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Abstract      

          

An empirical study about what preschool teachers find important in their daily comminications 

with parents and how involved children are in those communications seen from a sociocultural 

perspective. 

 

I have interviewed four pre-school teachers that work in different pre-scools about their 

experience in the daily communication with parents and how involved children are in those 

communications. The interviews where made with a qualitative method. 

 

The result from these four interviews show that the primary purpose with the conversation is to 

create a reliant relationschip with parents. A lot of times children´s participation and learning 

happens more out of coincidence than out of a strategi from the teacher. The result also shows that 

because tecahers do not reflect so much together about the dialog with parents and children they 

do not problematize the situation and therefore it does not turn out to be a learning situation for the 

children. 
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Sammanfattning 

 

 En empirisk studie om hur förskollärare ser på det dagliga samtalet med vårdnadshavare när 

barnen blir hämtade sett ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

 Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare på fyra olika förskolor ser på 

vad samtalet med vårdnadshavare ska innehålla och vad meningen med samtalet är. Studien går 

också ut på att ta reda på om barnen själva är delaktiga i dessa samtal och om de har möjlighet att 

påverka vad som sägs om dem. Intervjuerna gjordes med en kvalitativ metod. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att det främsta syftet med samtalet ur pedagogens synvinkel är 

att skapa en tillitsfull och öppen relation med föräldrar. Barns delaktighet och lärande i samtalet är 

något som många gånger sker mer av en slump för att barnet råkar var närvarande än är en 

planerad strategi från pedagogens sida. Resultatet visar också att eftersom arbetslagen på förskolan 

inte reflekterar så mycket tillsammans kring hämtningssituationen så problematiseras den inte och 

därigenom används inte hämtningssituationen som en lärande- och delaktighetssituation för 

barnen. 

 

 

 

Sökord förskola, samarbete, pedagog, föräldrar, barn
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”Alla har rätt att delta i en diskussion och debatt om saker som handlar om dem och att bli hörda” 

(Henriksen, Vetlesen, 2013, s 191). 

 

1 Inledning och problemområde 

 

Min uppsats handlar om den dagliga kommunikationen mellan pedagoger, vårdnadshavare och 

barn vid dagens slut på förskolan sett ur pedagogens perspektiv. Jag vill ta reda på om denna 

situation ses som en lärandesituation för barnet eller om det ur pedagogens situation handlar om 

information till vårdnadshavare. Min egen upplevelse är att samtalen många gånger egentligen inte 

handlar om någonting och att barnen inte alls är delaktiga. 

 

 Det råder en ojämn maktbalans mellan vuxna och barn på förskolan samtidigt som det står i 

förskolans läroplan att förskollärare ska se till att det tillämpas ett demokratiskt arbetssätt där 

barnen ska kunna delta aktivt och där barns förmåga till ansvar utvecklas (Skolverket, 2010, ss 8-

9).  En situation under dagen på förskolan där barns förmåga att kommunicera och ta ansvar för 

sig själva och sin dag inte tas tillvara anser jag är när vårdnadshavare kommer för att hämta sina 

barn. Allt för ofta upplever jag att det blir en kommunikation mellan två vuxna, det vill säga 

pedagogen och vårdnadshavaren, där barnets tankar och upplevelser inte tas tillvara trots att det är 

barnet som borde vara i fokus eftersom det handlar om barnets dag och upplevelse. 

 

 Jag vill i min studie undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förskollärare ser till att få med barns 

lärande i den dagliga kommunikationen med vårdnadshavare. Samt vad det är som pedagoger ser 

som viktigt i dessa samtal. Är det bara en stund för information mellan vuxna eller är det en 

överlämning av barnets upplevelse och lärande? Jag har valt just denna situation för att jag 

upplever den som svår och har inte hittat några riktlinjer som stöd för att få vägledning i hur jag på 

ett professionellt sätt och med barnen i fokus ska kunna få en bra överlämning mellan förskolan 

och hemmet.  

 

Två delar som jag också hade velat undersöka men som inte är med i min studie är hur barnen 

själva upplever situationen vid hämtning och övergången mellan förskolan och hemmet samt om 

det finns utrymme för barn att ha ett privatliv på förskolan som vi som pedagoger bör ta hänsyn 
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till, och hur kan man då säkra att det som måste sägas till vårdnadshavare sägs. I min studie 

fokuserar jag på pedagogerna och det kan ses som paradoxalt när uppsatsen handlar om att se till 

att sätta barnen i fokus men jag har valt att fokusera på förskollärarna eftersom det är mitt 

kommande yrke och jag vill ta reda på hur jag som blivande förskollärare ska tänka kring 

hämtningssituationen. 

 

 

2 Bakgrund och styrdokument  

 

Här tar jag mycket övergripande upp hur kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare sett ut i 

Sverige historiskt samt vad några av styrdokumenten säger om kontakten mellan pedagog och 

vårdnadshavare. Jag tar också upp barns rätt att få delta i samtal som handlar om dem.  

 

2.1 Bakgrund 

 

I boken föräldrakontakt (Flising, Fredriksson, Lund, 1996, s 51) står det om hur vårdnadshavares 

roll i skolan har förändrats över tid. Skolans roll i samhället och hur samhället ser ut är sådant som 

påverkar vårdnadshavares relationer till skolan (Flising, Fredriksson, Lund, 1996, s 51). Förr var 

vårdnadshavares roll att bli informerade och påverkade medan dem numera är mer inkluderade i 

verksamheten i skolan och ska ges möjlighet att vara en tillgång för barnens skolgång (Flising, 

Fredriksson, Lund, 1996, s 58). 1842 genomfördes Folkskolan och då gällde det för skolan att ha 

bra kontakt med vårdnadshavare för att få dem att skicka sina barn dit. Eftersom det fanns 

motsättningar mellan hem och skola gjordes det en skolutredning för att ta reda på varför dessa 

motsättningar fanns och för att hitta olika former för kontakt mellan vårdnadshavare och lärare 

(Flising, Fredriksson, Lund, 1996, s 58). Motsättningarna kom utredningen fram till berodde på att 

skolan visste för lite om barnens hemförhållanden och vårdnadshavare visste för lite om skolan. 

För att förändra detta tog man fram olika former för att förbättra relationerna som till exempel att 

ha klassmöten där vårdnadshavarna fick se hur barnen arbetade i skolan (Flising, Fredriksson, 

Lund, 1996, s 59). 1948 kom en ny utredning kallad Skolkommissionen som också kom fram till 

att det behövdes ett bättre samarbete mellan skola och hem och man betonade speciellt den 

personliga kontakten mellan lärare och vårdnadshavare (Flising, Fredriksson, Lund, 1996, s 60). 

1957 kom Skolberedningen och där la man ett väldigt stort ansvar på vårdnadshavarna kring 

barnens situation i skolan. Man menade att om skolans och hemmets värderingar inte stämde 
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överens så drabbade det barnen som blev otrygga och hela skulden på det lades på 

vårdnadshavarna eftersom skolan ansågs ha goda och eftersträvansvärda normer (Flising, 

Fredriksson, Lund, 1996, s 60). Min upplevelse av samtal med föräldrar i förskolan idag handlar 

inte längre om att hitta vem som orsakar svårigheter i olika frågor utan mer om att tillsammans 

hitta strategier för att se till att förutsättningarna för varje barn är så goda de kan vara. 

 

2.2 Styrdokument 

 

I Läroplan för förskolan (2010) står det vad pedagogerna i förskolan ska arbeta med. Bland annat 

står det att barn ska få möjlighet att ”utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2010, s. 12).  Det står också 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling” (Skolverket, 2010, s 13).  I 

Barnkonventionens korta version på Rädda barnens hemsida står det om de olika artiklarna, bland 

annat att ”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det” (Rädda barnen, 

barnkonventionen artikel 12-15).  Dessa två delar av läroplanen samt barnkonventionen anser jag 

utgör en grund för det som behövs finnas med i pedagogens tankar när hen samtalar med 

vårdnadshavare och barn vid hämtning på förskolan. 

 

3 Syfte och frågeställningar 

 

 Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur fyra förskollärare på fyra olika förskolor ser på 

vad samtalet med vårdnadshavare ska innehålla och vad meningen med samtalet är. Studien går 

också ut på att ta reda på om barnen själva är delaktiga i dessa samtal och om de har möjlighet att 

påverka vad som sägs om dem.  

 

 På förskolan arbetar det många olika sorters människor med olika bakgrund och uppfattningar 

som ändå ska göra ett likvärdigt arbete och möta barn och vårdnadshavare på ett professionellt 

sätt. För detta finns det olika styrdokument som ska ge stöd till pedagoger i arbetet men dessa 

dokument är tolkningsbara och täcker inte alla situationer som pedagoger ställs inför. Då blir de 

samtal som pedagoger för sinsemellan viktiga och ett av dessa samtal som jag själv saknar att ha 

med mina kollegor är hur vi pedagoger ser till att få med barnen i de dagliga samtal som förs 

mellan förskolan och hemmet. 
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Pedagoger har makt att lyfta fram det de anser vara viktigt om barnets dag på förskolan och jag 

vill genom mina frågor ta reda på hur förskollärare resonerar kring om de lämnar ut information 

till vårdnadshavare och i så fall vilken information de då lämnar ut. Jag vill ta reda på vad de 

väljer att lyfta fram och varför, har pedagogen en tanke med vad de vill förmedla till föräldern 

eller är det ett samtal som egentligen inte har något syfte förutom att upprätthålla en god kontakt 

med hemmet. Jag vill också ta reda på hur förskollärare ser på hur de får med barnens perspektiv i 

dessa samtal, då vårt uppdrag borde vara att få med barnen i ett socialt sammanhang, alltså ett 

trepartssamtal mellan barnet, pedagogen och föräldern. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

 Vad är syftet med samtalet vid hämtning ur pedagogens perspektiv? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det i hur pedagoger upplever samtalet med vårdnadshavare vid 

hämtning? 

 

 Exkluderas barnet eller finns det ett lärande för barnet i denna situation?  

 

 

4 Tidigare forskning 

 

Här redogör jag för tidigare forskning som tagit upp kontakten mellan pedagoger och 

vårdnadshavare och barn i förskola och skola.  

 

4.1 Utgångspunkter i kontakten med föräldrar 

 

Lars Erikson (2017) har delat upp sättet som pedagoger möter föräldrar i olika principer för att 

kunna förstå hur pedagoger ser på samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare. Han menar 

att pedagoger kan ha en isärhållandeprincip vilket innebär att man betonar det som skiljer skolan 

och hemmet. De vuxna relaterar till barnet på olika sätt där pedagogen fokuserar på den 

intellektuella sidan och vårdnadshavaren har helhetsperspektiv (Erikson, 2017). Detta perspektiv 

har varit starkt historiskt inom skolvärlden. I motsats till den isärhållandeprincipen finns 
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partnerskapsprincipen som går ut på att hem och skola ses som två platser som hör ihop och har ett 

gemensamt uppdrag att fostra kunniga och goda samhällsmedborgare. Fokus för denna princip är 

att det finns mycket att vinna på att pedagoger och vårdnadshavare samarbetar (Erikson, 2017). 

