv och samtidigt kunna hålla fast vid det egna perspektivet (Arnér, 

2009). Att kunna se människor och tillgodose deras grundläggande behov av att bli 

sedda är en viktig egenskap hos en pedagog med ett gott förhållningssätt som öppnar för 

ett gott samspel till barnen. Öhman (2006) kallar detta för att vara tillerkännande. Att 

vara tillerkännande betyder bland annat att visa barnen respekt, ta deras känslor på 
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allvar och lyssna på deras åsikter även om den vuxne inte håller med. Söderlund Wijk 

(2016) menar att ens eget perspektiv alltid är utgångspunkten i relation till att inta någon 

annans perspektiv. Det krävs stor respekt och inlevelseförmåga att kunna inta någon 

annans perspektiv eftersom det innebär att kunna tolka vad någon annan gör och säger. 

Att kunna närma sig ett barns perspektiv hänger oftast samman med den vuxnes 

barnsyn. Men att försöka inta barnets perspektiv innebär också att vuxna måste få 

tillträde till barnets livsvärld för att kunna förstå och se barns värld med deras ögon 

(Emilson, 2003). Då krävs det som pedagog att det finns ett intresse, ett engagemang 

och en vilja att bli delaktig i barnens värld. Att som pedagog aktivt försöka ta tillvara de 

kunskaper och synsätt som barn tillför men även att pedagogen kan reflektera över sin 

barnsyn, värdet i att lyssna på barn och att försöka förstå barnens perspektiv. Likt 

Söderlund Wijk (2016) menar Johansson (2011) att förstå ett barns perspektiv handlar 

om det egna perspektivet som grundas i personliga antaganden och förståelsen av 

världen. Möjligheterna till att förstå och att inta ett barns perspektiv är på så sätt 

begränsade. Däremot kan en strävan för förståelse av andras livsvärldar finnas menar 

Johansson (ibid.). 

 

 
5.1.2  Barnsyn 

Med begreppet barnsyn menas det sätt som vuxna ser på och förhåller sig till barn som 

medmänniskor (Johansson, 2011). Vilken barnsyn som råder inom en given 

förskolepedagogisk kontext är kopplat till de enskilda individerna som är verksamma 

inom den. Detta på grund av att det är deras förhållningssätt som lägger grunden för den 

rådande diskursen vilket i sin tur, som tidigare nämnts, är avgörande för hur den 

pedagogiska verksamheten fortskrider (Bjervås, 2003). Med utgångspunkt i detta 

påverkas alltså även lämningssituationerna på förskolan av vilken barnsyn och vilket 

förhållningssätt förskollärare har. En syn på barn som kompetenta men samtidigt 

beroende av vuxna som omsorgsgivare har en relativt lång historia bakom sig då tankar 

om detta presenterades redan under första halvan av 1900-talet. Dock har det dröjt fram 

till nutid (2000-talet) för detta sätt att se på barn att få ett ordentligt genomslag inom 

bland annat forskning och pedagogik. Den offentliga barnsynen i Sverige uttrycks 

genom läroplanen. Förskolan är på så sätt en offentlig maktinnehavare (Öhman, 2006). 

Att se barnet som en egen person bygger på ett antagande om att barn är en 

medmänniska. Johansson (2011) definierar begreppet barnsyn med hur vuxna bemöter, 

uppfattar och förhåller sig till barn som personer. Hon beskriver tre sätt att möta barn 

på: barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella. Barn som 

medmänniskor grundar sig i en barnsyn där vuxna anser att utgångspunkten ligger i 

barnet. Det finns en strävan att möta barnet på dess egna villkor och det finns en 

förståelse för att barnet har behov och erfarenheter som vuxna måste vara lyhörda inför. 

Förhållningssättet där vuxna vet bättre innebär att utgångspunkten ligger i de vuxnas 

synsätt på vad som är bra för barnet. Vuxna intar ett ovanifrånperspektiv som innebär 

att beslut fattas utifrån de vuxnas intentioner om vad som är bäst för barnet. Genom 

detta förhållningssätt tas det inte hänsyn till barnets egna förståelse eller erfarenheter av 

situationen. Dessutom verkar det inte heller nödvändigt att närma sig barnets synsätt. 

Det sista synsättet att barn är irrationella grundar sig på en barnsyn där vuxna inte 

försöker förstå barns strävanden utan istället försöker begränsa dem. Det finns ingen 

förståelse för barns ambitioner. De ses istället som planlösa och utan förmågan att vara 
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meningsfulla. Vuxna tolkar här barns strävanden i negativa termer och fokus läggs på 

att ta tillvara det som de vuxna upplever att barn saknar i olika sammanhang (ibid.). 

 

5.1.3 Sammanfattning 

 

Med utgångspunkt i att det är de verksamma pedagogerna på en viss förskola som avgör 

den rådande diskursen (Bjervås, 2003) har deras förhållningssätt en direkt påverkan på 

lämningssituationen. Vilken barnsyn pedagogerna har samt vilken förmåga de har att 

inta någon annans perspektiv är faktorer som speglar deras förhållningssätt. Johansson 

(2011) definierar bergreppet barnsyn med hur vuxna bemöter, uppfattar och förhåller sig 

till barn som personer. Hon kategoriserar de olika sätten att se på barn i följande 

kategorier: barn som medmänniskor, vuxna vet bättre samt barn är irrationella. Det 

fanns en förhoppning om att förskollärares förhållningsätt, och på så sätt även deras 

perspektivförståelse och barnsyn, var något som skulle ha en betydande roll vid resultat 

och analys i den föreliggande studien. 

 

5.2 Relationer i förskolan 

I förskolan finns det ett flertal olika typer av relationer. Så som till exempel barn - barn, 

barn - förskollärare eller förskollärare - vårdnadshavare. I följande  två stycken 

fokuseras relationen mellan förskollärare - barn och mellan förskollärare - 

vårdnadshavare. 

 

5.2.1  Relationen mellan förskollärare och barn i förskolan 

Relationen mellan barn och dess omsorgsgivare är viktig och den mesta av forskningen 

om detta har fokuserat på de så kallade primärrelationerna. Det vill säga de relationer 

som finns inom familjen. Öhman (2006) menar dock att forskningen är applicerbar på 

de relationer som finns i förskolan mellan barn och pedagogerna, då pedagogernas 

uppgift inte bara är att stimulera barns lärande utan också att vara deras omsorgsgivare 

då det vistas på förskolan. En god relation mellan pedagog och barn i förskolan kräver 

bland annat att den vuxne möter barnets blick och även försöker förstå barnets icke 

verbala signaler.  

Relationer är grunden för hur vi människor förstår varandra och oss själva (Arnér, 

2009). Med utgångspunkt i det är goda relationer alltså en förutsättning för barns och 

vuxnas förståelse för varandra i förskolan. Niss och Söderström (2006) skriver att 

utgångspunkten för allt arbete med barn skapas i en varm och nära relation mellan 

förskollärare och barn. Är pedagogen lyhörd för barnets behov och visar ett tydligt 

intresse för barnet så kan en sådan relation både utvecklas och fördjupas. Beroende på 

hur barnet blir bemött och vilket stöd och uppmuntran som barnet får från de vuxna i 

förskolan påverkar det hur barnets självkänsla utvecklas. Upplever barn en känsla av att 

de är betydelsefulla och omtyckta så utvecklar barnen en stark självkänsla. Förskollärare 
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måste ta i beaktande att barn är olika och måste mötas med respekt för sina individuella 

behov och även ges möjlighet att kunna utveckla sina olika personligheter (ibid.). 

  

5.2.2  Relationen mellan förskollärare och vårdnadshavare i förskolan 

Även i relationen till vårdnadshavarna måste pedagogerna möta alla parter med respekt 

och att få vårdnadshavarnas förtroende är av största vikt (Niss & Söderström, 2006). 

Trygga vårdnadshavare ger trygga barn och en viktig del i relationen är att 

vårdnadshavarna känner sig säkra angående att deras barn tas väl omhand i förskolan 

(Jonsdottir & Nyberg, 2013). Relationen förskollärare - vårdnadshavare kan ha en 

symmetrisk karaktär eftersom båda har kunskap om vad som är bäst för barnet. 

Vårdnadshavare har å ena sidan kunskaper om sitt barn som förskollärare behöver ta del 

av för att kunna skapa de bästa möjligheterna för barnet i förskolan. Förskollärarna har å 

andra sidan kunskaper om hur barnet fungerar i en förskolepedagogisk kontext som 

även är värdefulla för vårdnadshavarna att ta del av. Detta samarbete har stor betydelse 

för barnet och genom att skapa positiva relationer leder det till goda förutsättningar för 

att barnet ska kunna känna sig tryggt inom verksamheten (ibid.). 

Den dagliga tamburkontakten, där lämningen av barn från vårdnadshavare till förskolan 

brukar ske, är ett viktigt tillfälle i skapandet av goda relationer mellan vårdnadshavare 

och pedagoger (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Då finns det oftast möjlighet till samtal 

kring och med barnet. Det samtalet kan i sin tur bidra med att skapa en trygg grund för 

både barns och vårdnadshavares känsla av tillit och trygghet. Dessa två faktorer, tillit 

och trygghet, är betydelsefulla för att kunna skapa en god relation mellan pedagoger och 

vårdnadshavare (ibid.). Den dagliga tamburkontakten som Jonsdottir och Nyberg (2013) 

beskriver är även något som Markström (2007) skriver om. Hon ser hallen som en 

utgångspunkt för omsorg och gemenskap och där betydelsefulla möten sker mellan barn 

och vuxna. Genom lämnandet av barn från vårdnadshavare till en pedagog i förskolan 

skapas det ett beroendeförhållande mellan barn, pedagog och vårdnadshavare. Detta 

förhållande innebär ett samspel och ett samarbete mellan de olika parterna, där 

utgångspunkten ligger i att lösa olika uppgifter vid lämningen, till exempel vems ansvar 

det är att lämna över barnet. Markström (ibid. ) menar att överlämnandet av barnet ska 

ske på ett sätt så att det känns bra både för vårdnadshavare och pedagog. Även hon 

benämner hallen som en betydelsefull plats där informationsöverföring om barnet sker 

men också som en arena för omsorg gentemot barnet och mot vårdnadshavarna. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

 

Arnér (2009) skriver om hur relationer är grunden för hur vi människor förstår varandra 

och oss själva. Alltså är det en förutsättning för barns och vuxnas förståelse för varandra 

i förskolan (ibid.). Eftersom lämningen är en daglig situation i förskolan påverkas den 

direkt av kvalitén på relationen mellan förskollärare och barn. Dessutom är relationen 

mellan förskollärare och vårdnadshavare viktig då trygga vårdnadshavare ger trygga 

barn (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Med utgångspunkt i detta valdes relationer ut som ett 

bärande begrepp i den föreliggande studien.  
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5.3 Anknytningsteorin 

Denna teori grundar sig på en relationsspecifik process mellan vårdnadshavare och barn 

som utvecklas under de första levnadsåren. Processen innefattar ett samspel mellan både 

anknytning och omvårdnad där vårdnadshavaren, eller någon annan omvårdnadsperson, 

stöttar och ger tröst och trygghet till barnet i utsatta situationer (Broberg, et.al. 2012). 

