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Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om de interaktioner som sker vid 

lämningen samt dess förutsättningar. Syftet har konkretiserats till två 

forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur villkoras möten för interaktion vid 

lämning?” och “Hur interagerar pedagog, barn och vårdnadshavare vid lämning?” 

För att få svar på forskningsfrågorna har fokusgrupper och observationer 

genomförts med två arbetslag från två olika förskolor. Det insamlade materialet har 

sedan analyserats utifrån teoretiska begrepp som har sin grund i det sociokulturella 

perspektivet. Pedagogens placering och yttre faktorer visade sig ha en betydande 

roll för hur interaktion med barn och vårdnadshavare skapades. Kommunikationen 

var både verbal och icke verbal mellan parterna och möjliggjorde för interaktion. 

Det visade sig även att stunden efter överlämning skapade fler tillfälle för 

interaktion mellan barn och pedagog än övriga lämningssituationen. 
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1 Inledning 

Personal som arbetar med barn i förskolan, fortsatt kallat pedagoger i studien, har 

idag många uppdrag att förhålla sig till som kräver olika prioriteringar i 

verksamheten. Beroende på den enskilda pedagogens förhållningssätt kan barnen 

hamna i skymundan. I Skollagen (SFS 2010:800), 8 kap. 2 §, skrivs det fram att: 

“Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”. Tankar har väckts 

hos oss hur vi som blivande förskollärare ska kunna tillgodose alla barns behov och 

skapa tillfälle för interaktion med alla barn i verksamheten. Det är en fråga som 

funnits med och utvecklats under vår studietid och särskilt uppmärksammats under 

den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Att vara närvarande och lyhörd som pedagog kan skapa goda möjligheter för 

interaktion med barn i förskolan (Skolinspektionen 2016). Lämningen menar vi kan 

vara ett tillfälle för barn och pedagog att interagerar och synliggöra varandra vid 

första mötet. Persson (2019) förklarar interaktion som ett sätt att se och bekräfta 

varandra i aktuell situation för att visa på en ömsesidig förståelse, vilket även är 

definitionen av interaktion i studien. Att bli sedd och förstådd i det lilla mötet för att 

skapa ömsesidig interaktion är av vikt “Du är inte ensam om det här, vi gör det 

tillsammans” (Persson 2017, 44:47).  

Läroplan för förskolan (Skolverket 2018) framhäver förskolan som en trygg plats 

för barn och pedagogens uppdrag är att synliggöra alla barn och genom det kunna 

stärka deras identitet. Det är viktigt att se alla barn utifrån den de är och att ingen är 

den andra lik, något som ska tas hänsyn till i verksamheten. Alla dagar ser olika ut 

för oss individer och det kan finnas bakomliggande orsaker som gör att interaktioner 

inte sker. Finns det en förståelse för den enskilda individens behov kan 

förutsättningar skapas utifrån den specifika situationen. Persson (2017) menar att 

det finns ett samband mellan hur barn blir bemötta och den känslan som de bär med 

sig i verksamheten. Vi anser att lämningen kan vara ett naturligt tillfälle att 

synliggöra varje individ och även skapa förutsättningar för hur resten av dagen blir. 

Den interaktion som möjliggörs mellan barn och pedagog kan spegla hur barnet 

kommer att uppleva resten av dagen på förskolan. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om de interaktioner som sker vid 

lämningen samt dess förutsättningar. 

Syftet har konkretiserats till två forskningsfrågor: 

• Hur villkoras möten för interaktion vid lämning?  

• Hur interagerar pedagog, barn och vårdnadshavare vid lämning? 
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3 Bakgrund 

Nedan presenteras Lämningen som övergång där lämningen som fenomen 

framställs, samt hallen som fysisk plats. En aspekt som även lyfts i bakgrunden är 

pedagogens förhållningssätt och vad som kan skapa möjligheter Att se barnet. 

Avslutningsvis benämns Barns utveckling i samspel med andra, för att förstå vikten 

av interaktion i förskolans kontext. Följande avsnitt syftar till att ge en djupare 

förståelse för studiens innehåll och vad som kan möjliggöra för interaktion med barn 

vid lämning. 