Både hemmet och förskolan är en stor del för många barn och barnen tillbringar idag en stor del av 

sin tid på förskolan. Det innebär att barnen behöver ha utrymme att visa hela sin personlighet och 

förskolan behöver ha ett helhetsperspektiv på det individuella barnet och barnet i gruppen.  

 

4.2 Professionellt samarbete  

 

Agneta Nilsson (2008, s 116) skriver om vad ett professionellt föräldrasamarbete kan innebära. 

Hon skriver hur det saknas utbildning för pedagoger i samtal och det som handlar om relationer 

och kommunikation (Nilsson, 2008, s 116) och att det är viktigt för att det är pedagogens ansvar 

att ha en fungerande kommunikation till vårdnadshavare eftersom det är pedagogen som har en 

maktposition över vårdnadshavaren (Nilsson, 2008, s 118). Hon menar att det är viktigt att göra 

denna kommunikation till en dialog och inte en monolog(Nilsson, 2008, s 118). Nilsson har gjort 

en intervju med psykologen och författaren Helle Jensen där Jensen betonar vikten av kollegial 

handledning (Nilsson, 2008, s 122). Jensen menar att det behöver vara en pågående process att se 

sina egna tankar och handlingsmönster och att pedagogers oförmåga till detta gör att de hindras 

från att ha en professionell relation med vårdnadshavare. Hon menar att alla pedagoger behöver få 

delta i arbetsgrupper i skolan där man kan samtala om svårigheter man kan möta i relationen 

mellan pedagoger, barn och föräldrar och där man får arbeta med sin professionella utveckling 

(Nilsson, 2008, s 122). En stor anledning till att jag valde att göra en studie om kontakten med 

vårdnadshavare var att jag saknar kollegiala samtal i mitt arbetslag kring föräldrakontakt och jag 

upplever många gånger att samtalen inte blir så givande som de skulle kunna vara.  

 

Fokus i kontakten mellan pedagoger och vårdnadshavare kan ibland hamna på vårdnadshavares 

rättigheter i stället för barnets rättigheter. Om detta skriver Lars Erikson (Erikson, 2008, s 124). 

Han menar att det sällan pratas om det förtroende som behöver finnas mellan pedagoger och 

vårdnadshavare utan att det ofta blir fokus på till exempel vårdnadshavares rättighet att få 

information om sitt barns kunskapsutveckling. I sin forskning har Erikson kommit fram till att 

pedagoger använder sig av förtroendeskapande handlingsstrategier (Nilsson, 2008, s 124). Dessa 

handlingsstrategier är att positionera vårdnadshavare som en intresserad och ansvarstagande 

förälder, det vill säga fokusera på vårdnadshavares positiva sidor, se till att det finns möjlighet för 

öppen kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagog samt placera barnet i centrum för 
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denna kommunikation och för relationen mellan vårdnadshavare och pedagog (Erikson, 2008, s 

124). Min egen upplevelse av samtalen vid hämtning är att det känns svårt att se till att barnet 

hamnar i centrum, det är lätt att det blir ett samtal som egentligen inte säger någonting och som 

inte inbjuder till barns delaktighet. Jag upplever också att föräldrar kan ha en osäkerhet kring vad 

de ska säga och att det därför blir så att de frågar vad barnet har gjort eller hur det är. 

 

4.3 Fördelar och svårigheter med föräldrakontakt 

 

Agneta Nilsson (2008, s 70) menar att skolor behöver arbeta med föräldrakontakt på olika sätt. 

Hon har intervjuat olika skolledare, bland annat Siw Carrass som menar att förskolan idag behöver 

ta reda på vad föräldrar har för förväntningar och inte bara utgå från att vi vet vad föräldrar 

förväntar sig (Nilsson, 2008, s 70). Carrass upplevelse är att förskolan generellt har en bra kontakt 

med hemmet och hon uttrycker att det grundar sig i den dagliga kontakten som finns mellan 

föräldrar och pedagoger (Nilsson, 2008, s 70). Carrass tar också upp hur viktigt det är att skapa en 

lärande organisation. Hon menar att på hennes förskola finns det åtta avdelningar och således 

också åtta olika subkulturer där det skiljer sig i hur pedagoger är och agerar och så måste det få 

vara: det viktiga är att det finns en ram att agera inom men frihet inom den ramen (Nilsson, 2008, 

ss 71-72). Alla människor är olika så alla pedagoger kommer inte att ha samma sätt att få den 

dagliga kontakten med föräldrar att utvecklas och bli mer givande för barn, föräldrar och 

pedagoger. Däremot anser jag att frågan behöver belysas i större grad för att få olika synvinklar på 

hur man som pedagog lyckas att få en tillitsfull och givande relation med hemmet.  

 

Marie Arnesson Eriksson (2010, s 123) menar att det är en självklarhet att pedagoger samarbetar 

med föräldrar och att det är en förutsättning för en verksamhet med kvalitet där både individen och 

gruppen står i centrum. Att förskolans personal träffar föräldrarna varje dag är något som 

underlättar samarbetet mycket. Arnesson Eriksson tar upp att hon själv länge varit fast vid att 

berätta för föräldrarna vad man gjort under dagen men att hon diskuterade med sina kollegor och 

kom fram till att de ville utveckla samtalet till att handla om vad just det barnet gjort idag för att 

föräldrarna skulle känna att just deras barn blivit sedd (Arnesson Eriksson, 2010, ss 124-125). Hon 

ger förslag om hur man kan gå tillväga för att öva upp sin förmåga att hitta de saker som man 

senare kan berätta för föräldrar. Man kan lyfta frågan i arbetslaget och hitta gemensamma metoder 

för hur man ska gå tillväga (Arnesson Eriksson, 2010, s 125). Att alltid ha block och penna 

tillgängligt för att skriva ner lärandesituationer samt innan föräldrar börjar hämta barnen tänka 

igenom vilka barn man sett under dagen och vilka man inte sett för att ha tid att hinna med alla 
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barn och ha något att säga om dem (Arnesson Eriksson, 2010, s 125). Det kan också finnas en 

skillnad i vad pedagoger menar när det säger något till föräldrar samt vad föräldrarna hör 

(Arnesson Eriksson, 2010, s 125). Olika individer tolkar saker olika och det kan leda till 

missförstånd och det kan vara en bra ide att avsluta samtal med föräldrar genom att fråga hur den 

informationen de fått känns och hur de upplevt samtalet (Arnesson Eriksson, 2010, s 125). Att 

ställa frågor till föräldrar och inte bara berätta anser jag skulle göra att föräldrarna känner sig mer 

viktiga och delaktiga i förskolan. Att ställa frågor gör att pedagoger ser till att samtalet blir en 

dialog och inte en monolog.  

 

Helle Jensen och Jesper Juul (2012, s 173) tar upp att föräldrasamarbete kan bli problematiskt och 

att föräldern kan lämna samtal med pedagoger utan att känna sig värdefull för barnet och 

pedagogen. De menar att pedagogen vet mycket om pedagogik och barnets sociala och 

intellektuella förmåga i förskolan medan föräldern vet mycket om just sitt barn och hur barnet är 

utanför förskolan (Jensen, Juul, 2012, s 173). Barnet är den som vet mest om sig själv men kan 

ofta inte uttrycka det i språk eller som de vuxna kan acceptera som barnets sanning (Jensen, Juul, 

2012, s 173). Jag menar att barn skulle kunna representera sig själva och sina egna tankar och 

åsikter i större grad än vad de får idag. Barns kompetens att kunna göra det skulle kunna tränas 

upp om de fick delta i fler samtal som gäller dem själva till exempel i hämtningssituationer. 

 

Jensen och Juul (2012, s 179) tar också upp att det är viktigt för barnen att de olika delarna som 

förskolan och hemmet utgör har ett samarbete så att barnen känner att deras liv hänger ihop. De 

menar att det är viktigt om det går att se till att barnen är med vid samtal som rör dem, både det 

dagliga samtalet och utvecklingssamtalet (Jensen, Juul, 2012, s 179). Det är endast genom att ses 

som en viktig och aktiv deltagare som barnet kan utveckla sina förmågor att föra fram sina egna 

tankar och därigenom få ett större inflytande över sitt eget liv. 

 

Sandberg, Sheridan, Vuorinen och Williams (2014) har i en studie intervjuat 30 pedagoger och 

kommit fram till att vad föräldrar vill veta och vad pedagoger vill delge ibland kan vara olika 

saker. Pedagoger vill i större grad delge föräldrarna information om barnens lärande medan 

föräldrar mer vill veta om barnens sociala och kommunikativa förmågor (Sandberg, Sheridan, 

Vuorinen, Williams 2014, s 157). Jag tror att vi på förskolan skulle gynnas av och få föräldrarnas 

förtroende i större grad om vi uppmärksammade och dokumenterade barns sociala förmågor mer, 

både i det dagliga samtalet men också i dokumentationen där det fokuseras mer på ämneslärande 

än det sociala lärandet anser jag.  
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Sammanfattningsvis fokuserar tidigare litteratur och forskning kring kontakten mellan förskola 

och hem mycket på hur kontakten mellan föräldrar och pedagoger har sett ut, ser ut idag och vad 

som kan förbättras med fokus på kontakten mellan vuxna. I min egen forskning har jag kommit 

fram till att fokus i flera fall också borde innefatta barns perspektiv och delaktighet i dessa 

situationer. 

  

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

 

Som utgångspunkt i mitt arbete har jag valt ett sociokulturellt perspektiv som jag redogör för vad 

det är. Detta eftersom i ett sociokulturellt perspektiv menar man att alla människor lär sig hela 

tiden i alla sociala sammanhang som till exempel hämtningssituationen på förskolan som mitt 

arbete handlar om. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Roger Säljö (2014) tar upp hur synen på lärande kan förändras och är påverkad av i vilka 

kulturella omständigheter vi lever i (Säljö, 2014, s 14). Han tar upp att en av de grundläggande 

utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan grupp och individ och på 

lärande och handlande där man fokuserar på hur individer och grupper tar till sig och använder sig 

av fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2014, s 18).  

 

Lev Vygotskij har haft stort inflytande på hur man ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. I 

Pedagogikens idéhistoria (Burman, 2014, s 209) beskrivs hur Vygotskij framförallt betonade 

undervisningen och den sociala omgivningens betydelse för barns moraliska och intellektuella 

utveckling. Säljö (2014, s 20) tar upp termerna verktyg eller redskap som Vygotskij använder för 

att beskriva de resurser som både kan vara språkliga och som fysiska som vi människor använder 

för att förstå och agera i vår omvärld (Säljö, 2014, s 20). Han skriver vidare att kunskaper och 

färdigheter kommer från insikter som byggts upp under lång tid och som vi kan ta del av genom 

interaktion med andra människor (Säljö, 2014, s 21). Säljö beskriver hur man kan dela upp synen 

på lärande inom ett sociokulturellt perspektiv. Han delar upp det i ”utveckling och användning av 

intellektuella redskap” ”utveckling och användning av fysiska redskap” (Säljö, 2014, s 22) samt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kontext
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”kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter” (Säljö, 2014, s 23).  