Begreppet anknytning kan beskrivas som en relation som både är nära och känslomässig 

samt är varaktig över tid. En anknytningsrelation kännetecknas av att det finns en stor 

känslomässig betydelse för individerna men även att individerna kan uppleva obehag 

om de mot förmodan separeras från varandra. I en anknytningsrelation finns det en 

anknytningsperson som den anknutne söker trygghet, tröst och beskydd hos (ibid.). 

Anknytningen till olika personer kan se olika ut beroende på vilket samspel som har 

utvecklats mellan individerna.  

Anknytning är en viktig del i barnets personlighetsutveckling och har betydelse för hela 

den fortsatta utvecklingen hos barnet. Särskilt när det kommer till att skapa nära 

känslomässiga relationer både till personer inom och utom den egna familjen. Broberg 

et.al (2012) skriver om vilken roll som förskolepedagogen har när det kommer till att 

skapa anknytning för ett barn i förskolan. Förskolan ska vara ett komplement till 

hemmet och inte en plats som ska ersätta vårdnadshavarnas roll beträffande barnets 

omvårdnad och fostran. En viktig faktor för att barn ska kunna känna sig trygga med en 

eller flera pedagoger i förskolan är att pedagogerna tillägnat sig kunskapen om små 

barns behov. Att de använder sitt engagemang och sitt professionella kunnande för att 

skapa nära känslomässiga relationer till barnen som de möter i förskolan. Niss och 

Söderström (2006) skriver om vikten av att barn har skapat en trygg anknytning till en 

pedagog i förskolan. De menar att det i sin tur kan leda till att överlämningen från 

vårdnadshavare till pedagog blir lättare. Finns det en trygg relation mellan de båda tar 

inte barnet skada när det blir lämnat. För att skapa en trygg relation så krävs det att 

pedagogen är lyhörd för barnets behov och att det finns möjligheter att bemöta de behov 

som barnet har. 

Men anknytning handlar om mer än att bara känna en trygghet eller en närhet till de 

vuxna som barn möter i förskolan. Anknytning handlar om mer än positiva känslor, som 

trygghet och närhet. Det handlar lika mycket om att pedagoger kan hjälpa barn att 

hantera svåra känslor eller att vara ett stöd för barnen vid deras utforskande 

(Brandtzaeg, Torsteinson & Qiestad, 2013). Både anknytningsbehovet och behovet av 

att utforska sin omgivning är medfödda och hänger samman. På så sätt är de beroende 

av varandra. För att barnet själv ska kunna utforska sin omgivning måste barnet känna 

sig tryggt och våga lämna sin trygga bas som i detta sammanhang kan vara en pedagog i 

förskolan (ibid.). Begreppet trygg bas är det mest centrala inom anknytningsteorin. 

Enligt Bowlby (2010) måste det enskilda barnet ha en trygg bas, där barnet kan tanka 

trygghet om behovet skulle uppstå, att utgå ifrån. Det kan till exempel behövas när 

barnet utforskar sin omgivning och en känsla av otrygghet kan uppstå. 
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5.3.1 Anknytningshierarki 

Barn kan utveckla anknytningsrelationer till flera olika personer men det innebär inte att 

alla relationer är lika viktiga. Broberg, et.al. (2012) beskriver de olika 

anknytningsrelationerna som hierarkiskt organiserade. Längst upp i hierarkin brukar den 

person vara som har varit barnets fasta punkt sedan spädbarnsåldern. Anledningen till 

att det är så har att göra med anknytningens ursprungliga ändamål som innebär att 

någon ska finnas där för att skydda barnet i händelse av fara. Konsekvensen av detta kan 

bli att det är svårt för personer som befinner sig längre ner i hierarkin att trösta ett barn 

då personen som är längst upp i hierarkin är i närheten. Detta kan ha betydelse för hur 

lämningen blir av ett barn på förskolan. Delvis beroende på vem det är som lämnar 

barnet men även vem det är som tar emot barnet. 

Anknytningen som barn skapar till de pedagoger de möter i förskolan kan beskrivas 

som en sekundär anknytning (Brandtzaeg et.al. 2013). Det innebär inte att den 

anknytningen är mindre värd. Den hamnar bara lite längre ner i anknytningshierarkin än 

anknytningen som barnen skapar till sina vårdnadshavare. En viktig faktor att ta hänsyn 

till beträffande bandet som barn skapar tillsammans med en pedagog på förskolan är att 

låta det ta den tid som barnet behöver. Detta kan också vara avgörande för hur många 

anknytningsrelationer som barn utvecklar eftersom sådana relationer kräver mycket tid 

och engagemang. Det totala antalet anknytningsrelationer som barn kan skapa är mellan 

en till fem stycken. Men genom att pedagoger är lyhörda inför barns behov och att de är 

tillgängliga när barnen behöver dem skapas de bästa möjligheter till en trygg 

anknytning mellan barn och pedagog (ibid.). 

 

5.3.2 Sammanfattning 

 

Broberg, et.al (2012) menar att barns anknytning är en viktig del i dess 

personlighetsutveckling. Dessutom är anknytningen avgörande för den fortsatta 

utvecklingen med bland annat realtionsskapande. Barn annordnar sina 

anknytningsrelationer hierarkiskt vilket betyder att när någon som står högt i 

anknytningshierakin är närvarande tyr sig barnet helst till den (ibid.). Med en tro om att 

barns anknytning kan påverka hur lämningen i förskolan fortskrider valdes teorin ut 

som en utgångspunkt för resultat och analys i den föreliggande studien. 
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6 Metod 

I metodkapitlet redogörs och motiveras de metodval som gjorts inför studien. Först 

beskrivs och motiveras vilken metodansats som valts ut. Därefter redogörs det för hur 

urvalet samt datainsamlingen under studien genomförts. Sedan följer hur 

genomförandet gått till, hur datan har bearbetats samt vilka etiska ställningstaganden 

som gjorts. Slutligen förs en diskussion om metodkapitlet. 

  

6.1 Kvalitativ metod 

I den föreliggande studien valdes en kvalitativ ansats som metod. Valet av en kvalitativ 

ansats gjordes på grund av att ett perspektiv inifrån en förskolepedagogisk kontext 

efterfrågades. Förskollärares uppfattningar, tankar och erfarenheter av lämningen var 

det som ansågs viktigt i sökandet för att uppnå syftet med studien. Genom en kvalitativ 

undersökning blir empirin mer djupgående och nyanserad. Dessutom passar en 

kvalitativ ansats bra i den föreliggande studien då en vilja att undersöka en process 

fanns. Fokus har lagts på goda samtal mellan informant och intervjuare och vid 

analysen har utgångspunkten legat i den insamlade datan och en noggrann granskning 

av det empiriska materialet (Denscombe, 2009).  

Något som kan appliceras på den föreliggande studien, och valet av att använda en 

kvalitativ metod i den, är de utmärkande dragen som Yin (2013) beskriver. Nämligen att 

det som studeras ska vara den mening som människors liv under verkliga förhållanden 

kan tillskrivas och att undersökningen ska återge de åsikter och synsätt som de 

människor som deltar i studien uttrycker. Studien ska täcka in de omständigheter och 

sammanhang som människorna lever i samt ge insikt om framväxande eller rådande 

begrepp vilka kan förklara socialt mänskligt beteende. Dessutom ska en strävan om att 

använda många källor finnas (ibid.). 

  

6.2 Urval 

I den föreliggande studien har fem förskollärare intervjuats för att samla in data. Det är 

en utmaning att veta hur många och vilka som ska ingå i urvalet samt varför de ska ingå 

(Yin, 2013). Att studien begränsas av en tidsplan har till viss del påverkat urvalet. Det 

var ett till viss del målinriktat urval som gjordes då informanter med 

förskollärarutbildning efterfrågades. En förskollärarutbildning var dock det enda kravet 

som togs i beaktning inför datainsamlingen. Övriga kriterier, som exempelvis 

informantens ålder, har av bekvämlighetsskäl inte tagits hänsyn till vid urvalet. Valet att 

fokusera på förskollärare och inte på andra yrkesverksamma grupper i förskolan var, 

som tidigare beskrivits, aktivt. Detta eftersom förskollärarna har en högskoleutbildning 

inom pedagogik. Med en förskollärarutbildning finns en bearbetad och fördjupad 

förståelse för yrket. Valet att genomföra endast fem intervjuer för insamling av data har 

även det tagits av bekvämlighetsskäl. Studien begränsas av en tidsplan och därmed 

bedöms den inte kunna omfattas av mer data än vad som angivits ovan. Dessutom är 

förskolorna, där de fem informanterna är verksamma, belägna på ett, ur författarnas 
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perspektiv, rimligt avstånd. Denscombe (2009) menar att det egentligen inte finns något 

som hindrar forskare från att använda ett slumpmässigt urval men att det i praktiken är 

osannolikt att så bli fallet. De personer som väljs ut som informanter tenderar att ha 

någon specifik egenskap eller position som efterfrågas. 