3.1 Lämningen som övergång  
Första händelsen i förskolan för barnet är lämningssituationen där vårdnadshavare 

eller annan anhörig lämnar över barnet till pedagog och barnet blir ett förskolebarn 

(Markström 2005; Niss 2018). Flera övergångar sker under en dag på förskolan och 

kan ses som en växling mellan olika miljöer och aktiviteter. Lämningen är en av de 

största övergångarna där barnet byter miljö från hem till förskola. Övergången vid 

lämning kan beskrivas som ett möte mellan två världar. Vårdnadshavare finns 

fortfarande kvar samtidigt som en pedagog möter upp barnet som i sin tur ska bli 

delaktig i verksamheten (Niss 2018). Barn kan förhålla sig på olika sätt vid 

lämningen och övergången kan se olika ut för varje dag. En del barn väljer att gå 

direkt in till avdelningen, medan andra söker närhet hos mötande pedagog och vill 

avvakta en stund då överlämningen kan upplevas påfrestande (Kinge 2016; 

Markström 2005). Hur dagen har varit med familjen hemma innan förskolan kan 

påverka barns förhållningssätt vid lämningen. Samspelet mellan vårdnadshavare och 

pedagog är av betydelse för att dagen på förskolan ska bli bra för barnet, där viktig 

information kan utbytas (Niss 2018). Trots det menar Kinge (2016) att barns känslor 

ska synliggöras i situationen och att pedagoger ska finnas där för att bekräfta dem. 

Oavsett hur många barn det kommer vid en specifik tid ska lämningen och 

övergången utföras omsorgsfullt. Det är upp till den pedagog som möter barnet att 

skapa goda rutiner för att kunna möta alla barn (Kinge 2016; Niss 2018). 

3.1.1 Hallens funktion 

I hallen sker det många möten under en dag på förskolan och hallen kan bli en 

central plats vid lämningen. Utformningen av hallen påverkar hur den nyttjas av de 

som befinner sig i den under dagen (Niss 2018). De rum som finns i förskolan 

utformas på olika sätt och signalerar olika upplevelser. Hallen ger en bild av att hem 

möter förskola och barnen har sin specifika plats, hyllan, med personliga 

tillhörigheter. Barnets hylla kan ge en känsla av en privat sfär i förskolans värld och 

samtidigt spegla barnets identitet. I hallen finns också möjlighet för pedagoger att 

informera om barnets vardag i förskolan till vårdnadshavare både verbalt och genom 

dokumentation. Möjligheter finns även för möte mellan olika vårdnadshavare och 

inte enbart mellan vårdnadshavare och pedagog (Markström 2005).  

Beroende på hallens placering agerar varje pedagog på olika sätt vid lämningen. Är 

den centralt placerad utifrån övriga lokaler i verksamheten kan barnet 

uppmärksammas och mötas upp i hallen vid lämning. Däremot om hallen är 

placerad i utkanten av verksamhetens lokaler möter inte alltid pedagogen upp barnet 

där, utan barnet lämnas inne i verksamheten. De flesta lämningar och avsked sker 
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dock i hallen vilket gör den till en seperationsplats mellan hem och förskola, men 

fungerar också som en passage in mot förskolans övriga lokaler (Markström 2005). 

Efter separation från vårdnadshavare blir den mötande pedagogens roll viktig för att 

skapa goda förutsättningar för fortsatt vistelse i förskolan. Det kan ta tid för barnet 

att ta steget in i verksamheten från hallen och en sittplats eller lugn musik kan skapa 

ett tryggt möte med förskolan. Första mötet på dagen kan spegla hur resten av dagen 

blir för barnet och det är därför viktigt att möta barnet i dess känslor redan vid 

lämningen (Niss 2018). 

3.2 Att se barnet 
Ett mänskligt behov för att som individ känna sig accepterad är att bli sedd av andra. 

Det kan möjliggöras i förskolan mellan barn och vuxna när den vuxne bekräftar 

barnets känslor, oavsett om det är gråt, skratt eller rädsla. Varje barn har rätt till alla 

sina känslor och ska ges möjlighet att uttrycka dem i förskolan (Kinge 2016; Öhman 

2006). Om pedagogen kan sätta ord på barnets känslor kan det ge en ökad förståelse 

för barnets egna uttryck (Kinge 2016). För att förstå barnet kan varje pedagog 

försöka närma sig barnets perspektiv och genom det sätta sig in i barnets situation 

och känslor, något som kräver ansträngning (Öhman 2006). En förståelse för barnet 

och dess känslor är viktigt att ta hänsyn till och den vuxne kan ses som en “Alfred” 

(Emil i Lönneberga) för barnet såsom Kinge (2016) beskriver: 

”För vad är det som gör Alfred till en så betydelsefull person för 

Emil? Jo, Alfred bara finns för Emil. Han dömer inte, han kritiserar 

inte, [...] Alfred godtar Emil förutsättningslöst” (Kinge 2016 s.70). 