 

Språket har en central roll i människors lärande. Språket ger möjlighet att dela erfarenheter med 

varandra och hur vi ska förhålla oss till olika saker i olika sammanhang (Säljö, 2014, s 34). 

Lärprocesser pågår hela tiden både i individen och i gruppen och hur vi beter oss, tänker, 

kommunicerar och uppfattar verkligheten är formade av kulturella och sociala erfarenheter snarare 

än instinkter och genetiska förklaringar (Säljö, 2014, s 35).  En central del inom sociokulturellt 

perspektiv är kommunikativa processer (Säljö, 2014, s 37). Genom kommunikation blir individen 

delaktig i kunskaper och färdigheter, på detta sätt blir barnet genom att höra vad andra talar om 

och hur de ser på omvärlden medvetna om vad som är intressant och vad som är värt att fokusera 

på av alla de intryck de får under dagen (Säljö, 2014, s 37). Barnet får på detta sätt ta del av och 

delta i interaktiva och kommunikativa situationer som redan pågår och där det redan finns 

perspektiv på och förhållningssätt som redan är inbyggda (Säljö, 2014, s 37). 

 

Förskolan och hemmet behöver samarbeta för att få ut det bästa för barnen. Säljö (2014, s 40) tar 

upp att den primära socialisationen sker i familjen. Hemmet är där barn först lär sig språk och 

regler för socialt samspel (Säljö, 2014, s 40). I hemmet agerar och lär sig barnet i samspel med 

närstående som de har en mångsidig relation till där de närstående känner till hela barnet, dess 

historia och har en emotionell och existentiell relation (Säljö, 2014, s 40). Efter den primära 

socialisationen kommer den sekundära som sker i förskola och skola där villkoret för lärandet ser 

annorlunda ut (Säljö, 2014, s 40). Pedagogiken får en mer framträdande roll och pedagogerna i 

förskolan har inte samma helhetsbild av barnet och dess historia som hemmet har (Säljö, 2014, s 

40). 

 

Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson (2000, s 13) skriver hur vi lär oss genom möten med andra och 

hur stor betydelse det har för vår kunskapsutveckling och personlighetsutveckling. Människor runt 

omkring oss kan vara både stöd och inspirera oss och vi lär oss språklig kommunikation i 

umgänge med andra. Vi hamnar då i nya situationer som utvecklar oss vidare (Olsson, Olsson, 

2000, s 13).  

 

Tomas Kroksmark (2011, s 634) menar att språk och tanke har en viktig relation i den 

sociokulturella teorin. Han tar upp att Säljö genom stöd hos Vygotskij vill göra språk och tanke 

integrerade i varandra (Kroksmark, 2011, s 634). Kroksmark går också in på Säljös syn på lärande 
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och undervisning som har relevans i skolan. Ett sätt att se på lärande är att människan behöver 

vara delaktig i att förstå kunskaper och färdigheter samtidigt som man måste kunna använda 

kunskaperna på ett användbart sätt (Kroksmark, 2011, s 635).  

 

Säljö (2014, s 233) skriver att den bästa lärmiljön är den vardagliga interaktionen och det naturliga 

samtalet. Där formas vi till sociokulturella varelser och lär oss de interaktiva färdigheter som vi 

behöver kunna samt uppfatta budskap och bidra till samtal (Säljö, 2014, s 233). Här skulle om 

man följer Säljös tankar samtalet vid hämtning mer kunna handla om barns delaktighet och ses 

som en lärandesituation för barnen. Att få möjlighet att prata om det de själva har varit med om 

kan vara lättare för barnen när de formas till sociala varelser. Då kan de använda sig av 

upplevelser som är deras egna och som bara de själva har vetskap om utan att någon vuxen ska 

bedöma om det barnen säger är rätt eller fel. 

 

 

6 Metod 

 

Här redovisar jag hur själva studien gått till. Hartman (2003, s 29) menar att när man gör en studie 

så behöver det finnas ett ömsesidigt beroende mellan den problemställning man har, materialet 

och den metod man valt. I min undersökning fokuserar jag på olika lärandesituationer i sociala 

sammanhang.  

 

6.1 Kvalitativ metod, litteratur och forskning 

 

 Jag har gjort intervjuer med fyra förskollärare på olika förskolor för att ta reda på förskollärares 

perspektiv. Eftersom min studie handlar om människors upplevelser av saker har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer. Kvalitativ metod innebär att man 

försöker hitta en djupare förståelse för det man valt att undersöka. Man behöver tolka och ge 

meningsinnehåll till den data man fått fram (Thomassen, 2007, s 78). Kvalitativa intervjuer 

innebär att man ställer frågor som är öppna och inte har några färdiga svar, i stället ligger fokus på 

att få en djupare förståelse kring det man undersöker (Davidson, Patel, 2011, s 83). Davidson och 

Patel skriver att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av standardisering, det vill säga att 

frågorna inte följer en viss ordning (Davidson, Patel, 2011, s 83). Den som intervjuar och 

intervjuas har ett samtal där frågorna kommer i den ordning som passar just den intervjun 
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(Davidson, Patel, 2011, s 83). Frågorna som ställs är utformade så att den som svarar har 

möjlighet att ge längre och uttömmande svar (Davidson, Patel, 2011, s 83). Innan jag gjorde 

intervjuerna tänkte jag att det skulle bli ett samtal mellan mig och den jag intervjuade där jag inte 

skulle ha en speciell ordning på frågorna utan anpassa mig och ändra ordningen efter den jag 

intervjuade. Så blev det inte utan frågorna kom i den följd som jag hade skrivit dem i. 

 

Jag har använt mig av litteratur för att se tillbaka på hur barns situation på förskolan och skolan 

sett ut ur ett historiskt perspektiv vad gäller informationen som vårdnadshavare fått av pedagoger. 

Jag har använt mig av olika styrdokument som Läroplanen för förskolan, Barnkonventionen för att 

ta reda på vad dessa dokument säger om kontakten mellan förskolan och hemmet. Jag har också 

använt mig av tidigare forskning inom området föräldrakontakt i förskola och skola. 

 

6.2 Urvalsförfarande  

 

Jag har valt att intervjua förskollärare för att de leder arbetet på förskolan och har möjligheter att 

påverka vad som diskuteras på reflektionsmöten på arbetsplatserna. De personerna som är med i 

min undersökning är valda utifrån att det är pedagoger som jag tidigare arbetat med. Fördelen med 

det anser jag är att jag vet att de arbetatar på olika sorters arbetsplatser och har olika sorters 

bakgrund och förhoppningsvis olika infallsvinklar. Jag förberedde mig innan intervjuerna genom 

att fokusera på att jag skulle tänka på att vara så objektiv och öppen inför de svar jag skulle få och 

just dessa frågor som jag ställde var sådana där jag inte tidigare diskuterat med de personer jag 

intervjuade. Förskollärarna arbetar både i privata och på kommunala förskolor och i olika 

kommuner i Stockholmsområdet. Deras erfarenhet av förskolläraryrket sträcker sig mellan 9 till 22 

år. Deras ålder är mellan 33 och 45 år. I resultatdelen kommer förskollärarna att benämnas som 

pedagog 1, 2, 3 och 4. Pedagog 1, 2 och 3 arbetar med barn som är mellan tre och fem år och 

pedagog 4 arbetar med barn som är ett och två år gamla. Av de som intervjuas är en man och tre 

kvinnor. 

 

6.3 Genomförande 

 

Alla pedagoger som deltog i studien fick innan intervjuerna ta del av informationsbrev som de fick 

via e-post eller sms. Intervjuerna gjordes individuellt på ostörd plats med enbart mig och den jag 

intervjuade. Intervjuerna tog mellan femton och trettio minuter att genomföra och spelades in med 
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min mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades i sin helhet förutom stakningar och mummel. 

Hartman (2003, s 35) anser att man ska börja med faktafrågor som till exempel namn och ålder när 

man gör intervjuar och sen gå vidare till mer specifika frågor. Mina intervjuer började med några 

korta faktafrågor för att sedan gå över och handa om de tre frågeställningar jag hade. 

 

Tre av intervjuerna blev ganska korta, cirka femton minuter långa och jag funderade på hur det 

kom sig och om jag skulle göra en uppföljningsintervju för att eventuellt få mer ut av intervjun. 

Jag beslöt mig för att inte genomföra ännu en intervju och istället i diskussions- och slutsatsdelen 

reflektera över hur det kom sig att just dessa intervjuer blev så korta. Innan jag gjorde intervjuerna 

hade jag tänkt att det skulle bli ett samtal där jag ställde frågorna i olika ordning och på olika sätt 

utifrån de svar jag fick. Så blev det inte, kanske för att jag inte var van att intervjua någon och 

därför kände att det var lättare att fråga utifrån de frågor jag hade gjort. Intervjun som var lättast 

att genomföra var min tredje intervju där arbetslaget hade reflekterat mycket över 

hämtningsrutinerna de hade. Jag tror att det gjorde att pedagogen kände sig trygg i frågorna och 

därför kunde ge längre och mer uttömmande svar. 

 

6.4 Bearbetning och analys av insamlade data 

 

Davidson och Patel (2011, s 119) skriver att syftet med kvalitativa undersökningar är att få en 

djupare förståelse och kunskap om det man undersöker. Intervju 1, 2 och 3 gjordes ungefär en 

vecka innan intervju 4 på grund av att vi inte kunde genomföra intervju 4 på det datumet som var 

tänkt, utan det fick flyttas fram. Detta innebar att när jag gjorde intervju 4 hade jag redan börjat 

skriva på resultat- och analysdelen. Davidson och Patel (2011, s 121) menar att det är praktiskt att 

börja göra analyser innan allt material är insamlat om man gör en kvalitativ studie. De menar 

vidare att det är bra att påbörja analysen så snart som möjligt efter man genomfört intervjun för att 

ha den i färskt minne (2011, s 121).  Direkt efter intervjuerna skrev jag ner några stödord för att 

sammanfatta det jag tyckte var det viktigaste pedagogerna sagt, vad som var speciellt för just den 

intervjun. Alla transkriptioner gjorde jag samma dag som intervjun varit.  När jag transkriberat 

intervjuerna valde jag ut de citat från förskollärarna som jag ansåg gav svar på mina 

undersökningsfrågor. Jag delade upp frågorna i tre delar utifrån mina tre frågeställningar, vissa 

svar var svåra att sätta in under en speciell rubrik eftersom frågorna och svaren går in i varandra. 

Jag sammanfattade vad svaren hade gemensamt och vad som skilde dem åt och vad jag fått för 

tankar när jag läste svaren som jag fått av pedagogerna. Hartman (2003, 41) menar att analysen 

ska återspegla problemformuleringen, att arbetet ska vara material anpassat och att slutsatserna ska 
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vara logiskt hållbara. Eftersom frågeställningarna hänger ihop så kan svaren i de olika 

indelningarna också göra det. Jag har valt att redovisa många citat från de intervjuer jag gjort, 

detta för att jag anser att man som läsare ska kunna göra sina egna tolkningar av svaren. Att ta 

med många citat menar Davidson och Patel (2011, s 121) gör att läsaren kan göra egna tolkningar 

av resultatet och dess trovärdighet. När jag analyserade resultatet använde jag mig av ett 

sociokulturellt perspektiv genom att fokusera på att lärande sker i sociala sammanhang, både för 

vuxna och barn. 