I den föreliggande studien har informanterna fått fingerade namn vilka är Sofia, Tove, 

Eva, Anna och Lisa. Sofia arbetar på en mindre förskola, med två avdelningar, på 

landsbygden. Hon är verksam på en småbarnsavdelning där barnen är mellan ett och tre 

år. Hon har arbetat som förskollärare i elva år. Tove är verksam på samma förskola som 

Sofia men arbetar istället med de större barnen, tre till sex år. Även hon har arbetat som 

förskollärare i elva år. Eva har arbetat som förskollärare i tio år och är idag verksam på 

en större förskola, med tolv avdelningar, i en mellanstor stad. Hon arbetar på en 

småbarnsavdelning, där barnen är mellan ett och två år gamla. Anna har varit verksam 

förskollärare i elva år och arbetar på samma förskola som Eva. Även hon jobbar på en 

småbarnsavdelning där barnen är mellan ett och två år gamla. Däremot vill vi poängtera 

att det inte finns något samarbete mellan de avdelningar där Anna och Eva är 

verksamma. Förskolan är så pass stor så de olika husen där de olika avdelningarna är 

belägna kan ses som mindre, enskilda förskolor. Även Lisa är verksam på samma 

förskola som Eva och Anna. Hon arbetar däremot på en storbarnsavdelning där barnen 

är mellan tre och fem år. Hon har arbetat som förskollärare i tretton år.  

 

Tabell: 

 utbildning antal 

yrkesverksamma år 

förskola 

Sofia förskollärarutbildning 11 1 

Tove förskollärarutbildning 11 1 

Eva förskollärarutbildning 10 2 

Anna förskollärarutbildning 11 2 

Lisa förskollärarutbildning 13 2 
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6.3 Datainsamling 

För att få fram data till studien har intervjuer använts som undersökningsverktyg. 

Närmare bestämt personliga semistrukturerade intervjuer. En personlig intervju är en 

typ av samtal mellan intervjuare och informant där intervjuaren har ett bestämt fokus 

och syfte som styr riktningen på samtalet. Semistrukturerade intervjuer är baserade på 

ett speciellt tema, i det här fallet lämningssituationen i förskolan, med frågor som ska 

besvaras. Dessutom lämnas det vid semistrukturerade intervjuer ett utrymme för att den 

information som informanten ger delvis kan styra hur intervjun fortlöper. Exempelvis 

vilka följdfrågor som kan tänkas ställas (Denscombe, 2009). Det fanns i den 

föreliggande studien en vilja om att få insikt i vilka tankar, åsikter och erfarenheter den 

specifika yrkesgruppen förskollärare har kring lämningssituationen i förskolan. 

Denscombe (ibid.) skriver att vid denna typ av strävan hos forskare så är intervju med 

största sannolikhet det mest lämpade tillvägagångssättet. Vidare menar Denscombe 

(ibid.) att när det gäller undersökningar som efterfrågar information från en särskild 

nyckelperson samt att risken för eventuellt känsliga frågors uppkomst föreligger passar 

intervju bäst. Därav valdes intervju ut som verktyg. I det här fallet baserades intervjun 

på temat lämningen i förskolan och frågornas formulering sökte svar på studiens 

forskningsfrågor. Det är viktigt att intervjuaren inte ställer ledande frågor utan tar 

hänsyn till informantens svar och tankar (Kihlström, 2007). Frågorna i en intervju, likt 

de föreliggande, ska ha en karaktär av att vara öppna och relevanta för studiens syfte 

och forskningsfrågor (Denscombe, 2009). Informanten ska även ges möjlighet till att 

utveckla sina svar och tankar och detta är något som har givits hänsyn vid 

genomförandet av intervjuerna. Att använda sig av intervju som forskningsverktyg 

möjliggör alltså en ökad förståelse för informantens syn på och tankar om omvärlden 

(Kihlström, 2007). 

Inför intervjuerna formulerades relevanta och öppna intervjufrågor (Bilaga 2) där 

förhoppningen var att ge informanterna större möjlighet till att berätta om sina tankar. 

Intervjufrågorna formulerades utifrån en tanke att få svar på studiens forskningsfrågor. 

De tre första frågorna formulerades i syfte att få en allmän bild av vilken uppfattning 

informanterna har om lämningssituationen på förskolan. Vidare formulerades frågor 

som berör yrkesprofessionen vilka även dem gav svar på forskningsfråga 1. Utifrån de 

svar informanterna gav på dessa frågor identifierades även relationsskapande som en 

viktig faktor vid lämningen på förskolan. Med dessa svar uppkom det ytterligare en 

forskningsfråga som ansågs relevant i studiens sammanhang. För att få svar på 

forskningsfråga 3 formulerades frågor som berör barns trygghet och anknytning. 

Slutligen formulerades en fråga för att säkerställa att informanterna delgett intervjuarna 

all den information som de själva ansåg vara relevant. Alla intervjuerna spelades in på 

mobiltelefoner. Detta för att intervjuerna i efterhand skulle kunna transkriberas, 

bearbetas och analyseras. 

 

 

6.4 Genomförande 

Inför studien skickades ett missiv (Bilaga 1) ut till ett antal förskolechefer i två 

närliggande kommuner sett utifrån författarnas geografiska utgångspunkt. I missivet 

förklarades studiens syfte kort samt att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) skulle tas i beaktning. Ett antal förskolechefer svarade på missivet och vi fick 
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kontaktuppgifter till fem olika förskollärare som vi fick tillstånd att ta kontakt med. 

Efter personlig kontakt med alla fem förskollärarna bestämdes datum och tid för att 

genomföra varje intervju. Genomförandet av intervjuerna ägde rum på respektive 

förskola. Intervjuerna genomfördes av oss båda och inleddes med en kort redogörelse av 

studiens syfte. Därefter informerades informanterna återigen kort angående sina etiska 

rättigheter utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Intervjuerna 

spelades in på mobiltelefoner. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna 

tillsammans var en tro om att detta skulle underlätta vid uppkomsten av följdfrågor. 

Dessutom antog vi som författare att det skulle vara bra att det var två som hört 

informanternas utsagor vilket vi trodde skulle underlätta vid analysen. 

  

6.5  Bearbetning av data 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ord för ord via dator, och skrevs ut i 

pappersformat. Genom att genomföra en transkribering väcks samtalet till liv igen och 

intervjuaren blir åter påmind om intervjuns innehåll. Dessutom underlättar det vid 

resultat och analys att intervjuerna är utskrivna i pappersformat istället för att forskaren 

ska söka fram och tillbaka i en ljudfil (Denscombe, 2009). Den insamlade empirin 

kategoriserades därefter in i specifika teman grundat på forskningsfrågorna och syftet. 

De olika teman som identifierades var Beskrivning, Yrkesprofession, Barnsyn, 

Relationer och Anknytning. Kihlström (2007) skriver att sammanställningen av 

intervjusvaren är resultatet och att det är viktigt att ha formulerat om svaren med 

informanternas egna ord. Svaren måste bearbetas, sammanställas och kategoriseras i 

teman. Något som ökar trovärdigheten av studien är användningen av citat från 

intervjuerna i resultatdelen (ibid.). De citat som valts ut är citat som ansetts relevanta 

samt att alla informanter har synliggjorts i resultat-kapitlets helhet. Som väntat var vissa 

av informanterna mer utförliga i sina intervjusvar än andra vilket gör att det i resultat-

kapitlet kan uppfattas som att citeringen är ojämnt fördelad. I slutet av varje kategori 

skapades en kort sammanfattning för att tydliggöra resultatet. Därefter har resultatet 

analyserats och det relevanta innehållet har kopplats till forskningsfrågorna. Varje 

kategori som framkom i resultatet analyserades och ställdes i relation till den litteratur 

och de teorier som ansågs relevant. Kategorierna i resultatet analyserades i turordning 

utifrån litteratur och teori som skrivits fram i Kapitel 4. Tidigare forskning och Kapitel 

5 Litteraturgenomgång. Efter varje analyserad kategori skapades därefter en 

sammanfattning för att tydliggöra analysen. 

  

6.6  Etiska överväganden 

I den föreliggande studien visades hänsyn till Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

Principer (2002) där informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet ingår. Informationskravet innebär att de medverkande delges studiens 

syfte och vilka villkor som gäller. Informanterna informerades om att det var frivilligt 

att delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta krav uppnåddes 

när ett missiv skickades ut med all relevant information till de medverkande. I missivet 

presenterades även samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva får bestämma om 

de vill deltaga eller ej. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som berör de 
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medverkande ska förvaras på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002).  För att uppnå konfidentialitetskravet fingerades namnen på 

förskollärarna i studien. Det sista kravet som togs hänsyn till var nyttjandekravet vilket 

innebär att allt material som berörde de medverkande bara har använts till studiens syfte 

(ibid.). Redan i missivet presenterades vad syftet för den föreliggande studien var samt 

att all data kommer raderas när studien är avslutad och godkänd. 

  

6.7  Metoddiskussion 

Det har under hela studiens gång funnits en ambition till att vi som författare ska hålla 

isär våra egna uppfattningar om de berörda ämnena ifrån det som framkommer i 

resultatet. Detta för att sträva efter en så objektiv studie som möjligt. Vi är dock 

medvetna om att en studie likt denna aldrig går att göra helt värderingsfri och fri från 

subjektivitet eftersom det är vi som forskare som har valt ut tidigare forskning och 

litteratur samt formulerat intervjufrågorna. Detta påverkar i sin tur både intervjun och 

hur resultatet därefter analyseras och tolkas. Även vid själva genomförandet av 

intervjuerna finns en påverkan från oss forskares sida. Denscombe (2009) beskriver hur 

informanter påverkas av vem det är som intervjuar dem och menar att bland annat kön, 

ålder och etnicitet är faktorer som kan ha en inverkan på huruvida informanterna svarar 

på intervjufrågorna med mer eller mindre ärliga och utförliga svar. 

Studien kan uppfattas som trovärdig då syftet kan relateras till forskningsfrågorna. 