3.2.1 Möta barnet i kommunikation  

Relationer mellan barn och pedagog skapas genom den kommunikation som 

dagligen sker i förskolan (Aspelin & Persson 2013). En förutsättning för att skapa 

relationer och inte endast enstaka samspel är kommunikation, vilket är en ständigt 

pågående process i interaktion med andra (Öhman 2006). Kommunikation är något 

som sker mellan två individer och skapas i mötet med någon annan och vilja för 

samspel krävs av båda parterna (Aspelin & Persson 2013; Johansson 2016). Vad 

som kommuniceras och en nyfikenhet kring det kan vara en värdefull aspekt i mötet 

med barnet (Kinge 2016) och pedagogen ska försöka förstå vad det är barnet ger 

uttryck för (Sheridan, Sandberg & Williams 2018).  

Olika sätt att kommunicera kan användas beroende på individ och situation, 

antingen verbalt eller icke verbalt, och ske genom kroppsspråk, ögonkontakt, samtal 

eller intonation (Johansson 2016, Öhman 2006; Persson 2019). Beroende på hur 

mottaglig pedagogen är för barnets sätt att uttrycka sig kan kommunikation skapas 

och möjlighet att sätta ord på barnets upplevelse kan tillvaratas (Johansson 2016). 

Synliggörs barnets upplevelse kan pedagogen visa på en omsorg om barnets bästa 

(Sheridan, Sandberg & Williams 2018; Öhman 2006). Sker samspelet genom ett 

gemensamt språk som behärskas av båda kan ökad förståelse för varandra ske i 

situationen (Aspelin och Persson 2013). Tillfällen för kommunikation där varje 

individuellt barn synliggörs i olika situationer skapas vid det enskilda mötet med 

barn i förskolan (Johansson 2016) och tiden får inte bli en avgörande faktor. 

Innehållet är det väsentliga och det krävs att utrymme ges för kommunikation med 
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alla barn (Niss 2018; Morin 2019). Tillfälle kan dock vara svårt att hitta i 

verksamheten eftersom struktur och planering kan stå i vägen för tid till samtal med 

barnen (Kinge 2016). 

3.2.2 Utgå från barns perspektiv  

Barnets upplevelsevärld och det som sker i den måste uttryckas för att som pedagog 

kunna ta ett barns perspektiv. Det är först då det är möjligt för pedagogen att närma 

sig barnets perspektiv (Svenning 2017; Öhman 2006). Pedagogen ska inte tolka 

situationen utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter, utan det är barnets 

upplevelser som ska synliggöras. Visas intresse för barnet och närvaro i den 

situation som uppkommer finns möjlighet att till viss del inta barnets perspektiv. 

Det är dock inte möjligt att fullt ut ta någon annans perspektiv (Svenning 2017). 

Pedagogen behöver ha kunskap om barnet för att på bästa sätt kunna inta barnets 

perspektiv i olika situationer och se till barnets behov. Erfarenheter är aspekter som 

kan påverka hur nära varje pedagog kan komma ett barns perspektiv och synen på 

barnet kan utvecklas genom att delta i deras livsvärld (Öhman 2006). 

3.3 Barns utveckling i samspel med andra  
De som verkar inom förskolan ska möjliggöra för möten där alla barn blir sedda och 

ges tillfälle att uttrycka sig. Förskolläraren ansvarar för att alla barn ”får uppleva sitt 

eget värde” (Skolverket 2018 s.12). I de interaktioner som sker kan barn spegla sig i 

pedagogen genom de uttryck och gester som används. Speglingen kan påverka 

barnet i den aktuella situationen och barnets syn på sig själv (Kinge 2016). Att delta 