 

6.5 Reliabilitet och validitet  

 

Sven Hartman skriver att kravet på reliabilitet betyder att man ska kunna lita på data man fått fram 

i sin undersökning (Hartman, 2003, s 44). Jag valde att redovisa svaren i intervjuerna utifrån mina 

frågeställningar för att på det sättet vara säker på att problemställningen och forskningsresultatet 

hänger ihop. Svaren som jag fått tar en stor del i resultatdelen för att ge läsaren möjlighet att kunna 

se vad svaren varit och hur jag tolkat dem. 

 

Kraven på validitet ska vara att forskningsmaterialet och problemställningen ska höra ihop och 

vara relevanta för varandra (Hartman, 2003, s 44). Uppfylls inte det så har materialet en bristande 

validitet (Hartman, 2003, s 44).  När jag började min undersökning var jag intresserad av att ta 

reda på hur barn upplevde hämtningsdialogen och om de upplevde sig delaktiga. Detta visade sig 

tidigt vara en för stor fråga som inte gick att genomföra tidsmässigt. Jag valde då att fokusera på 

hur förskollärare upplevde hämtningsdialogen. Förskollärarna som jag intervjuat arbeta på olika 

förskolor och frågorna jag ställde hade jag formulerat så att de kunde besvaras utifrån 

förskollärarnas egna upplevelser och tankar, de var inte vinklade för att få fram rätta och felaktiga 

svar. Min undersökning besvarar mina frågor enbart utifrån dessa fyra pedagoger jag intervjuat 

och kan inte ses som att gälla förskolan generellt. Dock kan det finnas svar som fler pedagoger 

kan känna igen sig i och därför kan den vara relevant för andra. 

 

6.6 Forskningsetik 

 

Patel och Davidson (2011, s 62) skriver om forskningsetiska aspekter i uppsatsarbete där det inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagits fram etikregler för att skydda de som deltar i 

forskningsprojekt. Det finns ett informationskrav där forskaren ska informera de berörda om 

forskningens syfte (Davidson, Patel, 2011, s 62). Jag gav de pedagoger som deltog skriftlig och 
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muntlig information om vad min undersökning handlar om. Samtyckeskravet innebär att de som 

deltar i undersökningen själva kan bestämma över sin medverkan. (Davidson, Patel, 2011, s 62). 

Jag informerade deltagarna om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan i studien när de ville, både under intervjun och efteråt. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifter om de som deltar ska vara skyddade så obehöriga inte kan ta del av det. (Davidson, 

Patel, 2011, s 62). Jag har anonymiserat deltagarna så att det inte går att ta reda på vilka de 

medverkande är eller vem av dem som sagt vad. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som 

kommer fram i undersökningen bara används i forskningssyfte (Davidson, Patel, 2011, s 62). Den 

informationen jag har samlat in under intervjuerna har jag inte att använt i något annat syfte än till 

min uppsats. De frågor jag ställt har jag försökt formulera så att de inte kan tolkas på ett dömande 

sätt eller att det finns ett rätt eller fel svar på dem.  

 

 

7 Resultat och analys 

 

Här redogör jag för svaren på de fyra intervjuer med förskollärare som jag genomfört. Jag har inte 

tagit med alla svar i själva arbetet utan tagit med dem delar som belyser mina frågeställningar. 

 

7.1 Syftet med samtalet vid hämtning ur pedagogens perspektiv 

 

Min första fråga under intervjun var vad pedagogerna anser är viktigast att tänka på vid kontakten 

med vårdnadshavare. Pedagog 1 lyfter fram att det är viktigt att berätta vad man gjort på dagen: 

 

I den situationen ja då är det väl viktigast att berätta vad man har gjort under dagen och 

vad barnet varit med om. 

 

Pedagog 2 och 3 nämner att det är viktigast att arbeta upp en god relation med föräldrarna.  

Pedagog 2 svarar: 

 

Jag tycker att det är viktigt att man är ärlig och att man såklart jobbar på att man får en 

bra relation där man litar på varandra och får förtroende för varandra. 
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Pedagog 3 uttrycker det så här: 

 

Det är viktigt att upprätthålla en god relation med föräldrarna så de känner att vi kan 

kommunicera rakt och öppet. Jag försöker alltid få alla föräldrar att känna att just deras 

barn är extra speciellt. Viktigt att tänka på att fokusera på mycket positiva saker kring 

barnet för att väga upp eventuella svårigheter. 

 

Pedagog 4 nämner vikten av att få föräldrarna att känna sig jämbördiga med pedagogen: 

 

Öppenhet, tror jag, även om det har hänt någonting. Att de är lika värda försöker jag ha 

i mitt huvud.  

 

Tre av fyra pedagogers svar kring vad som är viktigaste att tänka på ur pedagogens perspektiv 

handlar om att hålla sig på god fot med föräldrar. Det handlar om föräldrars upplevelse av 

samtalet, att de ska känna sig inkluderade, lika värda och att kommunikationen mellan de vuxna är 

öppen och ärlig. Fokus i svaren ligger nästan uteslutande på att föräldern ska få ut något av 

samtalet. En pedagog tar i alla fall upp barnen i svaret men då är fokus ändå på föräldern där det är 

viktigt att få föräldern att känna att just deras barn är viktigt, i stället för att barnet ska känna att 

hen är viktig. Bara en pedagog har ett svar som inte handlar om hur föräldern ska känna utan där 

det viktiga är vad barnet varit med om, barnets upplevelser och egna tankar om dagen är inget som 

tas upp men barnet blir i alla fall på något sätt huvudpersonen i samtalet. Barns kompetens och 

möjlighet till delaktighet i samtalet, som ju handlar om dem, är något som pedagogerna inte 

nämner som viktigt överhuvudtaget. I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande människor i 

mellan. Svaren visar att det är kontakten mellan pedagogen och föräldern som ses som viktig och 

ett lärande. Att få vara med i kommunikativa processer gör att barnet blir medveten och delaktig i 

kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014, s 37). Skulle också barnet få vara med och delta aktivt i 

samtalen vid hämtning skulle barnet också vara en del av dessa lärprocesser. 

 

På frågan hur och när pedagogerna bestämmer sig för vad som ska sägas vid dessa samtal 

svarar pedagog 1, 2 och 3 att om det varit någon negativ händelse som fysiskt våld eller språkbruk 

som inte är okej så har de bestämt innan vad de ska säga och om barnet ska vara med och berätta 

för föräldern eller inte. Pedagog 1 svarar: 
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Vi har alltid bara bestämt på min avdelning att vi berättar om det som har hänt under 

dagen och vad vi har gjort. Det har vi pratat om på avdelningsmöten hur vi ska göra det 

här. Också har vi bestämt att om man ska prata om någonting som varit dåligt så kanske 

man mailar mer eller går åt sidan där barnet inte hör på 

 

 Pedagog 2 uttrycker att hen ofta bestämmer vad som ska sägas när föräldern kommer: 

 

Ganska ofta bara på rakt av på stående fot i stunden. Ingen förberedelse men det kan ju 

också vara så att det är någonting särskilt som har hänt att barnet har slagit sig eller 

varit i en konflikt som man vill berätta om och då har ju det beslutet fattats under dagen 

när det hände att man kanske dels tänkt själv eller växlat några ord med kollegorna det 

här behöver vi säga idag. 

 

          Pedagog 3 uttrycker att hen försöker få med barnet i samtalet: 

 

I vissa fall vet jag redan innan vad jag bör berätta exempelvis om barnet använt våld 

eller ett språk som verkligen inte är ok och jag vet ju alltid vilka aktiviteter vi har haft 

som jag kan berätta om men jag föredrar ändå att låta barnet inleda och berätta om det 

hen har upplevt under dagen. 

 

Pedagog 4 menar att det helt handlar om vilken förälder och vilket barn det gäller: 

 

Det beror på vilken förälder och vilket barn. Har jag varit närvarande under dagen så 

vet ju jag vad barnet har gjort och då plockar jag fram det ur banken. 

 

Hur pedagogerna förbereder vad de ska säga vid hämtningen tänks ut, samtalas om och bestäms 

redan innan föräldern kommer för att hämta sitt barn om det varit en negativ händelse där barnet 

har varit inblandat i konflikter eller gjort illa sig. Det positiva som hänt under dagen samtalar 

pedagoger inte med varandra om i samma utsträckning innan hämtning. Det tolkar jag som att 

barns brister samtalar pedagoger om innan föräldern kommer medan barns lärande, det vill säga 

alla de positiva momenten där barnen får lyckas under dagen inte är något som pedagoger pratar 

med varandra om innan de delger föräldrar. Den största delen av tiden på förskolan består av 

moment där barnen på olika sätt och med olika strategier lyckas med det de väljer att göra. Här 

skulle det, ur ett sociokulturellt perspektiv, vara ett ypperligt tillfälle, för pedagogen att 
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tillsammans med barnet i samtal med föräldern lyfta fram allt det positiva som barnet bidragit med 

under dagen. Att ta tillvara barnets kompetens att i samtal med andra kunna utvecklas är något 

som pedagoger många gånger missar att göra. 

 

På frågan om det finns tillfällen/situationer från barnets dag som pedagoger inte berättar för 

vårdnadshavare om så är alla pedagoger överens om att de inte berättar om konflikter som är 

utagerade om det inte är någon större konflikt alternativt att det är barn som ofta är involverade i 

konflikter så behöver föräldern inte höra det varje dag. Pedagog 1 menar att det inte finns 

anledning att ta upp situationer som är utagerade: 

 

Det kan ju vara konflikter som kanske är utagerade och sådana saker som man inte 

behöver om det inte är något större. Åh andra sidan så berättar vi inte det i den 

situationen i alla fall när barnen är med. 

 

Pedagog 2 tar också upp att hen kan välja bort att berätta om återkommande konflikter: 

  

Ja det kan det göra det kan ju handla till exempel om ett barn som ofta hamnar i 

konflikter med andra barn där vi också upplever att barnet själv skapar de här 

konflikterna i stor utsträckning. Då brukar jag försöka tänka att jag förstås inte vill 

undanhålla det här från föräldrarna men jag kan skapa en slags grundinvolvering för 

föräldrarna i att så här ser situationen ut och vi jobbar på det här sättet. Men i den 

dagliga dialogen då så håller jag inte på att berätta varje dag om alla de saker som 

händer utan då pratar man om positiva saker om vad vi har gjort och så. 

 

Pedagog 3 tar också upp att viss information ger bara hen ut om föräldern efterfrågar det: 

 

Ja det finns det. Jag väljer att inte berätta om småtjafs och liknande då vi på förskolan 

redan rett ut sådant, så det är inget barnet behöver höra mer om. Särskilt om det gäller 

ett barn som ofta är inblandad i bråk och föräldrarna ändå är medvetna om 

problematiken. Om föräldrarna inte frågar om det väljer jag att aldrig berätta om hur 

barnet ätit, vilat eller varit ute om vi inte varit på knytte eller mulle utan fokuserar mer 

på olika lärandesituationer. 