Intervju som undersökningsverktyg har använts vilket Denscombe (2009) skriver är ett 

tillvägagångssätt erkänt för en kvalitativ ansats och som i sin tur ökar trovärdigheten. 

Forskningsfrågornas utformning stöttar syftet och svaren på dem har gjort syftet 

genomförbart. Forskningsfrågorna har i sin tur besvarats i resultatet av det studerade 

materialet och i det studerade materialet har relevanta och genomtänkta intervjufrågor 

använts. Dessutom stärks resultatet med olika citat hämtade ur intervjumaterialet vilket 

gör att läsaren själv kan jämföra resultat med analys. Däremot inser vi att en del av de 

följdfrågor som ställdes i de olika intervjuerna till viss del kan uppfattas som ledande 

vilket i sin tur kan ha en påverkan på vilken inriktning intervjuerna tog. Dock kan 

studien ses som ekologiskt valid eftersom dess resultat är tillämpbart i en 

förskolepedagogisk kontext. Ekologisk validitet innebär att studiens resultat är hämtat 

ur det studerades naturliga miljö (Bryman, 2008). I studien påvisas detta genom att det 

är just förskollärare som intervjuats samt att intervjuerna har genomförts i anslutning till 

en förskolepedagogisk kontext.   

Studien kan ses som tillförlitlig då förskollärare valdes ut som informanter vilkas 

perspektiv även efterfrågades i studien. Något som också ökar studiens tillförlitlighet är 

att intervjuerna spelades in och transkriberades vilket innebär att all information som 

informanterna gav har bearbetats. Däremot kan det inte garanteras att samma resultat 

hade visats sig om studien hade genomförts av någon annan vid ett annat tillfälle med 

andra informanter. På så sätt är överförbarheten av studien liten. Något som även 

försvårar överförbarheten av studien är dess storlek. Enbart fem förskollärare har 

intervjuats vilket är en ytterst liten del av de verksamma förskollärare som finns i 

Sverige (och som på så sätt är verksamma under samma styrdokument). Däremot visar 

resultatet att det finns gemensamma åsikter och erfarenheter angående lämningen som 

skulle kunna styrka en gemensam uppfattning hos förskollärare. 
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7 Resultat 

I den föreliggande studien har resultatet kategoriserats utifrån relevanta teman kopplade 

till forskningsfrågorna. Det första temat, som är kopplat till forskningsfråga 1 är 

förskollärares förhållningssätt och uppfattningar. Därutöver identifierades två relevanta 

underkategorier som berör yrkesprofessionen och barnsyn i hopp om att förtydliga 

resultatet. Det andra temat, vilket är kopplat till forskningsfråga 2 är relationer i 

förskolan. Det tredje och sista temat som valdes ut är kopplat till forskningsfråga 3 och 

är anknytning. 

  

7.1  Förskollärares förhållningssätt och uppfattningar 

Majoriteten av informanterna uttrycker att lämningssituationen är en viktig del i 

förskolan. Lisa uttrycker det som att lämningen är något som kan ske över hela dagen 

och kan se väldigt olika ut beroende på vilken tid på dagen som lämningen sker. En 

majoritet av informanterna menar att en lugn lämning är att föredra. Eva uttrycker dock 

aldrig att lämningen behöver vara lugn för att vara god utan lägger stor vikt vid 

tryggheten. Även Lisa lyfter tryggheten i samband med den goda lämningen. Alla fem 

är dock eniga om att en god lämning ska vara kort med ett tydligt avslut. Anna talar om 

vikten vid att lämningen har ett tydligt avslut mellan barn och vårdnadshavare: 

Ja, nä och det är vi ganska tydliga med på inskolningen också till exempel att vi 

vill att ni säger hejdå när ni lämnar barnet, det vill vi alltid, vi vill inte att ni bara- 

men de leker nu ska jag gå? Nä du ska säga hej då först för annars bli ju barnet 

också, det blir ju lite mer osäker. (Anna) 

 Även Tove talar om vikten av ett tydligt avslut när hon uttrycker följande: 

Ja och så säger man hej då en extra gång så är det kört liksom istället för och säga 

hej och en kram och så går vi och så vill man liksom nämen vi kanske ska säga 

hejdå en gång till och då är det kört så. (Tove) 

Två av informanterna nämner betydelsen av rutiner i samband med goda 

lämningssituationer och Lisa menar att rutiner ger trygghet. De lägger även vikt vid att 

det finns tillräckligt med personal på plats som en förutsättning för goda 

lämningssituationer. 

Tre av informanterna uttrycker en gemensam syn på hur den goda lämningen ska se ut 

vid själva överlämnandet. De menar alla att det är viktigt att det är föräldrarna som 

lämnar över barnet till personalen, inte personalen som tar barnet ifrån föräldern. Anna 

uttrycker det på följande sätt: “vi brukar tänka att föräldern ska lämna till oss … för 

annars kan man ju kanske känna nu tar någon mig”. Eva menar dessutom att det är 

viktigt att barnet själv, aktivt väljer att gå in till den personal som tar emot. Alltså att 

föräldern lämnar barnet vid grinden och att barnet själv går in på avdelningen. 
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Och vi försöker också med de små barnen att man inte ska lyfta över i famnen 

liksom utan om de kan så är det ju bra om de går in själva. Vi sitter på golvet och 

tar emot dem inte det här liksom att lyfta över. Både för att spara på oss men 

också för att barnet ska känna att det går ju in själv, kanske också att vi inte ska 

behöva ta barnet utan att föräldern får lämna det till oss. Att inte vi blir de onda 

alltså. (Eva)  

Andra faktorer som även nämns av informanterna i samband med beskrivning av den 

goda lämningen är arbetslivserfarenhet, likvärdigt bemötande, individanpassning, att 

hälsa på alla och att barnet kommer igång snabbt och leker. 

  

7.1.1 Yrkesprofessionen 

Samtliga informanter tycker att det är deras ansvar att möta barnen och deras 

vårdnadshavare vid lämningen. Med möta menar dem att det är viktigt att alla barn blir 

sedda och hälsade på. Alla betonar hur viktigt det är att säga hej till alla barn, oavsett 

om barnen är exempelvis glada eller ledsna. Majoriteten av informanterna uttrycker att 

det är viktigt att de tar sig tid till varje lämning. Lisa talar om hur alla barn har olika 

individuella behov och ritualer vilket kräver att förskolläraren kan känna in och tar ett 

ansvar över att lära sig de olika behoven. Det kan till exempel vara en del barn som 

behöver hjälp in i leken samtidigt som andra barn springer in på avdelningen och 

kommer igång direkt. Inkännande är något som alla fem informanter betonar i samband 

med förskollärarens ansvar vid lämningen. Även Sofia menar att det är hennes ansvar 

att ta reda på om det finns särskilda behov hos något barn, som hon inte känner så väl, 

som hon måste ta hänsyn till. 

Ja, är det nya barn så brukar jag ju fråga den personalen som är på avdelningen 

om det är nått speciellt som jag ska tänka på, hur de brukar göra alltså så man 

försöker hitta den här rutinen att när vi tar emot så gör vi så här sen försöker man 

göra ungefär likadant. (Sofia) 

Även Anna tycker att hon har ett ansvar att ta reda på vad barn har för olika behov vid 

lämningen för att den ska bli så individanpassad som möjligt. Hon menar dock att det 

även är de olika avdelningarnas ansvar att informera övriga avdelningar, som de delar 

öppningarna med, om vilka behov som olika barn har. 

Gemensamt för alla informanter är att de anser att det är deras ansvar att lämningen blir 

så bra som möjligt. Tove nämner tex att hon har en viktig roll och Sofia betonar vikten 

av att behålla lugnet. Andra egenskaper som nämns av informanterna är positivitet, 

flexibilitet och glädje. Något som alla också nämner är att de alltid erbjuder 

vårdnadshavarna någon typ av återkoppling om lämningen har varit tuff. Det som skiljer 

är att två av informanterna erbjuder sig att skicka ett sms eller ett mms efter en stund till 

vårdnadshavarna. De tre andra föreslår att vårdnadshavarna själva kan ringa upp efter en 

stund för att kolla läget. 

Något som alla informanterna även lägger stor vikt vid är det informationsutbyte som 

bör ske vid lämningen. De menar då alla att det är viktigt att höra med vårdnadshavarna 

hur barnets allmänna tillstånd är. Exempelvis fråga hur natten varit, om barnet har ätit 
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etc. Eva talar om detta och menar att det är bra att veta om barnet exempelvis vaknat 

tidigt och eventuellt behöver sova en extra stund på förmiddagen. 

När det kommer till olika strategier för att lyckas vända mindre lyckade lämningar till 

något positivt skiljer sig dock informanterna åt en del. Fyra stycken av dem föreslår 

olika avledande manövrer för att få barnet på andra tankar. Så som att exempelvis 

föreslå att de ska läsa en bok eller något som de vet att barnet tycker om att göra. Sofia 

betonar dock att det ska vara helt okej att barnet är ledset. Det får ta den tid det tar och 

det är hennes uppgift att behålla lugnet. 

Ja, lugn när man tar emot dem. Att man inte kanske ibland kan man känna det här 

att ooh jag måste hitta på nånting så att dem vill utan att man kanske tar det lite 

lugnt och låter dem kan komma in i sina takter, det är väl, ja… (Sofia) 

Tove menar att något som är viktigt att tänka på är att vid lämningen inte prata om sig 

själv. Hon som förskollärare är inte det viktiga då utan barnets och föräldrarnas trygghet 

ska vara i fokus. 

  

7.1.2  Barnsyn 

Informanterna är, som tidigare nämnts, överens om att ett tydligt avslut är viktigt. Sofia 

beskriver det och menar att om vårdnadshavaren säger hejdå och sedan inte går, utan 

dröjer sig kvar för att sedan säga hejdå en gång till kan leda till att barnet blir förvirrat. 

Hon talar även om att de vuxna inte ska tala över huvudet på barnen vilket stämmer 

överens med de andra informanternas utsagor. Anna uttrycker även detta genom att 

påpeka att det aldrig är barnets ansvar att exempelvis extrakläder saknas. Sådana och 

liknande samtal bör därför tas utan barns närvaro. 