i interaktion med andra barn och vuxna kan ge barnet en djupare förståelse för 

andras situation och känslor (Öhman 2006). Ett av förskolans uppdrag är att barn 

ska ges möjligheter till ökad förståelse för andras upplevelse, vilket kan skapa 

förutsättningar att hjälpa barnet visa empati för andra (Skolverket 2018). Att se och 

bekräfta andra i de interaktioner som sker kan skapa samförstånd mellan parterna 

(Persson 2019), något som kan inverka på barnets självbild (Kinge 2006). Barnets 

självbild utvecklas ständigt i mötet och den interaktion som sker genom samspel 

med andra personer. Upplevelsen av flera goda interaktioner kan skapa en känsla av 

att vara betydelsefull och sedd hos barnet medan upprepade dåliga erfarenheter vid 

interaktion kan ge en känsla av otillräcklighet (Kinge 2016). “Förskolan ska 

uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för 

detta. [...] På så sätt kan barnet utveckla tilltro till sin egen förmåga” (Skolverket 

2018 s. 6). 
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4 Tidigare forskning  

Studien syftar till att bidra med kunskap om interaktion vid lämning, något som 

visat sig svårt att finna i tidigare forskning. I kommande avsnitt presenteras därför 

interaktion i allmänhet utifrån ett förskoleperspektiv under rubrikerna: 

Förutsättningar för interaktion och Pedagogers tillvägagångssätt. Den forskning 

som framförs beskriver kommunikation och närvaro som betydelsefulla aspekter i 

interaktioner som sker. 

4.1 Förutsättningar för interaktion 
Att skapa tillfälle för interaktion genom de dagliga möten som sker är en del av 

förskolans uppdrag (Lillvist, Sandberg, Granlund & Björck Åkesson 2009; Sheridan 

2007), där det mellanmänskliga mötet kan tas tillvara och värdesättas av pedagogen 

(Lillvist et al. 2009). Är det dock stora barngrupper kan pedagogen uppleva 

svårigheter i att möta och synliggöra det enskilda barnet som får stå tillbaka till 

förmån för gruppen (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 2016). 

Kommunikationen i enskilda möten kan ske på olika sätt och både den verbala och 

icke verbala kommunikationen är av betydelse för att främja samspelet mellan barn 

och pedagog. Är det då färre barn i situationen kan pedagogen visa mer närvaro och 

på så vis synliggöra varje individ och ta tillvara på det som uttrycks (Jonsson 2016; 

Seland, Beate Hansen Sandseter & Bratterud 2015). 

Genom att ta sig in i barnets värld på ett respektfullt och följsamt sätt kan 

interaktion skapas. Närvaro, lyhördhet och ömsesidighet är värdefulla aspekter att 

ha med sig in i de möten som sker och kan möjliggöra för god kommunikation 

(Jonsson 2016). Barn har olika erfarenheter gällande interaktioner och genom 

imitation kan de skapa sina egna förutsättningar för att kunna delta i interaktion med 

andra (Lindahl & Pramling Samuelsson 2002). En förutsättning för det är dock att 

barnets tankar och funderingar synliggörs och lyfts fram i verksamheten och inte 

pedagogernas, vilket ibland kan förekomma i förskolan. Tillfällen och tid för samtal 

med ett barn åt gången skapar förutsättningar för goda möten där barnets intresse 

blir i fokus (Jonsson 2016). Barn känner sig däremot inte alltid som en del av 

förskolans verksamhet men genom interaktion i de möten som sker med pedagoger 

kan barnen känna sig sedda (Sheridan 2007). Delaktighet upplevs hos barnen när 

pedagoger är närvarande och bjuder in barnen i situationen (Sheridan 2007; Seland, 

Beate Hansen Sandseter & Bratterud 2015). 

4.2 Pedagogers tillvägagångssätt 
En naturlig tillvaro för de flesta barn idag är förskolan, vilket gör att verksamheten 

är i ständig utveckling för ökad kvalité. Något som påverkar kvalitén och de 

interaktioner som sker i förskolan kan vara pedagogernas utbildning och kompetens 