 

Pedagog 4 är också inne på att hen inte berättar om återkommande konfliktsituationer: 



22 

 

 

Det kan vara saker som pågår om jag kanske har en jobbig situation. När man ser på 

föräldern när de kommer, inte igen, upprepade situationer då kan jag välja bort det. Att 

bara välja de tillfällena som känns att jag behöver berätta som vi inte har löst på dagen. 

 

Pedagogernas svar på frågan om de finns situationer som de väljer att inte berätta om för föräldrar 

är flera pedagoger inne på att de inte berättar sådant som föräldrarna kan tycka är jobbiga, som till 

exempel återkommande konflikter som barnet är inblandad i. Precis som jag upplever att tidigare 

forskning fokuserar på föräldrars och pedagogers upplevelser i stället för barnens, så fokuseras 

svaren på hur föräldrar upplever situationer och pedagoger vill inte göra det obekvämt för 

föräldrar. Det kan också vara konflikter som redan är utagerade på förskolan. Jag tänker att när 

man inte berättar om konflikter som barnet varit inblandad i så ger man inte barnet möjlighet att 

berätta sin upplevelse av konflikten. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle det vara ett 

lärandemoment för barnet. Om man frågade barnet varje dag vid hämtning vad hen skulle vilja ta 

upp så tror jag att barn skulle kunna få chansen att berätta om hur de upplevt situationer, även 

negativa, och att de då också under lugna former och utan att fokusera på rätt och fel skulle kunna 

öva upp sin förmåga att sätta sig in i andras situation genom samtal. Säljö (2014, s 233) menar att 

den bästa lärmiljön är det vardagliga samtalet. Många gånger sker lärande och utveckling i 

situationer som kan uppfattas som negativa och förmågan att lösa sådana situationer är något som 

behöver tränas upp genom att man utsätts för, och får reflektera kring dem, det gäller både vuxna 

och barn.  

 

7.2 Likheter och skillnader i pedagogers upplevelser av samtalen 

 

På frågan hur pedagogen upplever samtalet med vårdnadshavare när barnet blir hämtat lyfter 

pedagog 1 hur hen blir väldigt olika bemött utifrån vem som hämtar: 

 

Väldigt olika, för vissa är ju väldigt intresserade och vill veta väldigt mycket. Andra vill 

ju inte ens stanna kvar, höll jag på att säga på förskolan, de vill gå, snabbt. Men de 

flesta vill väl i alla fall veta vad barnen har gjort och jag tycker att det är positivt och 

det ger en kontakt med föräldrarna så att de vet vad barnen gör. 

 

Pedagog 1 tar också upp svårigheterna som kan finnas i den dagliga kontakten med föräldrar: 
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Nämen det är väl att både vårdnadshavare och vi försöker att inte prata över barnens 

huvud om saker som de inte har något positivt i. Jag tycker att föräldrar kan klara av 

sådant ganska bra. Jag tycker att det kan vara värre med äldre kollegor till exempel. Det 

kan vara lite skillnad från kollega till kollega vad man vill och hur man vill uttrycka sig. 

De kan prata över barnens huvud och säga så här -idag hände det och det som kanske 

inte är ska sägas just där. Det har vi tagit upp med kollegor. Men det kan ju också vara 

vikarier och att man informerar dem och det hinner man inte alltid göra, det har hänt 

flera gånger, att dem säger sådant som kanske inte är så lämpliga. 

 

Pedagog 2 uttrycker att det är mycket som händer när barnen går hem och det kan vara en stressig 

situation:  

 

Lite stressigt, ibland. Det kan ofta vara tillfällen under dagen där det händer väldigt 

mycket samtidigt. Och kanske många att prata med samtidigt. Inte alltid är det så men 

det kan vara så. Och jag har ganska dåligt minne så jag tycker att det kan vara svårt att 

komma ihåg saker.  Att berätta något personligt om varje barn. Så där kan jag få lite 

prestationsångest faktiskt. 

 

Pedagog 3 har en helt annan uppfattning om hämtningssituationen: 

  

Jag upplever dessa samtal positivt och det är en del av yrket jag gillar. Jag tycker det är 

viktigt att ta sig tid att verkligen ha en dialog med varje förälder som hämtar. 

 

Pedagog 4 berättar hur hen tar ansvar och har strategier för hur mycket utrymme varje förälder tar: 

 

Sen så har man ju olika vårdnadshavare som tar hur mycket plats som helst och en del 

som inte ens syns. Så då försöker jag tänka när det kommer någon som alltid tar plats. 

Om jag har den vårdnadshavaren som inte tar plats bredvid. För de personerna som 

pratar mycket kan man säga åt att vänta lite jag ska bara avsluta här så kan jag ta dig 

sen. Så jag försöker verkligen att ge varje för det tycker jag är en syn också mot 

föräldrarna hur jag ser på deras barn. Att jag ser varje individ och inte bara gruppen. 

Och ibland kan jag till och med se den här föräldern som pratar, när den tar mycket 

utrymme att jag förflyttar mig och blir aktiv med barnen så att de inte alltid tar för stor 

plats. 
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På frågan hur pedagoger upplever samtalet med föräldern svarar en pedagog att hen upplever 

situationen som stressig medan en annan upplever det som väldigt positivt och menar att det är 

viktigt att ta sig tid för varje förälder. Jag undrar hur mycket av de svaren som handlar om att 

pedagogerna har olika yttre förutsättningar och hur mycket som handlar om pedagogerna själva. 

Det kan ju vara så att den pedagog som upplever det positivt och att det är viktigt att ta sig tid har 

ett arbetslag där hen har den mesta av föräldrakontakten medan hens kollegor har hand om 

barngruppen i större utsträckning och att det därför inte känns som en stressig situation. Den 

pedagog som upplever det som stressigt kan ju tvärtom ha både ett stort ansvar för barngruppen 

samtidigt som hen behöver ta en stor del av föräldrakontakten. Svaren kan också betyda att den 

ena pedagogen är bekväm med dessa samtal och vet vad hen ska säga medan den andra pedagogen 

inte är det. Man är olika och så länge det finns någon pedagog på avdelningen som är bra på dessa 

samtal så går det ju bra ändå. Jag tror dock att alla pedagoger skulle kunna utveckla sin förmåga 

att hantera dessa samtal på ett inkluderande och givande sätt gentemot barn och föräldrar om de 

hade tydligare riktlinjer för hur samtalen skulle läggas upp och innehålla, osäkerheten gör att det 

inte alltid blir så bra som det skulle kunna vara. I det sociokulturella perspektivet tas det upp att 

kunskaper behöver byggas upp under lång tid, det behöver tränas upp (Säljö, 2014, 21). Får 

pedagoger möjlighet att utveckla sin förmåga att föra samtal med föräldrar och barn kommer de att 

ha större möjligheter att lyckas med dessa samtal. En pedagog är inne på att hen som pedagog 

behöver gå in och styra både de föräldrar som tar för stor plats vid hämtning och de som tar för lite 

plats. Jag tänker att det är en fin tanke men att det i praktiken är svårt att genomföra. Vad är för 

mycket och för lite plats och är det verkligen pedagogen som ska avgöra det? Precis som barnen 

har föräldrarna helt olika förutsättningar och möjligheter att vara de bästa föräldrarna som de kan 

vara och i det har de också olika behov av att få samtala om och med sina barn tillsammans med 

pedagogen. En pedagog uttrycker att det finns pedagoger som pratar över huvudet på barnen och 

att detta fortsätter trots att man i arbetslaget sagt till om det. Jag tror att ett sätt att komma åt det 

problemet är genom att ha en struktur för hur hämtningssamtalen ska gå till samt att man 

regelbundet diskuterar hur man som pedagog får in barns inflytande och varför vi på förskolan 

faktiskt är skyldiga att arbeta med det, man kan inte välja bort det utifrån vad man själv tycker. 

 

Hur mycket arbetslagen samtalar skiljer sig åt på de fyra förskolor där pedagogerna arbetar. På 

frågan reflekterar du tillsammans med kollegor om vad som sägs till vårdnadshavare och hur dessa 

samtal ska gå till så svarar pedagog 1 och 2 att de inte reflekterar tillsammans med kollegor. 



25 

 

Pedagog 1 uttrycker att arbetslaget ibland kan ta upp vad man vill förmedla men att det inte är 

något som tillhör det dagliga arbetet: 

 

Nej, alltså vi har ju pratat om det några gånger vad vi vill förmedla men annars vi har 

inte reflekterat över det. Och inget sådant kontinuerligt, det har vi inte. 

 

Pedagog 2 lyfter fram att det är underförstått vad man ska säga och att det bara är vid större 

händelser som man pratar kollegor emellan: 

  

Nej, inte generellt hur samtalen ska gå till. Det är som något underförstått vad vi ska 

säga. Men det är väl också när det är något speciellt som har hänt då tar man väl upp 

hastigt att det här behöver vi säga idag och förmedlar till varandra det här hände jag 

löste det på det här sättet det behöver vi förmedla. Och sedan brukar vi göra vi har en 

liten dagbok som vi brukar skriva ner vissa viktiga saker som händer som vi inte ska 

glömma. 

 

Pedagog 3 har däremot reflekterat tillsammans med kollegor: 

 

Ja absolut. Vi diskuterar mycket kring vad vi borde berätta, och vad man kan undvika 

eller inte alltid behöver berätta eller prata om. Det har också visat sig enligt senaste 

föräldraenkäten att flickföräldrar är mer nöjda med informationen kring deras barns 

utveckling än pojkföräldrarna så det har vi behövt diskutera mycket överlag på 

förskolan, hur kan det bli så, vad beror det på, vad väljer vi att berätta. Vår pedagogiska 

ledare lyfte frågan då hon kan gå in i enkäten och se sådant. Vi har först diskuterat det i 

ledningsgruppen alla förskollärare, chef och pedagogisk ledare. Sen har vi också 

diskuterat det arbetslagsvis, alltså äldrebarnsavdelningar tillsammans och 

yngrebarnsavdelningar tillsammans.   

 

Pedagog 3 fortsätter att berätta om hur diskussionerna i arbetslagen gick kring varför föräldrar till 

flickor är mycket mer nöjda med den information de får vid hämtning än vad föräldrar till pojkar 

är: 

 

Ett alternativ vi pratade kring är att när flickorna blir hämtade så kommer de i större 

utsträckning fram och samtalar med förälder och pedagog vilket leder till fler frågor. 
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Kommer du ihåg hur vi gjorde då? Vad hände då? Hur kände du kring det? pojkar 

kanske i större utsträckning fortsätter med det dom gjorde vilket gör att dialogen kring 

barnets lärande under dagen inte målas upp lika mycket och detaljerat som när barnet 

själv är med i diskussionen. Därför kanske flickföräldrarna får mer information kring 

utvecklingen, åtminstone mer detaljerat och ingående. Många kollegor ville hitta 

ursäkter och gärna skylla på föräldrarna istället för att själva ta på sig ansvaret. Det är 

nog mest flickföräldrarna som läser på schoolsoft, det är nog mest flickföräldrarna som 

kommer fram och pratar, frågar frågor. Mycket gammalt ligger nog kvar i många, 

speciellt dom något äldre pedagogerna. Om vårt förhållningssätt gentemot 

pojkar/flickor är olika så speglas det självklart i det vi väljer att berätta för föräldrarna. 