Och det är inte ok heller kanske att ta saker om barnet ovanför barnets huvud, vid 

lämning och hämtning, det spelar ingen roll vilken situation det är, det kanske vi 

kan ta...vid ett annat tillfälle. För du vet såhär, just då framför barnet, sen kan 

man påpeka det men barnet kanske inte ska känna att nej, nu var det idag igen 

som jag inte hade ...vantar med mig. (Anna) 

Både Anna och Lisa lyfter att de anser att det är viktigt att kunna möta de barn som 

lämnas men ändå inte släppa fokus på den grupp med barn som redan kommit till 

förskolan. De menar båda att det inte är okej att till exempel avbryta en pågående 

aktivitet för att ta emot ett barn som ska lämnas. Lisa betonar vikten av att försöka hitta 

en balans där de kan ta emot barnet samtidigt som de fortskrider med aktiviteten. 

Och att vi inte ska sitta i hallen och möta upp ... för då släpper man de andra 

barnen man har en aktivitet med eller ett samtal med eller ganska nonchalant mot 

dem att bara ... det kommer nån och så lämnar man boken …. så lämnar man 

liksom pusslet eller spelet …. och då blir de avbrutna hela tiden. (Lisa) 

Tove talar om barn och hur de kan vara ledsna vid lämningen. Hon menar att 

ledsamheten och gråten är något som lätt smittar av sig på flera barn. Eva säger i sin tur 
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att hon vet att vissa barn behöver mer närhet än andra. Hon beskriver hur en del barn 

direkt springer in på avdelningen samtidigt som en del behöver sitta i knät eller hålla 

handen. I samband med detta beskriver hon även hur hon vet att om handen släpps så 

bryter barnet ihop. 

Tove och Anna skiljer sig från varandra i talet om när en jobbig lämning måste avslutas 

med att förskolläraren tar barnet ifrån vårdnadshavaren. Tove säger: 

Ja om vi har försökt allt som går och locka och pocka och försöka förvilla och 

dona så får man helt enkelt ta det till slut bara... bända loss det, ta det och gå 

alltså man har fått både sparkar och allt möjligt men man och sen sätta sig en 

stund till de lugna sig och sen så går det över. (Tove) 

 Anna uttrycker sig i sin tur på följande vis: 

Ja och kanske börjar redan utanför kramla sig fast för de vet inte när de 

ska...försvinna...det….sen får man ibland ett barn som är jättelesset och håller 

fast i sin förälder och den försöker lämna men man får ändå ta det liksom 

varsamt då och ta det. (Anna) 

Eva anser, som tidigare beskrivits att barnet själv ska vara aktiv vid lämningen. Hon 

menar då att barnet själv ska vara den som går in, från vårdnadshavaren till personalen, 

på avdelningen. Detta bland annat för att inte göra personalen till de onda som tar barnet 

från vårdnadshavaren. 

Resultatet visar vilka uppfattningar informanterna har om vad en god lämning på 

förskolan är. Alla informanter menar att det är en viktig del av förskolan och att det är 

viktigt med ett kort och tydligt avslut. Dessutom presenterar resultatet hur 

informanterna uttrycker sig om sin egen roll som förskollärare kopplat till lämningen. 

Alla betonar att det är deras ansvar att lämningen blir god och att alla barn känner sig 

sedda. Slutligen redovisas vad resultatet visar angående hur informanterna uttrycker sitt 

förhållningssätt gentemot barn. 

  

7.2  Relationer i förskolan 

Kopplat till relationsbyggnaden mellan förskollärare och vårdnadshavare lyfter, som vi 

tidigare nämnt, alla informanterna återkoppling i form av telefonsamtal eller sms som 

något viktigt. Eva talar om denna återkoppling som ett sätt för att vårdnadshavare ska 

känna en trygghet. Hon menar att en god kommunikation med vårdnadshavarna är av 

största vikt. Även Anna menar att samtalet mellan personal och vårdnadshavare är 

betydelsefullt och hon tror att det främjar det förtroende som vårdnadshavare bör känna 

gentemot förskolans personal. Gemensamt för informanterna är att de alla uttrycker 

vikten av att skapa goda relationer till vårdnadshavarna och barnen även om de 

uttrycker det på lite olika sätt. Lisa uttrycker det genom att säga att det är viktigt att lära 

känna vårdnadshavarna samtidigt som Tove uttrycker det genom att betona vikten av att 

bygga band mellan personal och vårdnadshavare. Alla informanter tycker att det är 

viktigt att alla känner sig välkomna i förskolan. Lisa säger: 
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Så vill vi ju att föräldrarna ska kunna känna att jamen det är ju klart att vi få va 

på avdelningen och man vill ju bjuda in dem i verksamheten också och då är det 

ju ett sätt genom lämningen. (Lisa) 

Sofia menar att vårdnadshavarna ändå lämnar det viktigaste de har, sina barn, på 

förskolan. Då måste det finnas en tillit till personalen från vårdnadshavarnas sida. Hon 

menar även att barnen känner av om deras vårdnadshavare är otrygga och betonar därför 

vikten av att ha vårdnadshavares förtroende vid lämningen. Anna syftar också på vikten 

av att ett förtroende finns när hon säger: 

Jag tänker att så mycket läggs i den där grunden vid hämtning och lämning om 

man pratar med föräldrarna eller inte för att de kommer ju alltid att känna...man 

kan va en jätteduktig pedagog resten av dagen men om man varje gång vid 

hämtning och lämning …. bara hej då, du vet ingen förälder kommer ju uppfatta 

det som så tryggt eller engagerande eller så. Det kanske är en fantastisk person 

med barnen sen men gentemot föräldrarna de ska ju också få förtroende och vilja 

lämna sitt barn. (Anna) 

Tove presenterar även en strategi de använder sig av på förskolan som hon är verksam 

vid. De genomför ett hembesök inför inskolningen för att främja relationsskapandet 

mellan personalen och barnen samt deras vårdnadshavare. Hon menar att det underlättar 

i den kommande förskolevistelsen då det har skapats ett mer personligt band mellan 

förskolan och familjen. 

Resultatet visar att alla informanter anser det viktigt att skapa goda relationer till 

vårdnadshavare och barn och att detta främjar goda lämningar. Återkoppling, 

kommunikation och att skapa ett förtroende är begrepp som informanterna nämner i 

samband med lämningssituationen. 

 

7.3 Anknytning 

Samtliga informanter är överens om att känd personal är viktigt vid lämningen då 

tryggheten spelar en stor roll. De menar alla att nya vikarier undviks som ansvariga vid 

just lämningen eftersom barnen inte har skapat en relation till dem ännu. Sofia menar att 

det är omöjligt för barnen att knyta an till flera personer direkt vid inskolningen. Dock 

menar hon att det är bra om någon mer än den personal som är ansvarig vid 

inskolningen försöker närma sig barnet. Hon menar att då är det i alla fall två personal 

som barnet förhoppningsvis knutit an till vilket underlättar vid lämningen. 

Små barn kan inte knyta an, vi är ju fyra personal här inne och de kan inte knyta 

an till fyra personer på en gång det är helt omöjligt. Så att det brukar vara den 

som skolar in och så sen att man försöker få nån kollega till mig med sig som är 

lite alltså ja de är dem två till att börja med och sen så få dem knyta an efter hand. 

(Sofia) 

Även Tove menar att barn kan ha knutit an mer till vissa än till andra men hon ser ändå 

sig själv som en stadig stöttepelare till alla barn hon tar emot. Eva i sin tur förklarar att i 
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hennes arbetslag har de ansvarsbarn vid till exempel inskolning och uppföljande samtal. 

Men det är dock inte något som de gör känt för vårdnadshavarna och de vill helst inte 

att det ska vara något som påverkar lämningen. Både Lisa och Eva tycker båda att det är 

viktigare att barnen blir trygga med alla i personalen på avdelningen än att de knyter an 

särskilt till en. Eva uttrycker det på följande vis: 

Ja ibland har vi gjort så men ibland har vi nästan försökt tvärtom för att det inte 

ska bli ännu mer liksom att nu är ju det barnet jättetryggt med dig då ska vi ju 

inte stärka på det ännu mer så att den blir liksom ännu mer skygg mot de andra. 

(Eva) 

När lämningen blir mindre god tror Tove att om hon är den som tagit emot blir barnet 

särskilt fäst vid henne under den kommande dagen. “Det sitter som ett plåster på mig 

oftast sen kan jag säga. Det knyter an, det är den som tagit emot i denna jobbiga 

situation, den är den som gäller”. Anna förklarar att hon tror att anledningen till att barn 

kan tycka det är väldigt jobbigt att säga hejdå till vårdnadshavarna är att just 

vårdnadshavarna är barnets förstahandsperson. Hon menar att det alltid är jobbigt för att 

barnet vet att uppbrottet måste komma. 

De kanske trivs här jättebra och är jättetrygga med det är jättejobbigt att säga 

hejdå till mamma och pappa … för att så länge de är kvar så klart att barnet vill 

vara med sin förälder det är ju deras förstahandsperson. (Anna) 

Eva tror att vårdnadshavares osäkerhet, otrygghet och stress överförs på barnet och på 

så sätt har en inverkan på hur barnet upplever lämningen. Utifrån detta menar hon att 

det är väldigt viktigt att både barnet och vårdnadshavarna är trygga med att barnet 

lämnas på förskolan. Hon berättar vidare att så fort vårdnadshavaren har gått brukar 

barnet bli nöjt. Däremot menar hon att det förekommer att vissa barn är nöjda och glada 

vid hela lämningen, där det blir ett tydligt avslut mellan vårdnadshavare och barn, för att 

efter en stund bli väldigt ledset och oroligt.   

Samtliga informanter betonar vikten av ett tydligt avslut så att barnet blir medvetet om 

att vårdnadshavaren går och inte söker efter vårdnadshavaren senare. Återigen betonas 

vikten av ett hejdå. Lisa beskriver hur en del barn bara blir inknuffade på avdelningen 

utan att vårdnadshavaren varken säger till personalen att barnet kommit till förskolan 

eller säger hej då ordentligt till barnet. 