(Lillvist et al. 2019). Hur varje pedagog väljer att se på sig själv kan komma att 

påverka hur de förhåller sig gentemot barnen (Pramling Samuelsson et al. 2016). I 

förskolor med hög kvalité kan pedagoger se sig själva som hinder för att skapa 

interaktion med barnen. I förskolor med låg kvalité väljer de istället att se yttre 

faktorer, exempelvis lokaler, eller stora barngrupper som hinder. Förutsättningar för 

att verksamheten ska kunna utvecklas är att som pedagog ständigt hitta nya 

strategier och metoder för att kunna möta barnet på bästa sätt (Sheridan 2007). 
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Tillvägagångssättet i samspelet med barnet påverkar hur interaktionen blir och kan i 

sin tur få olika utgångar beroende på hur den sker. Vad pedagoger väljer att 

kommunicera och signalera i mötet med barnet kan påverka känslan barnet tar med 

sig från interaktionen (Jonsson 2016; Sheridan 2007). Barnet kan också i dessa 

möten få med sig kunskap och erfarenhet till kommande interaktioner. Barnet lär sig 

i samspel med andra hur de ska förhålla sig i den aktuella situationen för att sedan 

appliceras det på liknande. Hur andra agerar tillsammans med barnet kan sätta 

grunden för hur barnet kommer att agera vid kommande tillfällen (Lindahl & 

Pramling Samuelsson 2002). 
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5 Teoretisk utgångspunkt  

I följande avsnitt förmedlas centrala begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet 

som anses relevanta för studien och som appliceras på kommande resultat. Kultur, 

kommunikation och interaktion är bärande delar i följande teorigenomgång och 

kopplas i studien till förskolans verksamhet. Förskolan som institution kan beskrivas 

som ett kulturellt sammanhang med egna sociala konstruktioner, där 

kommunikation och interaktion kan växa fram mellan parterna. 

5.1 Kulturella och sociala sammanhang 
Kultur kommer från det latinska ordet cultu´ra och innebär bildning, odling 

(Nationalencyklopedin 2019). En kultur utgörs av de människor som lever i den, 

den sociala interaktionen som skapas och de materiella artefakter som finns i 

omvärlden. Kulturen sänds vidare i interaktion med andra som redan är en del av 

den, men också till de människor som blir en del av kulturen. Det som framkommer 

i interaktioner i vardagen är tankar, idéer och värderingar som anses tillhöra 

kulturens ramar. Förändring sker i vår omvärld hela tiden och gör att kulturens 

ramar ständigt utvecklas och förnyas, vilket även de människor som ingår i den gör. 

Hur tydlig strukturen är i det kulturella sammanhanget spelar stor roll för hur 

människor väljer att förhålla sig till den. Sammanhang människor vistas i och är en 

del av är kulturellt och socialt betingade. De kan ständigt variera beroende på vart 

människorna befinner sig och vilka som deltar i den. Hur människor förhåller sig till 

den aktuella situationen grundas i de rutiner som är specifika för den kulturella 

kontexten som i sin tur bidrar med nya erfarenheter. Genom de erfarenheter som 

skapas i kulturella sammanhang och i sociala samspel kan individens 

förhållningssätt påverkas. För att skapa samförstånd i kulturen och mellan de 

personer som ingår i sammanhanget kan kommunikation användas (Säljö 2005). 

Kommunikation kan ske både verbalt och icke verbalt men det krävs att de som 

samspelar har en gemensam bild av aktuell kontext. När det finns en gemensam bild 

och samförstånd kring aktuell situation ges möjlighet att sätta sig in i någon annans 

känslor och den andres perspektiv kan förstås (Mead 1995). 

5.1.1 Symbolisk interaktionism  

Genom samförstånd i kommunikationen skapas en djupare förståelse och 

interaktion uppstår. Interaktionen är ett sätt att resonera och reflektera över den 

sociala och kulturella situation som uppstår tillsammans med andra. Från 

interaktionen kan individen få med sig ytterligare förhållningssätt till kommande 

interaktioner och genom det bli en del av den. Vid interaktioner blir I och Me 

synligt där I utgör det som sker här och nu och Me reflekterar utifrån det som hänt. 

De olika perspektiven I och Me kommer fram beroende på var i situationen 

individen befinner sig. När händelsen sker agerar I impulsivt och efter händelsen är 

det Me som går tillbaka och analyserar det som I gjort. De samspel som sker mellan 

individer gör att I agerar oavsett när handlingen sker. Me blir aktivt först vid 

reflektion över vad som uttryckts eller tagits emot men används aldrig i handlingen. 