Exempelvis lotta satt så länge och pärlade idag eller nisse spelade fotboll hela 

förmiddagen.   

Pedagog 4 uppger att det förs samtal men att dessa samtal skulle kunna utvecklas men att tiden för 

det inte alltid finns: 

 

Speciellt när man jobbar med de yngsta då måste man ju ha den dialogen. Jag vet att för 

den här föräldern är det jätteviktigt att det här kommer med. Så lite dialog har vi. Oftast 

är det så att vi kanske inte riktigt hinner med för vi har så mycket under dagarna och 

speciellt då under lämnings- och hämtningssituationerna då går pedagoger hem det är 

mycket föräldrar och mycket barn, då hinner man inte riktigt. Men det skulle kunna 

diskuteras mycket mer. 

 

På frågan om man reflekterar tillsammans med kollegor om hämtningssamtal upplever jag att det 

finns en stor skillnad mellan den pedagog som svarar att hen har reflekterat tillsammans med 

kollegor och de andra pedagogerna. Inom det sociokulturella perspektivet ser man språk och tanke 

som intrigerade (Kroksmark, 2011, s 634). Har pedagoger haft möjlighet att, tillsammans med 

andra, fundera över sitt eget sätt att uttrycka sig och hur man själv agerar i samtalssituationer med 

föräldrar och barn så har man redan satt igång en lärandeprocess i sig själv. Jag upplever att den 

pedagog som reflekterat i arbetslaget har satt sig in i frågor som rör hämtningssituationen och 

problematiserat dem på ett helt annat sätt en resterande pedagoger. Trots detta medger pedagogen 

att det finns kollegor som ändå försöker hitta anledningar till negativa resultat utanför sig själva 

som till exempel att flickföräldrar är mycket mer nöjda än pojkföräldrar beror på föräldrarnas 

attityd istället för pedagogernas. Att det finns skillnad i hur barnen blir bemötta eller hur de agerar 
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i hämtningssituationen utifrån kön anser jag var en väldigt intressant reflektion som jag själv inte 

funderat över innan. Jag tror att nästan alla pedagoger är medvetna om att man omedvetet 

behandlar barnen olika utifrån bland annat kön och då blir ju reflektionen tillsammans med andra 

så mycket viktigare så att man kan få upp ögonen för och arbeta med sitt eget beteende. En 

pedagog tar också upp problemet med att äldre kollegor inte har följt med i utvecklingen, där 

barnen har en mer jämställd position än de haft tidigare i förskolan och där det i högre grad ligger 

på förskolan att se till att relationen med hemmet fungerar på ett bra sätt. En svårighet som också 

kommer upp i dessa svar som också kommit upp tidigare är att pedagoger upplever att tiden inte 

räcker till och att reflektion tillsammans är något som får stå tillbaka då. Jag menar att bristen på 

möjligheter för pedagoger att tillsammans med kollegor få diskutera frågor som rör 

hämtningssituationen gör att denna situation inte problematiseras och därför inte ses som en 

lärandesituation för barnet. 

 

7.3 Lärande för barnet i samtalet 

 

På frågan hur involverade barnen brukar vara i samtalen vid hämtning och hur barnen har  

möjlighet att påverka det som sägs dem så svarar Pedagog 1 och 2 att barnen är involverade om de 

är närvarande. Pedagog 1 tar upp att barnen ofta kan vara upptagna med annat när hen pratar med 

föräldern:  

 

Nej inte så mycket faktiskt utan man kan väl vända sig till barnet och fråga hur de 

upplevde situationen och de sakerna vi har gjort liksom har vi målat så kan man fråga 

barnet vad målade du för någonting. Lite sådana saker kan man ju fråga och det 

försöker vi med men ofta kanske det blir så att barnet håller på att klä på sig eller 

någonting så att de inte ens är där när man pratar med föräldrarna.  

 

Pedagog 2 tar också upp att barnen inte alltid är med och därför inte deltar i samtalet: 

 

Jag skulle väl säga att de är involverade oftast när de befinner sig bredvid så är de 

involverade med att man vänder sig till dem och säger kanske snarare- ska du berätta 

om när vi var i skogen idag och vad gjorde du då kommer du ihåg att du klättrade upp i 

det där trädet. Att man på så sett tar in dem i samtalet. Men jag tror inte jag gör upp så 

mycket i förväg -vad vill du berätta idag när pappa eller mamma kommer. Nej det är 
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nog väldigt sällan, det kan ju vara att ett barn har sagt i förväg till exempel den här 

teckningen vill jag visa.  

 

Pedagog 3 berättar att hen vanligtvis har en dialog med barnet om något särskilt hänt: 

 

Om det är något specifikt som hänt kring barnet brukar jag vanligtvis ha haft en dialog 

med barnet om att vi behöver berätta för föräldern som hämtar att något hänt. Då brukar 

jag alltid ge barnet valet att berätta själv eller om hen hellre vill att jag berättar men att 

barnet såklart är med. Om det gäller vanliga dagar brukar jag alltid vända mig till barnet 

och fråga hur hen upplever att dagen varit så får barnet svara och berätta för föräldern 

så gott hen kan, men att jag hjälper till att fylla i. Ofta kanske barnet berättar om vem 

hen lekt med eller liknande och då tycker jag det är viktigt att berätta om vilken 

undervisning vi haft under dagen och hur barnet deltog och tyckte om det. 

 

Pedagog 4 tar upp hur hen söker ögonkontakt med barnet för att på det sättet göra barnet delaktigt: 

 

Eftersom jag jobbar med de yngsta så försöker jag bara köra en sammanfattning men 

jag försöker alltid titta på barnet samtidigt som jag pratar för då kan man se vad barnet 

vill ha sagt. Ögonkontakt och mimik. Är inte de intresserade av att berätta då kan jag 

säga så här -hon vill nog bara gå hem idag men vi har gjort det här och det här. 

 

På frågan hur involverade barnen är i samtalen så säger ett par av pedagogerna att barnen är med 

och involverade mer av en slump för att det är där de befinner sig när samtalet utspelar sig. Det är 

inte en medveten strategi från pedagogen att få med barnet i samtalet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv så skulle hämtningssamtalet kunna vara en lärandesituation. Nya situationer har stor 

betydelse för kunskaps- och personlighetsutveckling (Olsson, Olsson, 2000, s 13). Barnet skulle 

kunna lära mycket om sig själv och ta med nya kunskaper om hen fick vara delaktig i samtal som 

rör dem.  Pedagoger tar inte reda på vad barnet vill berätta om sin dag innan föräldern kommer 

utan det blir oftast i själva hämtningssituationen som barnet, om det är närvarande, får frågor om 

sin dag. Jag tolkar det som att den pedagog som menar att hen pratar med barnet innan om något 

stort har hänt menar att det är vid någon konfliktsituation eller någon annan negativ händelse som 

hen pratar med barnet innan om vad som ska sägas och av vem. En strategi som en pedagog har är 

att använda sig av ögonkontakt och kroppsspråk för att ta reda på vad barnet vill ha sagt. Den 
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förmågan tror jag kan man ha om man har mycket erfarenhet och kunskap om barnet och jag tror 

att det är en strategi som behöver mycket reflektion i arbetslaget för att fungera på en avdelning.  

 

På frågan vad pedagogen anser är viktigt ur barnets perspektiv och ur föräldrars perspektiv i dessa 

samtal och hur vet man vad föräldrar vill veta tar pedagog 1 och 3 upp att de vet vad föräldrar vill 

veta genom enkätundersökningar, utvecklingssamtal och portfolio. 

  

Pedagog 1 menar att det är bra för barnet och föräldern att få information om vad barnen gjort 

under dagen för att kunna fortsätta samtalet hemma:  

 

Ja alltså det är väl viktigt att föräldrarna vet vad barnen har gjort under dagen så att de 

kan prata med sina barn hemma sen och få reda på mer. Så att barnet och föräldrarna 

sen kan det kan ju underlätta deras dialog hemma kan man säga. Vad föräldrar vill veta? 

Alltså där har vi ju flera brukarundersökningar som ligger till grund för vad föräldrarna 

vill veta. Men samtidigt så i det här samtalet så anser jag eller vi att det viktiga är att 

berätta vad man har gjort på dagen. Annan information finns det andra kanaler och 

forum för. 

 

Pedagog 2 tar upp att det är viktigt för föräldern att veta att barnet blivit sett under dagen: 

 

Barnets perspektiv är att veta vad vi har gjort och att det är någonting positivt. 

Förälderns perspektiv är vad barnet har gjort. Att få upplevelsen av att ens barn är sett. 

Skillnaderna? Det var en bra fråga, kanske i den mån föräldrar vill veta om det har hänt 

jobbiga saker så är det kanske ur ett föräldraperspektiv jag vet inte om barnen så ofta är 

intresserade av att förmedla de sakerna tänker jag så där kan det ju skilja sig. 

 

Pedagog 3 uttrycker hur vissa saker kan vara viktiga för föräldrar som ur pedagogens synvinkel 

inte spelar någon roll: 

 

Eftersom jag har utvecklingssamtal med föräldrar samt kommunikation genom barnets 

portfolio där vi följer upp dessa samtal så vet jag ju vad föräldrarna är intresserade av 

att veta kring sina barn samt om vi bestämt att vi ska arbeta extra kring vissa frågor, då 

väljer jag såklart att informera om detta lite oftare. Ur vårdnadshavares perspektiv 

tänker jag att det är viktigt att berätta vad barnet lärt sig och upplevt. Dock är 



30 

 

förvånansvärt många föräldrar intresserade av om barnet ätit ordentligt och om vi varit 

ute, saker som ur mitt perspektiv känns rätt ointressant i det stora hela. Ur barnets 

perspektiv tror jag det är viktigt att belysa det positiva jag sett under dagen, exempelvis 

om hen varit en extra bra kompis eller liknande, saker som gör att barnet vet att jag varit 

uppmärksam och har sett hen. 

 

Pedagog 4 tar upp att hen använder sig av vad barnen visar glädje inför under dagen som 

måttstock för vad de tyckt varit viktigt under dagen: 

 

Man ser ju på vad barnen har tyckt varit roligt under dagen, när de har varit extra 

sprudlande för de pratar ju fast de inte pratar och då försöker jag nämna de sakerna. 

 

Svaren på frågan om vad som är viktigt ur barnets och förälderns perspektiv visar att det för barnet 

enligt pedagogerna är viktigt för att höra att det blivit sett och det positiva som barnet gjort. Det 

jag saknar i svaren är att det borde vara viktigt vad barnen själva upplevt som viktigt under dagen. 