Resultatet visar att informanterna är överens om att känd personal är viktig vid 

lämningssituationen eftersom tryggheten spelar en stor roll. Resultatet visar dock att 

informanterna har olika syn på hur barn utvecklar en trygghet i samband med 

lämningen. Exempelvis betonar en av informanterna att det är viktigt att inte stärka de 

redan starka anknytningsrelationerna samtidigt som en annan menar att det är omöjligt 

för barn att knyta an till flera pedagoger på samma gång.  
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8  Analys 

I analysen har de utvalda teman som identifierades i resultatet tagits i beaktning och 

analyserats ett i taget med hjälp av de teorier och begrepp som presenterades under 

tidigare forskning och litteraturgenomgång. Under kapitel 8.1 Förskollärares 

beskrivning av lämningen i förskolan, kapitel 8.2 Relationers betydelse vid lämningen i 

förskolan samt 8.3 Lämningens påverkan av trygga barn i förskolan analyseras resultatet 

utifrån de begrepp som presenterades under kapitel 4. Tidigare forskning och kapitel 5. 

Litteraturgenomgång. Bärande begrepp vid analysen är förhållningssätt, 

perspektivförståelse, barnsyn, relationer och anknytning.  

 

8.1  Förskollärares beskrivning av lämningen i förskolan 

Alla informanter menar att lämningen är en viktig del av förskolans verksamhet. Lisa 

trycker på att lämningar kan se väldigt olika ut beroende på vid vilken tidpunkt de 

inträffar. Vid vissa tidpunkter är det mycket barn samtidigt och vid andra tillfällen är det 

färre barn. Vid de tillfällen då det är mycket barn som redan anlänt till förskolan kan en 

lämningssituation lätt bli stökig. Förskolläraren som ska ta emot det barn som ska 

lämnas måste samtidigt hålla fokus på övriga barngruppen. Detta kan i sin tur leda till 

att det inte finns utrymme för samtal mellan förskolläraren och vårdnadshavare. Detta 

kan kopplas till det Sandberg och Vuorinen (2008) uttrycker om hur viktig tidpunkten är 

för lämningen och hur det kan påverka om det blir en lugn stund mellan förskollärarna 

och vårdnadshavarna. Finns inte tid för samtal kan det påverka relationen mellan 

förskollärare och vårdnadshavare negativt. Just att en lämning ska vara lugn är en 

gemensam åsikt hos majoriteten av informanterna vilket kan tolkas som att de upplever 

det problematiskt om lämningen blir stökig. Sandberg och Vourinen (ibid.) menar att 

förskollärarens kompetens påverkar relationerna i förskolan. Kopplat till stressiga 

lämningssituationer har alltså förskollärares kompetens att behålla ett lugn en stor 

påverkan på hur lämningen fortskrider. Detta gör i sin tur att barnen får olika 

möjligheter till en god lämning beroende på vilken tidpunkt de lämnas. Å andra sidan 

kan informanternas utsagor om vikten av en lugn lämning tolkas som att de, likt det som 

Sandberg och Vourinen (ibid.) uttrycker, är medvetna om att deras förmåga att behålla 

lugnet i stressiga situationer påverkar lämningen.  

De kommande två underrubrikerna, som berör yrkesrollen och förskollärarens 

förhållningssätt och barnsyn, synliggör hur förskollärare talar om sin yrkesroll samt hur 

deras förhållningssätt och barnsyn tar sig uttryck i deras tal om lämningen. 

 

8.1.1  Yrkesrollen 

Gemensamt hos alla informanter är att de anser att det är de som yrkesprofessionella 

som bär ansvaret över hur lämningen blir. Josefsson (2018) menar att arbetet som 

förskollärare och de möten med små barn och deras vårdnadshavare är något som ställer 

höga krav på pedagogers ansvarstagande. Detta är något som kan kopplas till 

informanternas utsagor angående det egna ansvaret över hur lämningen fortskrider. 
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Larsen (2014) menar att det finns en komplexitet i förskolläraryrket då förskolans regler 

och förskollärarens egna värderingar krockar. Detta kan göra att en osäkerhet infinner 

sig och då är det viktigt att förskolläraren strävar efter att inta barnets perspektiv. Anna 

och Lisa talar om hur viktigt det är att inte avbryta en aktivitet för en hel barngrupp när 

det kommer ett barn som ska lämnas i förskolan. De menar då att de måste försöka hitta 

en balans i att möta alla på en gång. Detta kan kopplas till det Larsen (ibid.) talar om i 

hur förskolläraryrket innehåller en komplexitet och en vikt i att söka inta barnens 

perspektiv. Tre av informanterna talar om att arbetslivserfarenheten hos förskollärare 

kan vara en avgörande faktor för en god lämning. Tolkningsvis kan detta relateras till en 

koppling mellan arbetslivserfarenhet och en utvecklad förmåga att kunna inta ett barns 

perspektiv. Att inta barns perspektiv eller inta ett barnperspektiv skiljer sig åt. Ett barns 

perspektiv är ett barns egna upplevelser, vilket en vuxen aldrig fullt ut kan inta. Ett 

barnperspektiv däremot är hur en vuxen kan inta ett perspektiv där barnets bästa står i 

fokus (Johansson, 2011; Sommer et.al, 2013; Söderlund Wijk, 2016). 

 

8.1.2  Förskollärares förhållningssätt och barnsyn 

Samtliga informanter betonar att det är viktigt med ett kort och tydligt avslut. Detta kan 

tolkas som att det finns en syn på barn där vuxna vet bättre (Johansson, 2011). Att det är 

de vuxna som i detta fallet är de som avgör att ett kort och tydligt avslut är det bästa för 

barnet. Å andra sidan kan det tolkas som att förskollärarna har barnets bästa i åtanke och 

försöker känna in barnets behov, de försöker vara tillerkännande (Öhman, 2006). Att 

vara tillerkännande är även något som kan appliceras på det som Sofia uttrycker 

angående att barnet ska få komma in i sina egna takter och inte ska behöva avledas för 

att bli på gott humör efter en jobbig lämning. Sofias inställning kan ha sin grund i att 

hennes barnsyn grundar sig på en tanke om att barnet är en medmänniska (Johansson, 

2011). Att se ett barn som en medmänniska är även något som speglas i hur Anna 

uttrycker sig om hur en jobbig lämning avslutas. Nämligen då hon talar om tillfällen då 

ett barn inte vill lämnas men ändå är tvunget till det och hon uttrycker det genom att 

beskriva hur hon måste ta barnet varsamt. Detta sätt att uttrycka sig på kan tolkas som 

att hon har en förståelse för barnets behov och försöker visa barnet respekt i en jobbigt 

situation oavsett. I rak motsats till detta kan Toves uttryckssätt om liknande situationer 

uppfattas. Hon menar att hon till slut får bända loss barnet från vårdnadshavaren. Hur 

hon uttrycker detta kan uppfattas som att hon intar ett ovanifrånperspektiv vilket 

innebär att hon utifrån sina egna intentioner gör det som hon tror är bäst i 

situationen  men det kan också spegla en barnsyn där barn inte ses som medmänniskor 

fullt ut. Däremot menar Tove, likt de övriga informanterna, att det inte är okej att prata 

över huvudet på barnen. Vilket i sin tur kan tolkas som att barnsynen är att barn är 

medmänniskor (Johansson, 2011). Eva vill att barnet själv ska gå in aktivt på förskolan 

vilket kan kopplas till hur hon sätter en tro till att barnet har en egen förmåga att ta 

initiativ till en sådan handling. Hur förskollärarna ser på barn påverkar hur olika 

situationer blir i förskolan (Öhman, 2006). På så sätt har förskollärarens förhållningssätt 

en direkt påverkan på lämningssituationen. 

Genom analysen kan konstateras att det finns mycket gemensamt i informanternas 

utsagor. Så som exempelvis att de alla tycker det är viktigt med korta och tydliga avslut 

samt att de anser sig själva som högst ansvariga vid lämningen. Anmärkningsvärt är 

dock att Anna och Tove skiljer sig så mycket från varandra som de gör i talet om 
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liknande situationer. Om deras olika uttryckssätt kopplas till det Bjervås (2003) skriver 

om hur förskollärarens förhållningssätt påverkar verksamhetens rådande diskurs kan 

deras inställning vara något som påverkar lämningssituationens utgång. 

  

8.2  Relationens betydelse vid lämningen i förskolan 

Samtliga informanter talar om hur viktigt det är med informationsutbytet vid lämningen. 

De syftar då på samtalet och kommunikationen som sker mellan dem själva och 

vårdnadshavarna angående barnet. Bland annat Eva talar om det mötet som ett tillfälle 

att delge information om barnet och dess välmående. Detta kan kopplas till det som 

Jonsdottir & Nyberg (2013) skriver om den dagliga tamburkontakten och att det är ett 

betydelsefullt tillfälle där goda relationer kan skapas. Då skapas oftast möjligheter till 

samtal som i sin tur kan bidra till att skapa en grund för barns och vårdnadshavares 

känsla av trygghet och tillit. Dessa är faktorer som ökar förutsättningar för goda 

relationer i förskolan (ibid.). Detta är även något som kan styrkas av det som Sandberg 

& Vuorinen (2008) tar upp angående hur viktig god kommunikation är för tilliten 

mellan förskollärare och vårdnadshavare. En faktor som kan vara avgörande om 

kommunikationen vid lämningen blir god är tidpunkten då lämningen sker. Exempelvis 

kan det vara så att många barn lämnas samtidigt och det kan vara svårt för 

förskollärarna att ta emot och ge den tid som ibland krävs (ibid.). Alla informanter i 

resultatet har lyft vikten av att det finns en trygghet och tillit i relationen mellan 

vårdnadshavare och dem själva. Sofia påpekar att en av anledningarna till varför tilliten 

mellan vårdnadshavare och förskolan är så viktig beror på att de lämnar det käraste de 

har till förskolan. Detta kan kopplas till en viktig del i relationen mellan vårdnadshavare 

och förskollärare att vårdnadshavare känner sig säkra på att deras barn tas väl omhand 

under tiden som de spenderar i förskolan (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Något som även 

kan kopplas till det är hur alla informanterna talar om vikten av att återkoppla till 

vårdnadshavarna i efterhand om exempelvis lämningen varit jobbig. 