I och Me utvecklas hela tiden i de interaktioner som sker och identiteten, Jaget, kan 

ses som en ständig process under utveckling i samspel med andra (Mead 1995). 



 

9(24) 

 

6 Metod 

I detta avsnitt redogörs och motiveras valda metoder och tillvägagångssätt. En 

beskrivning av genomförandet samt databearbetningen ges och de etiska kraven 

lyfts. Avslutningsvis sker en metoddiskussion som motiverar och argumenterar för 

de val som gjorts i studien. 

6.1 Metodval  
Att arbeta med flera olika undersökningsmetoder kan ge ett bredare perspektiv och 

en djupare förståelse för det valda ämnet och benämns som triangulering (Bryman 

2011; Denscombe 2018). Användning av två undersökningsmetoder kan ge fler 

perspektiv och stärka undersökningens resultat (Denscombe 2018) men också leda 

till vidare problematisering av ämnet (Bryman 2011). I vår studie används två 

kvalitativa metoder bestående av fokusgrupper och observationer. Kvalitativ metod 

beskrivs som ett sätt där text och ord står i fokus för att ge en ökad förståelse för valt 

ämne. Metoden används ofta i mindre sammanhang och det insamlade materialet 

ger en djupare förståelse för kontexten då forskaren ges en större inblick i ämnet 

(Denscombe 2018). Fokusgrupper och observationer användes som komplement till 

varandra för att bidra med kunskap om hur interaktion blev möjlig vid lämning. 

6.1.1 Fokusgrupp 

Första metoden som använts i vår studie är fokusgrupp. Den beskrivs som en 

samtalsform där diskussion i grupp utifrån valt ämne sker och en sammanställd bild 

kan komma fram (Bryman 2011; Denscombe 2018). För att få fram deltagarnas 

perspektiv på det valda fenomenet kan fokusgrupp vara en framgångsrik metod att 

använda sig av. Deltagarnas åsikter gör att det aktuella ämnet kan beskrivas utifrån 

en social konstruktion (Bryman 2011). Valet föll på fokusgrupp för att få ett bredare 

perspektiv på lämningen och den interaktionen som kan ske. Genom diskussion i 

arbetslaget kan flera åsikter och uppfattningar lyftas om hur lämningen kan ske på 

de olika avdelningarna. Även om pedagogerna framför sina egna åsikter är det 

arbetslagets gemensamma bild av lämningen som tagits upp i studien. 

6.1.2 Observationsschema 

Andra metoden som valts att användas är observation genom observationsschema. 

Utmärkande för ett observationsschema är en tydlig struktur som underlättar för 

observatörerna och minskar risken för att tveksamheter ska uppstå. En grund från 

tidigare iakttagelse av ämnet kan vara till hjälp för en tydligare struktur för 

observationsschemat (Bryman 2011; Denscombe 2018). Utsagorna som lämnats vid 

fokusgrupperna har legat till grund för observationsschemat och varit utgångspunkt 

för de händelser som senare observerats. Händelser som arbetslagen framhävde och 

som ansågs relevanta för forskningsfrågorna strukturerades kronologiskt, för att 

stegvis observera det som skedde. 
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6.2 Urval 
I undersökningen har ett subjektivt urval (Denscombe 2018) gjorts av deltagarna då 

de anses ha kunskap och inblick i valt ämne. Lämningen sker dagligen i förskolan 

och är en naturlig del av arbetet för de pedagoger som deltagit i studien. De 

informanter som valdes ut till studien har alla olika åldrar, utbildning, erfarenhet och 

tjänstgöringsår på sina förskolor. De två arbetslag som deltagit i studien är 

verksamma på förskolor i södra Sverige. Då en pedagog blev sjuk på den ena 

förskolan kompletterades studien med pedagog från ett annat arbetslag i huset. På 

den förskolan var därför två avdelningar representerade, en för de yngsta barnen, ett 

till tre år och en för de äldsta barnen, tre till fem år. Pedagogerna benämns med de 

fiktiva namnen, Edit, Elina och Eva och kommer utgöra ett arbetslag i studien. Det 

andra arbetslaget representerade en avdelning för de yngsta barnen, ett till tre år, och 

pedagogerna benämns med de fiktiva namnen Fanny, Felicia och Filippa i studien. 