Vad som är viktigt för föräldern uppger flera pedagoger att de har enkäter för att veta vad 

föräldrarna tycker är viktigt men det verkar inte finnas någon metod för att ta reda på vad barnen 

tycker är viktigt. En pedagog tar upp att hen ser på barnen vad de tycker är roligt men det skulle 

vara intressant i de situationerna att ta reda på vad det tycker är kul i situationen för att fånga upp 

vad det är som intresserar barnen. En pedagog tar upp att det är viktigt att berätta vad man gjort så 

att barnet och föräldern kan prata hemma om vad barnet upplevt under dagen. Jag tänker att det 

skulle vara bra för pedagogerna att vid dessa tillfällen få en återkoppling om vad barnet berättat 

för att kunna veta vad barnet tyckt varit viktigt. Min uppfattning är att pedagoger skulle behöva ge 

mer plats åt vad barnen berättar hemma om förskolan och vad som intresserar dem för att kunna 

ge barnen bättre förutsättningar för lärande på förskolan. Den primära socialisationen sker i 

hemmet och där finns en helhetsbild om barnet medan förskolan är den sekundära socialisationen 

där det inte finns samma helhetsbild (Säljö, 2014, s 40). Min upplevelse är att det behöver finnas 

en större insikt bland pedagoger i vilka människor barnen är hemma för att utveckla verksamheten 

på förskolan. 

 

Alla samtal med föräldrar blir inte bra. Jag frågade om pedagogerna hade haft några negativa 

upplevelser där samtalet inte blivit vad pedagogerna tänkt sig. Pedagog 1 tog upp att tillfällen när 

något negativt hänt: 
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Dåligt kan ju vara saker som är negativa alltså stora konflikter där barnet har gjort illa 

något annat barn och så där och man vill berätta det men man kanske inte hittar någon 

situation för det men då brukar vi maila hem till föräldrarna istället. 

 

Pedagog 2 tyckte att det som kunde vara svårt var när tiden inte räckte till: 

 

Jag tänker att det som kan funka dåligt det kan ju hända att föräldrarna har väldigt 

bråttom när jag vill säga något eller kanske till och med missar att säga hej då sådana 

saker kan men det kan ju hända tvärt om att en förälder vill prata jättemycket och jag 

befinner mig i ett läge där det inte går. Det kan vara svårt. 

 

Pedagog 3 hade en specifik situation där förälderns reaktion inte var vad pedagogen väntat sig: 

 

När jag var relativt ny på min nuvarande avdelning och en mamma hämtade sin son på 

5 år berättade jag utan att barnet stod med oss vilket han hade valt att dagen varit lite 

kämpig med mycket konflikter och en del fysiskt våld. Mamman skriker då till sitt barn 

över hela gården: men ****, varför har du varit DUM idag?! Du får ju inte vara DUM! 

Det upplevde jag som helt fruktansvärt, jag mådde så dåligt för barnets skull och kände 

mig helt oförstående till hur man kan göra så mot sitt barn, inför alla andra dessutom. 

För barnets del verkade detta inte vara ett större problem dock, det tillhörde vardagen 

liksom. 

 

Pedagog 4 tar upp att de samtal som oftast inte blir bra är de samtal när hen känner att hen har 

misslyckats med sitt jobb eller där föräldern kan känna sig misslyckad: 

 

Har det varit många tuffa situationer och man ser att föräldern bara drar sig för att 

komma in och drar sig för att hämta. Då blir det en dålig överlämning. Eller när man 

har de här föräldrarna som man hela tiden behöver påminna när det gäller kläder, 

tidpunkter. Nu har inte det här barnet kläder igen. Och då känns det så här -ska man 

behöva säga till igen. Då tycker jag det är jobbigt. Eller om det har varit ett barn som 

varit utsatt till exempel av bitningar om och om igen och det är alltid samma barn som 

blir utsatt då tycker jag att det blir jättetufft att igen gå fram och säga tyvärr ditt barn har 

blivit utsatt. Då upplever jag att jag inte har gjort mitt jobb tillräckligt. 
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Pedagog 4 berättar också vad hen tycker är viktigt att tänka på när föräldern kommer för att hämta 

sitt barn: 

 

Jag tycker det är så viktigt att barnet får komma fram först, det är de två som måste få 

prata först, de har ju saknat varandra, de har ju varit ifrån varandra.  

 

Av svaren på frågan när hämtningsdialogen blir dålig så upplever jag att pedagoger kan känna en 

osäkerhet och känsla av misslyckanden när man inte räckt till under dagen. Jag tänker att 

situationerna som tas upp handlar mycket om att inte hinna med alla barn och föräldrar och att 

man som pedagog lägger det misslyckandet på sig själv och inte på de omständigheterna som 

finns. Jag upplever också att det kan finnas en osäkerhet kring hur föräldrar ska agera om man tar 

upp saker vilket kan göra att man som pedagog blir osäker och att hämtningssamtalet då inte 

fungerar bra. En pedagog tar upp att det är viktigt att låta barnet och föräldern mötas först innan 

man som pedagog går fram och pratar. Det tycker jag är viktigt, då får barnet också möjlighet att 

först berätta om det är något speciellt som hen vill lyfta fram om sin dag.  

 

Pedagogerna fick frågan om de kunde berätta om någon hämtningssituation som de upplevt blivit 

bra. Pedagog 1 och 3 uttryckte att de upplevde att de flesta hämtningssituationerna var bra.  

Pedagog 1 svarade: 

 

Jag tycker det funkar generellt väldigt bra. 

 

Pedagog 3 svarade liknande: 

 

Bra hämtningssituationer upplever jag varje dag, de flesta bra så svårt att precisera. 

 

Pedagog 2 tar upp att hen upplever samtalen som bra när det blir ett bra samspel med föräldern: 

 

Bra? Det tycker jag är svårt men det jag kan känna mig stolt över är när jag har behövt 

ta ett samtal som blir lite mer spontant vid hämtningstillfälle då tänker jag kanske oftast 

på situationer där barnen inte är med men där jag spontant behöver säga -kom åt sidan 

jag behöver prata om det här. Och där jag känner att jag får fram det jag vill säga på ett 

bra sätt och det blir bra mottaget, på det sättet jag önskade. Efteråt känner jag mig glad 

liksom och föräldern visar att den är glad. De situationerna blir man lite extra nöjd. 
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Pedagog 4 menar att samtalen blir bra när barnet visar att hen trivs på förskolan: 

 

Vid hämtningar efter inskolningar när föräldern kommer och barnet inte ens ser sina 

föräldrar och man ser glädjen i föräldrarna och man har ett samspel.  Det är de mest 

lyckade tillfällena, när man vet att föräldern varit orolig och tyckt att saker varit jobbiga 

vid lämningar och man vet inte riktigt. Man är osäker på om barnet trivs och så får de 

en bekräftelse. Att barnet kanske bara vänder sig om och tittar och fortsätter med de 

dem gör. Då har jag lyckats och barnet också. 

 

Min tolkning av svaren på frågan vilka hämtningssituationer som fungerat bra är att pedagoger 

inte reflekterar så mycket kring varför vissa hämtningssamtal blir bra utan att det är de samtal som 

blir dåliga som pedagoger mer reflekterar kring. Jag tror att samtalen vid hämtning skulle kunna 

utvecklas och bli mer givande för alla parter om pedagoger reflekterade mer tillsammans och lyfte 

också de positiva samtal man haft och varför de blev så bra. Det skulle göra att hela arbetslaget 

skulle kunna bli bättre på dessa samtal istället för nu då min upplevelse är att det till mångt och 

mycket hänger på den individuella pedagogens förmåga att få till bra samtal med barn och 

förälder. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar man att lärprocesser sker hela tiden genom sociala 

erfarenheter (Säljö, 2014, s 35). Får man möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans över 

sina erfarenheter kan lärandeprocessen för den enskilda pedagogen och arbetslaget gå snabbare 

och utvecklas i nya riktningar. 

 

 

8 Diskussion och slutsatser 

 

Här redogör jag för mina slutsatser samt diskussion efter mina frågeställningar. Avslutningsvis har 

jag reflekterat över undersökningen i sin helhet. 

 

8.1 Syftet med samtalet vid hämtning ur pedagogens perspektiv 

 

Syftet med denna fråga i min undersökning var att ta reda på varför det dagliga samtalet med 

föräldrar är viktigt och vad som behövs tas upp på dessa samtal. 
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Jag har kommit fram till att det främsta syftet utifrån pedagogernas syn i min undersökning är att 

samtalet är till för att skapa ett förtroendekapital hos föräldrarna. Strategierna för detta skiljer sig 

dock åt där en pedagog menar att det är viktigt att få föräldrarna att känna att vi pedagoger tycker 

att just deras barn är speciellt. En annan pedagog menar att det är viktigt att få föräldrarna att 

känna sig jämlika med pedagogerna och att på så sätt få till en öppen och givande relation.  

 

Samtalets innehåll bestäms och samtalas om i arbetslaget framförallt om något negativt hänt som 

större konflikter eller att barnet skadat sig själv eller andra. Positiva händelser bestäms ofta i 

hämtningsstunden och beror på vilken förälder som hämtar. Konflikter är också sådant som 

pedagoger kan undvika att berätta för föräldrar antingen för att det är återkommande situationer 

som man inte vill belasta föräldern med eller för att det är mindre konflikter som är löst på 

förskolan som barnet inte behöver belastas mer av. 

 

I tidigare forskning har man kommit fram till att man kan ha olika principer för kontakten mellan 

hem och skola där man antingen kan hålla isär dessa eller se dem som ett som behöver samarbeta 

för barnets bästa (Erikson, 2017).  Jag tycker att min undersökning visar att barn, pedagoger och 

föräldrar skulle vinna mycket på att arbeta tillsammans och att pedagoger behöver få rutiner för att 

i större utsträckning ta reda på vad barnen berättar om förskolan och vad som är viktigt för dem 

under dagen. Tidigare forskning tar också upp att det är en självklarhet att pedagoger samarbetar 

med föräldrar och att det behövs för att verksamheten ska hålla en hög kvalitet där både gruppen 

och individen får plats och syns (Arnesson Eriksson, 2010). Jag menar att med min undersökning 

precis som tidigare forskning visar att samarbetet många gånger blir mer av en monolog än en 

dialog med föräldrar och att pedagoger inte vet så mycket om hur barnen är utanför förskolan och 

därför inte har ett helhetsperspektiv kring barnen (Jensen, Juul, 2012). Jag tror att därigenom 

missas mycket information som skulle gynna barnet i verksamheten på förskolan. I ett 

sociokulturellt perspektiv tas det upp att den primära socialisationen sker i hemmet där barnen 

agerar och lär sig barnet i samspel med närstående som de har en mångsidig relation till (Säljö, 

2014). Efter den primära socialisationen kommer den sekundära som sker i förskola och skola där 

pedagogerna inte har samma helhetsbild av barnet (Säljö, 2014). Att få med hemmets bild av 

barnet i verksamheten på förskolan gör att barnet får bättre förutsättningar och mer inflytande i 

verksamheten. 
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8.2 likheter och skillnader i pedagogers upplevelser av samtalen 

 

Mitt syfte med denna fråga var att ta reda på om det fanns saker som flera pedagoger upplever på 

samma sätt eller om det fanns skillnader i pedagogers upplevelse av hämtningssamtalen. 