Samtliga informanter nämner hur viktigt det är att alla parter känner sig välkomna till 

förskolan. Anna uttrycker särskilt att alla ska bli hälsade på och sedda vilket hon 

benämner som ett likvärdigt bemötande. Öhman (2006) menar att en god relation 

mellan förskollärare och barn bland annat kräver att förskolläraren möter barnets blick. 

Detta kan liknas vid det som Anna säger om att alla barn måste känna sig sedda. 

Goda relationer är viktiga beträffande lämningen i förskolan. Alla informanter talar om 

betydelsen av att alla ska känna sig välkomna till förskolan och hur viktigt det är att 

skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavarna för att få deras förtroende. 

Informanterna nämner också lämningssituationen som ett viktigt tillfälle att samtala 

med vårdnadshavare. 

  

8.3  Lämningens påverkan av trygga barn i förskolan 

Samtliga informanter betonar vikten av att det är känd personal som tar emot vid 

lämningen. Ingen av dem tycker att en ny vikarie ska stå som ansvarig vid lämningen 
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eftersom inget barn kan ha knutit an till dem ännu. Detta kan kopplas till 

anknytningsteorins idé om att barn måste ha en trygg bas (Bowlby, 2010). Lämnas 

barnet av sin vårdnadshavare, som förmodligen är deras högst rangordnade person i 

anknytningshierarkin, till någon som inte ens är med i det givna barnets rangordning 

står barnet helt utan trygg bas då vårdnadshavaren lämnar förskolan. Lämnas barnet 

istället till någon av de förskollärare de har knutit an till och som finns med i barnets 

anknytningshieraki söker sig barnet till den som trygg bas då vårdnadshavaren lämnat 

förskolan. Det som Lisa uttrycker angående att det är viktigt att barnen känner sig 

trygga med alla i arbetslaget kan tolkas som motsägelsefullt kopplat till 

anknytningsteorins tankar om barns förmåga att rangordna sina trygghetspersoner 

(Broberg, et.al., 2012). Detta eftersom att ett barn, enligt anknytningsteorin, då inte kan 

känna samma trygghet med alla i personalen. Däremot säger anknytningsteorin att barn 

kan känna sig bekväma med vuxna som de inte knutit an till, om den personen som 

barnen skapat en djupare relation till inte är närvarande (ibid.). Då passar Lisas utsaga 

angående vikten av att barnet kan känna en trygghet med hela arbetslaget in. När Eva 

talar om vikten vid att barn skapar en trygghet med alla i personalen tar hon det dock ett 

steg ytterligare. Hon menar att i hennes arbetslag arbetar de aktivt för att inte stärka de 

trygga relationerna, som barnet utvecklat, ytterligare. Om ett barn redan har skapat en 

god trygghetsrelation till en pedagog anser hon inte att den ska stärkas mer. Då är det 

snarare viktigt att se till att barnet bygger samma trygghet med övrig personal för att 

inte bli skygg mot dem. Detta kan tolkas som en rak motsats till anknytningsteorins 

grundidé om hur barn knyter an och rangordnar sina anknytningsrelationer (ibid.). När 

Anna beskriver hur en del barn alltid tycker att det är jobbigt att säga just hejdå till sin 

vårdnadshavare kan hennes utsaga däremot bekräfta anknytningshierakin. Hon menar 

att så länge den person som står högst i barnets anknytningshieraki, dess första trygga 

bas, är kvar på förskolan vill barnet givetvis vara med den personen. Hon stärker sitt 

påstående genom att beskriva hur barnet efter uppbrottet med sin vårdnadshavare oftast 

blir på bättre humör när den i personalen som barnet knutit an till går in som barnets 

trygga bas. Även Eva berättar om hur barn som varit ledsna vid själva lämningen ofta 

blir glada när uppbrottet är över och vårdnadshavaren har lämnat förskolan. Intressant är 

dock hur hon i samband med detta även beskriver hur en del barn, som varit nöjda och 

glada vid hela lämningen, en stund senare kan bli ledset och upprört. Detta kan tolkas 

som att barnet det handlar om inte har någon trygg bas kvar på förskolan då 

vårdnadshavaren har lämnat. Det kan i så fall vara så att barnet inte har knutit an till 

någon pedagog på förskolan vilket i sin tur kan kopplas till det arbetssätt som Eva 

tidigare beskrivit där hennes arbetslag strävar efter att barnen ska bli lika trygga med 

alla i personalen. 

Tove skiljer sig en del från de andra i talet om hur barn knyter an då hon beskriver en 

mindre god lämning. Hon menar att om hon är den som tagit emot vid en jobbig 

lämningssituation är barnet fäst vid henne under den resterande dagen och hon uttrycker 

det som att barnet knyter an. Detta kan tolkas som att det finns en uppfattning om att 

barn kan knyta nya anknytningsband varje dag. Kopplat till anknytningsteorins idé om 

anknytningshierarkin och den trygga basen (Broberg et.al., 2012) kan uppfattningen 

tolkas som motsägelsefull. 

Genom denna analys konstateras att barns känsla av trygghet i förskolan kan påverkas 

av vilken uppfattning och medvetenhet informanterna har om barns anknytning och dess 

betydelse vid lämningen i förskolan. 
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9 Diskussion 

I inledningen presenterade vi vårt motiv till varför vi ansåg att en studie likt den 

föreliggande var relevant. Vi ville som vårdnadshavare och blivande förskollärare få ett 

förskollärarperspektiv på lämningssituationen. Vi hade dessutom en förhoppning om att 

genom denna studie få och ge ett mer nyanserat synsätt på lämningen och dessutom 

finna verktyg som kan rusta förskollärare i sin yrkesroll. Det fanns även en uppfattning 

från vår sida om att det vid lämningen tenderar att läggas ett stort ansvar på 

vårdnadshavare vilket vi ville få förskollärares perspektiv på. Ambitionen var att, 

genom en kombination av förståelsen för både vårdnadshavarperspektivet och 

förskollärarperspektivet,  kunna utveckla en yrkesprofession där de barn och 

vårdnadshavare som vi kommer att möta inte ska behöva känna som vi gjort vid ett 

flertal lämningssituationer. Studien har till stor del levt upp till våra förhoppningar då 

nya tankesätt och ställningstaganden har kommit till vår kännedom genom den. 

Dessutom har vårt antagande om att anknytningen spelar en stor roll vid lämningen i 

förskolan blivit bekräftad. Däremot inser vi att våra antaganden och spekulationer kan 

ha påverkat hur vi utformade intervjufrågor och följdfrågor. Detta är något som vi har 

reflekterat kritiskt över i metodkapitlet.  

Resultatet av studien visar att förskollärare har relativt lika uppfattningar om 

lämningssituationen i förskolan. Alla informanterna anser att lämningen är en viktig del 

av förskolans verksamhet. Genom detta kan vi konstatera att lämningen faktiskt är en 

central del av en förskolepedagogisk kontext. Alla parter i förskolan berörs på ett eller 

annat sätt av just lämningen och dess utgång har enligt informanterna en påverkan på 

den fortsatta dagen. 

Analysen angående hur förskollärares förhållningssätt och uppfattningar påverkar 

lämningen i förskolan visar att alla informanter anser att det är deras yttersta ansvar som 

yrkesprofessionella att lämningen blir god. Dessutom är majoriteten överens om att en 

lugn lämning är att föredra. Analysen kopplades till huruvida lämningen blir lugn 

påverkas av vid vilken tidpunkt den inträffar. Några av informanterna lyfte bland annat 

hur de ställs inför dilemman då de ska ta emot ett barn vid lämningen samtidigt som de 

håller i en aktivitet med resterande barngrupp. Informanterna uttrycker det som en svår 

balansgång att kunna se det barn som lämnas och få det att känna sig välkommet 

samtidigt som barngruppen inte får kränkas genom att gång på gång bli avbrutna. Detta 

är något som skulle kunna vara intressant att studera närmre och lyfta till diskussion i 

samband med förskollärares arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Dels på grund av en 

uppfattning om förskolläraryrket som komplext, dels på grund av att det är barnen som 

är det viktigaste i förskolan och alltid ska prioriteras. Är det verkligen så att barnens 

bästa alltid tas i beaktning vid exempelvis sammansättning av arbetslag och 

schemaläggning? 

Vidare visar analysen att förskollärares barnsyn kan ha en direkt inverkan på hur 

lämningssituationen blir. Bjervås (2003) menar att det är de verksamma förskollärarna 

som påverkar hur diskursen på en viss förskola blir vilket vi har valt att tolka som 

applicerbart på lämningen. Detta på grund av att vi genom analysen även kunnat 

konstatera att lämningen är en viktig del av verksamheten. Något som vi fastnade 

särskilt för var hur olika två av informanterna uttryckte sig verbalt om i stort sett samma 

situation. En använder bända loss och den andre ta varsamt när de talar om hur de 
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agerar då vårdnadshavare och barn tillslut måste komma till den brytpunkt som 

lämningen ändå innebär. Vi finner detta mycket intressant och en studie som eventuellt 

innefattar observation som undersökningsverktyg hade varit en spännande vidare 

forskning på hur förskollärares barnsyn  kan ha en inverkan på hur lämningen fortlöper. 

Vi är dock medvetna om att hur informanterna uttryckte sig till oss under intervjuerna 

inte nödvändigtvis speglar deras barnsyn.  

Något som vi inte räknat med inför studien var att informanterna skulle lägga så mycket 

fokus på vårdnadshavarna i samband med frågor om lämningen. Så här i efterhand 

förstår vi varför mycket fokus kom att hamna på just vårdnadshavarna och det är något 

som vi borde ha tänkt på då det faller sig naturligt. Detta på grund av att lämningen är 

något som involverar både barn, vårdnadshavare och förskolans personal. Hade vi tagit 

det i beaktning inför intervjuerna hade förmodligen intervjufrågorna formulerats 

annorlunda. På grund av att mycket fokus kom att hamna på just vårdnadshavarna 

identifierade vi en frågeställning kring relationers betydelse vid lämningen. Detta är 

något som alla informanterna var noga med, att trygga vårdnadshavare ger trygga barn. 

Analysen i förhållande till anknytningsteorin och dess idé om att barn knyter an till 

personer hierarkiskt, splittrar till viss del informanterna. Vi inser även här att det som 

informanterna uttrycker och hur vi tolkar det som informanterna säger inte behöver vara 

sanningen. Men anmärkningsvärt är ändå den koppling som vi kan se då en av 

informanterna menar att barns redan utvecklade (anknytnings-) relationer inte bör 

stärkas mer utan istället bör stå åt sidan till förmån för att barnet ska känna sig lika trygg 

med alla i personalen. Samma informant berättar vid en annan fråga om hur barn kan 

vara glada och nöjda vid själva lämningen men efter en stund blir ledsen och orolig. 

Kan det vara så att det arbetssätt som utövas kan motverka barnens så viktiga 

anknytning? Är det möjligen så att en förklaring till att barnet blir vilset efter en stund 

beror på att det saknar en trygg bas att tanka trygghet hos? Även här skulle vidare 

studier med observation som undersökningsverktyg vara relevant för att bilda en 

djupare och mer detaljrik uppfattning. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studien har gett svar på forskningsfrågorna, 

vilka i sin tur har gjort att syftet har kunnat uppfyllas. Studien har gett en inblick i hur 

förskollärare beskriver lämningen. Vi kan även konstatera att relationsskapandet i 

förskolan påverkar lämningen genom bland annat sin påverkan på vårdnadshavares och 

barns trygghet. Dessutom kan vi konstatera att, genom anknytningsteorin, barns 

fortsatta känsla av trygghet under dagen påverkas av hur lämningen fortskrider. Genom 

detta har studien ökat kunskapen om hur förskollärare uppfattar lämningssituationen på 

förskolan. 
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10 Framtida forskning 
Med utgångspunkt i den föreliggande studien följer nedan några förslag på framtida 

forskning inom samma område. Dels hade det varit intressant och relevant att 

genomföra en studie där vårdnadshavares perspektiv på lämningen låg i fokus. På så sätt 

hade en annan sida av lämningssituationen belysts och kunnat jämföras med 

perspektivet i den föreliggande studien. En annan undersökning som hade varit relevant 

kopplat till den föreliggande studien är att undersöka barns perspektiv på lämningen i 

förskolan. Dessutom hade metoden kunnat varieras och exemplevis hade en kvantitativ 

undersökning kunnat göras inom samma område. 



  
 

i 
 

Referenser 

Arnér, Elisabeth (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bjervås, Lotta (2003). Det kompetenta barnet. I Johansson, Eva & Pramling 

Samuelsson, Ingrid (red.) Förskolan: barns första skola!. Lund: Studentlitteratur. 

Bowlby, John (2010). En trygg bas: kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Brandtzæg, Ida, Torsteinson, Stig & Øiestad, Guro (2016). Se barnet inifrån: att arbeta 

med anknytning i förskolan. Stockholm: Natur & Kultur. 

Broberg, Malin, Hagström, Birthe & Broberg, Anders (2012). Anknytning i förskolan: 

vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Commodari, Elena (2013). Preschool teacher attachment, school readiness and risk of 

learning difficulties. Early Childhood Research Quarterly, 28, 123-133. Tillgänglig på 

internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200612000348. 

Hämtad 2018-11-09. 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dion Sommer, Ingrid Pramling Samuelsson & Karsten Hundeide (2013). Early 

childhood care and education: a child perspective paradigm. European Early Childhood 

Education Research Journal, Vol. 21, No. 4, 459–475, Tillgänglig på internet: 

http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2013.845436 Hämtad 2018-12-17. 

Emilson, Anette (2003). Sätta barnet i centrum: En fråga om perspektiv. I Johansson, 

Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (red.). Förskolan: barns första skola!. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hagström, Birthe (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Lunds 

Universitet. Tillgänglig på internet: http://muep.mau.se/handle/2043/9891. Hämtad 

2018-12-11. 

 Johansson, Eva (2011). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta 

barnen i förskolan. Stockholm: Skolverket. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200612000348
http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2013.845436
http://muep.mau.se/handle/2043/9891
http://muep.mau.se/handle/2043/9891


  
 

ii 

Jonsdottir, Fanny & Nyberg, Eva (2013). Erkännande, empowerment och demokratiska 

samtal. I Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.). Föräldrar, förskola och 

skola: om mångfald, makt och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jonsson, Agneta (2016). Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i 

förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. 

Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 12(1), 1-16. 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499 Hämtad 2018-12-11 

Josefson, Mie (2018). Det ansvarsfulla mötet [Elektronisk resurs] En närhetsetisk 

analys av omsorgens innebörder i förskolan. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 

2018 Tillgänglig på internet: 

http://su.divaportal.org/smash/get/diva2:1164117/FULLTEXT01.pdf. Hämtad 2018-12-

11. 

Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I Björkdahl Ordell, Susanne & 

Dimenäs, Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Larsen, Ann-Sofie (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Tidsskrift for Nordisk 

barnehageforskning, 8(4), 1-13.Tillgänglig på internet: 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/888/1072. Hämtad 2018-12-11. 

Markström, Ann-Marie (2007). Hallen: en plats i skärningspunkten mellan privat och 

offentligt. I Halldén, Gunilla (red.). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. 

Stockholm: Carlsson. 

Månsson, Annika (2000). Möten som formar: interaktionsmönster på förskola mellan 

pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Lund: Lunds Universitet. 

Tillgänglig på internet:https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/7939/AM-

avhandl.pdf?sequence=1 Hämtad 2018-12-11. 

 

Nationalencyklopedin 2017. (2018). Malmö: NE Nationalencyklopedin AB. 

https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/lämna-in. Hämtad 2018-

12-17. 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2006). Små barn i förskolan: den viktiga 

vardagen och läroplanen. Lund: Studentlitteratur. 

Sandberg, Anette & Vuorinen, Tuula (2008). Preschool: Home cooperation in change. 

International Journal of Early Years Education. 16(2), ss. 151-161. Tillgänglig på 

internet: https://doi.org/10.1080/09669760802025165. Hämtad 2018-12-11. 

 Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2016). Stockholm. 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
http://su.divaportal.org/smash/get/diva2:1164117/FULLTEXT01.pdf
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1232/1499
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/888/1072
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/7939/AM-avhandl.pdf?sequence=1
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/7939/AM-avhandl.pdf?sequence=1
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/l%C3%A4mna-in
https://doi.org/10.1080/09669760802025165


  
 

iii 

Söderlund Wijk, Birgitta (2016). Värdekonflikter i förskolan. I Emilson, Anette & 

Moqvist-Lindberg, Ingeborg (red.). Värdefull förskola: perspektiv på värdepedagogiskt 

arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Yin, Robert K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

Öhman, Margareta (2006). Den viktiga vardagen: vardagsberättelser och värdegrund. 

Hässelby: Runa. 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iv 

Bilagor 
 

Bilaga 1  
Missiv 

  

  

2018-11-16 

Hej! 

  

Vi heter Sara Andersson och Gabriella Sandahl och vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu påbörja vårt 

självständiga arbete som kommer att handla om lämningssituationen av barn i 

förskolan. Syftet med studien kommer vara att öka kunskapen kring förskollärares 

uppfattning om lämningssituationerna i förskolan. Vi vill exempelvis öka vår kunskap 

kring vilka faktorer som kan inverka samt vilka strategier förskollärare har för att främja 

goda lämningar. 

  

Anledningen till att vi kontaktar dig är för att vi gärna skulle vilja använda oss av ert 

kunnande på området. Vi skulle väldigt gärna vilja komma till er förskola för att 

genomföra intervjuer med två stycken förskollärare. Om det skulle vara möjligt för oss 

att få komma till er och genomföra intervjuerna ser vi gärna att de två utvalda 

förskollärarna skiljer sig en del åt vad gäller arbetslivserfarenhet inom förskolläraryrket. 

  

Själva intervjun kommer att ta ca 30 till 45 minuter och vi kommer som sagt till er på 

förskolan för att genomföra den. Vi kommer att spela in intervjuerna för att kunna 

koncentrera oss på det goda samtalet under själva intervjun och senare kunna gå tillbaka 

till vad som har sagts. Efter det att studien är godkänd kommer de inspelade 

intervjuerna att raderas. Självklart kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska 

principer. Detta innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och om informanterna 

kan välja att avbryta intervjun om de känner så och även sitt deltagande. Förskollärarnas 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart användas 

till vår studie. 

  

Vi ser gärna att vi erhåller ett svar från er senast fredagen den 23/11-18 för att därefter 

kunna genomföra intervjuerna under nästkommande veckan (v.48). Om ni har några 

frågor eller funderingar är ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Tack på förhand! Hoppas vi ses! 

  

Mvh 

Sara Andersson sa223ds@student.lnu.se 

Gabriella Sandahl gs222ga@student.lnu.se 

 

  

(Handledare: Reza Arjmand reza.arjmand@lnu.se) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

  

• Vad tycker du om lämningssituationen på förskolan? 

 

• Hur beskriver du en god lämningssituation på förskolan? 

 

• Vad tycker du kännetecknar en god lämningssituation på förskolan? 

 

• Vilken betydelse tror du det första mötet för dagen i förskolan har för barnet? 

 

• Vilka faktorer vid lämningen tror du kan spela in på barnets fortsatta känsla av 

trygghet? 

 

• Hur ser du på din roll, som yrkesprofessionell, vid lämningen? 

 

• Hur arbetar du för att skapa och upprätthålla goda lämningssituationer på                            

förskolan? 

 

• Beskriv hur du skulle vilja hantera en situation där ett barn inte vill lämnas på 

förskolan. 

 

• Finns det några handlingar som bör undvikas för att kunna upprätthålla en god 

yrkesprofession när det kommer till lämningen? 

 

• Finns någonting viktigt om inlämningssituation av barnet i förskolan som jag  

inte har frågat dig



  
 

 
 

 