 

En skillnad som fanns mellan pedagogerna är hur man upplever situationen kring hämtning. Några 

pedagoger upplever denna tid som stressig och att det är svårt att hinna med att ha givande samtal 

med alla föräldrar och barn anledningarna som nämns är att många föräldrar kommer samtidigt 

och att pedagoger börjat gå hem för dagen så man inte räcker till personalmässigt. Pedagogerna 

lyfter också fram hur olika föräldrars intresse av dessa samtal är och en pedagog tar upp att hen tar 

på sig att försöka se till att de föräldrar som vanligtvis vill ta mycket plats i dessa samtal får stå 

tillbaka lite för att de som vanligtvis tar lite plats eller inte ses alls ska få komma fram. 

 

En pedagog tar upp att resultat i enkäter visar att föräldrar till flickor generellt är mer nöjda med 

den information de får än vad föräldrar till pojkar är. I arbetslaget har de sedan diskuterat hur det 

kan komma sig. De anledningar de kom fram till kunde vara en faktor till varför det såg ut så var 

att flickor i större utsträckning kommer fram till föräldern och deltar och svara på frågor vid 

överlämningen av dagen. Pojkar generellt stannar kvar i leken och deltar inte i samma utsträckning 

i hämtningsdialogen. Pedagogen menade också att flera andra pedagoger ville lägga ansvaret för 

detta resultat utanför sig själva, till exempel att föräldrar till pojkar är sämre på att läsa 

informationen som går ut från förskolan. 

 

En sak som flera pedagoger lyfter fram är att pedagoger som arbetat länge och är äldre kan ha en 

annan barnsyn som kan ställa till problem kring hämtningssamtalen med föräldrar. Det kan handla 

om att pedagoger pratar över huvudet på barnen och uttrycker sig på ett negativt sätt om dem. 

Detta får fortgå trots att man tagit upp problemen med berörda pedagoger. Jag tror att det beror på 

att vissa pedagoger inte tycker att detta är viktigt och det kan man bara komma åt genom att ha 

tydliga rutiner för hur samtalen ska gå till samt fortsätta samtala och problematisera frågan. 

 

En skillnad som jag också upplevde under intervjuerna var att samtalen i större utsträckning 

handlar om vad barnen gjort och att skapa förtroendeingivande samtal med vårdnadshavare när 

arbetslaget inte reflekterat över vad som sägs och hur samtalen ska gå till. När arbetslaget 

reflekterat handlade samtalen mer om barns lärande och delaktighet men också 

förtroendeingivande samtal med föräldrarna. Språket har en central roll i människors lärande i ett 
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sociokulturellt perspektiv. Språket ger möjlighet att dela erfarenheter med varandra och hur vi ska 

förhålla oss till olika saker i olika sammanhang (Säljö, 2014). Reflektion i arbetslaget ger 

möjlighet för pedagoger att genom samtal utveckla sina färdigheter. 

 

I min undersökning har jag kommit fram till att det ibland saknas kompetens i hur samtal med 

hemmet ska gå till och att samtalen därför inte blir så givande för de parter som är inblandade. Det 

är något som tidigare forskning också kommit fram till, kompetens om föräldrakontakt och hur 

man har ett professionellt förhållningssätt till föräldrar i förskolan saknas och fokuseras inte  

på (Nilsson, 2008). 

 

8.3 Lärande för barnet i samtalet 
 

Den här frågan hade jag med för att jag upplever att själva hämtningsdialogen skulle kunna ses 

som en lärandesituation för barnet där hen får träna på att i ett socialt sammanhang dela med sig 

av sina upplevelser om dagen. Min tanke är att det borde vara en bra träning i att berätta eftersom 

det handlar om barnet själv och därför är lättare för barnet att samtala om något de känner till som 

till exempel sin egen dag. 

 

Jag upplevde i intervjuerna att det fanns en skillnad i hur pedagogerna resonerade utifrån om det 

funnits reflektion i arbetslaget kring hämtningssituationen. Svaren jag fick i den intervjun med 

pedagogen som hade reflekterat mycket i arbetslaget var att man var mer fokuserade på barns 

delaktivitet och lärande i samtalen än de andra intervjuerna där barns delaktighet inte hade samma 

fokus. När arbetslaget hade reflekterat blev samtalen i större utsträckning ett samspel mellan barn 

och pedagog där man lyfte fram olika saker om barns dag. Delaktigheten för barnen i de andra 

samtalen när arbetslaget inte hade reflekterat var mer på det sättet att föräldrarna får information 

om barns dag så att de vid senare tillfälle kan ställa frågor till barnet om dagen. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv så menar man att färdigheter kommer från insikter som byggts upp 

under lång tid och som vi kan ta del av genom interaktion med andra människor (Säljö, 2014).  

När arbetslaget hade reflekterat fick barnen möjlighet att i större utsträckning, genom att vara 

delaktiga, bygga upp sina färdigheter att samtala med andra om sina dag. En pedagog tog upp att 

hen hade som strategi att observera barnet under dagen för att se vad hen visade intresse för och på 

så sätt veta vad barnet ville lyfta fram till föräldern om sin dag. 
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Tidigare forskning lyfter också att det är viktigt att pedagoger har reflekterande samtal i 

arbetsgruppen för att förbättra kontakten med hemmet och att samtal mellan hem och förskola 

behöver vara en dialog och inte en monolog (Nöjd, 2010). Min undersökning visar också, precis 

som tidigare forskning, att fokus många gånger hamnar på föräldrars rättighet att få information 

om barnets dag istället för barnets rättighet att få äga och berätta om sina upplevelser om dagen 

(Erikson, 2008).  

  

 

8.4 Avslutande reflektioner om studien 

 

Med tanke på hur viktigt det är att få till en tillitsfull relation mellan barn, pedagoger och föräldrar 

anser jag, precis som jag gjorde innan den här studien, att det borde finnas ett större fokus på hur 

dessa samtal ska gå till och hur man gör barnen mer involverade i samtalen. Det jag kommit fram 

till i studien vad gäller barns delaktighet i samtal med hemmet och vad jag trodde att jag skulle 

komma fram till liknar varandra och de kan finnas en möjlighet att min egen inställning har 

påverkat hur jag tolkat svaren jag fått av dem jag intervjuat. Mitt resultat visar också att stort fokus 

läggs vid relationer mellan vuxna, det vill säga pedagog och förälder precis som jag upplevt att 

tidigare forskning och litteratur också gjort. Barnen är i fokus eftersom samtalen handlar om dem 

samtidigt som de inte är i fokus för att de ofta exkluderas från samtalen.  

 

Vad gäller intervjuerna jag gjorde så finns det saker jag skulle ha ändrat i mitt upplägg om jag 

skulle göra om undersökningen. Min ovana vid att göra intervjuer var något som gjorde att jag inte 

fick fram all information i intervjuerna som jag skulle kunnat få. Jag skulle i efterhand önskat att 

jag hade ställt fler följdfrågor för att på så sätt fått längre och kanske bredare svar. Kanske berodde 

min oförmåga att ställa följdfrågor också på att jag upplevde att jag förstod vad pedagogerna 

menade eftersom jag kände dem sedan tidigare och därför inte bad dem utveckla sina svar. 

 

Eftersom min studie bara innefattar fyra förskollärare på olika förskolor så kan jag inte dra några 

generella slutsatser av undersökningen. Min tanke innan var att jag inte trodde att jag skulle få så 

många svar som fokuserade på barns delaktighet och lärande i hämtningssituationen. Resultatet 

blev ungefär vad jag hade förväntat mig ur det perspektivet. Däremot trodde jag inte att det skulle 

vara så svårt att hitta litteratur och forskning som fokuserade på barns delaktighet och lärande vid 

den dagliga kommunikationen mellan hemmet och förskolan. Mycket av den forskning och 
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litteratur jag hittade handlade om att det var viktigt med den dagliga kommunikationen men mer 

sett ur de vuxnas perspektiv, mer fokus på föräldrars rättigheter än barns perspektiv i 

hämtningssamtalen. 

 

En aspekt av hämtningssituationen som jag själv inte reflekterat över som kom fram i en av mina 

intervjuer var att det på den förskolan som pedagog 3 arbetade på skilde sig i hur föräldrar till 

flickor och pojkar upplevde hämtningsdialogen. Där var cirka 80 procent av föräldrarna till flickor 

nöjda medan bara cirka 50 procent av föräldrarna till pojkar var det. Det kan ju förstås bara vara 

en slump att det var så men pedagogen berättade att det såg likadant ut på en förskola i närheten. 

Något som jag också tycker är intressant är om pedagoger upplever att det finns gränser för hur 

mycket man kan lämna ut barnets tankar m.m. till vårdnadshavare och vilka de gränserna i så fall 

är. Dessa två ämnen är något som man skulle kunna forska vidare kring. 
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10 Bilagor 

 

10.1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Namn: 

Ålder: 

Erfarenhet i förskolan: 

Hur gamla är barnen du arbetar med nu och tidigare: 

 

Frågor kring hämtningssituationen på förskolan  

Vad anser du är viktigt att tänka på vid kontakten med vårdnadshavare? 

 

Hur upplever du samtalet med vårdnadshavare när barnet blir hämtat? 

 

Hur involverade brukar barnen vara i samtalet? Hur har barnet möjlighet att påverka det som sägs 

och hur tar du reda på vad barnet vill berätta om sin dag på förskolan? 

 

Hur och när bestämmer du dig för vad som ska sägas vid dessa samtal? 

 

Vad anser du är det viktiga i samtalet ur barnets och vårdnadshavares perspektiv?  Hur skiljer sig 

dessa perspektiv åt? Hur tar du reda på vad vårdnadshavare vill veta i dessa samtal? 

 

Finns det tillfällen/situationer från barnets dag som du inte berättar för vårdnadshavare om och i så 

fall vilka och varför? 

 

Kan du berätta om en hämtningssituation som du upplevde blev bra samt en situation som inte 

blev bra? Varför blev det som det blev och hur blev det för barnet? 

 

Reflekterar du tillsammans med kollegor om vad som sägs till vårdnadshavare och hur dessa 

samtal ska gå till? 

 

Har du ungefär samma upplägg vid dessa samtal oavsett vilka vårdnadshavare som hämtar barnen, 

om inte, hur ser skillnaderna ut? 
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Övrigt att tillägga? 
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10.2 Informerat samtycke 

 

 

Information om undersökning gällande pedagogers syn på dagliga samtal med 

vårdnadshavare 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om pedagogers förhållningssätt i den dagliga kontakten med vårdnadshavare. 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 4 och 

13 november. Jag skulle då vilja intervjua er och spela in intervjun med en mobiltelefon. Under 

intervjuns gång kommer jag även att föra anteckningar.  Genomförandet av uppsatsen är reglerat 

av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, 

personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras 

och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas 

i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer 

sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Anna Rosén 

0739-786888  

anna.rosen@pysslingen.se 

 

Handledare:  

Fredrik Blomstrand 

Södertörns högskola08-608 47 24  

Fredrik.blomstrand@sh.se                                                   

 

 

 

mailto:anna.rosen@pysslingen.se
mailto:Fredrik.blomstrand@sh.se
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