6.3 Genomförande 
Mail skickades ut till ansvariga pedagoger på de båda förskolorna med information 

om studiens syfte. Efter godkännande om deltagande från de två arbetslagen skedde 

mailkontakt för praktiskt information. Dagar och tider för fokusgrupp och 

observation bestämdes i samråd med deltagande pedagoger. Efter det informerades 

barn och vårdnadshavare om vad som skulle ske på deras förskola. 

6.3.1 Genomförandet av fokusgrupper 

Innan samtalet påbörjas i fokusgruppen är det lämpligt om de som deltar känner sig 

avslappnade. Ett sätt att mjukstarta samtalet kan vara att ställa lättsamma frågor 

innan huvudfrågan (Denscombe 2018). Deltagarna i fokusgrupperna valde själva en 

lugn plats där samtalen kunde genomföras utan några störande moment. Vi 

presenterade oss och förklarade hur samtalet skulle gå till. Efter det ställdes några 

lätta frågor till deltagarna för att värma upp dem inför huvudfrågan (Bilaga 3). 

Därefter ställdes huvudfrågan och samtalet i de båda fokusgrupperna fortlöpte. Vid 

ett fåtal tillfällen gick vi in och ställde frågor, då det som framkom i samtalet väckte 

intresse utifrån studiens forskningsfrågor. Huvudfokus i fokusgruppen ska vara 

deltagarnas flöde mot varandra men forskaren kan komma in och ställa frågor för att 

utveckla tankarna om ämnet (Bryman 2011). När arbetslagen inte upplevdes ha 

något mer att samtala om gällande huvudfrågan avslutades samtalen och vi tackade 

för deras deltagande. För att inte missa vad som sades i fokusgrupperna spelades de 

in efter samtycke från deltagarna. Att spela in det som sägs i en fokusgrupp beskrivs 

som användbart då allt som sägs kan vara svårt att anteckna (Bryman 2011). För att 

säkerställa och komplettera samtalen fördes anteckningar. 

6.3.2 Genomförande av observationer 

Utifrån utsagorna som framkom i fokusgrupperna strukturerades ett gemensamt 

observationsschema (Bilaga 4) som ansågs relevant för forskningsfrågorna. 

Lämningen definieras och begränsades i vår studie från den första kontakt som 

skedde mellan barn, pedagog och vårdnadshavre, till stunden efter det att 

vårdnadshavare gått och det barnet gjorde direkt efter. Flera steg i 

observationsschemat arbetades fram för att stämma överens med de båda 

fokusgruppernas utsagor. Ett gemensamt observationsschema utformades då båda 
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arbetslagen lyfte en del olika aspekter som ansågs relevanta för studien. 

Observationerna genomfördes på morgonen, mellan 06.30 till 09.30, när de flesta 

lämningarna skedde i de båda verksamheterna för att få så mycket material som 

möjligt till att besvara forskningsfrågorna. Väl vid observationerna placerade vi oss 

på olika platser i rummen för att få fler vinklar på det som skedde och 

förhoppningsvis inte missa något. Protokoll fördes utifrån observationsschemats 

grund men även stödanteckningar gjordes. Observationerna skedde så diskret som 

möjligt för att inte störa den pågående verksamhet. Det visade sig dock vara svårt, 

då en del barn visade på en nyfikenhet för oss. Vid vissa tillfällen lämnades flera 

barn samtidigt och många var i rörelse vilket gjorde det svårare att fokusera på de 

interaktioner som skedde. Sker det mycket under observationer kan svårigheter i att 

registrera allt uppstå för observatörerna (Denscombe 2018). 

6.4 Bearbetning av data 
Materialet som spelades in i de två fokusgrupperna varade cirka 30 minuter per 

samtal. Samtalen delades upp för transkribering där den ena transkriberade, och den 

andre kontrollerade efteråt så inget missades och tvärtom med det andra samtalet. 

Vid en transkribering är det lättare att navigera i texten och hitta gemensamma 

nämnare eller olikheter (Denscombe 2018). Delar av den transkriberade texten som 

ansågs relevant för forskningsfrågorna, användes sedan som underlag till 

observationsschemat När de fyra tillfällena för observationerna, á tre timmar 

vardera, var klara granskades och sammanställdes alla observationer. Texten 

bearbetades och kategoriserades sedan på nytt med hjälp av olika färgkoder med 

specifik betydelse, och sammanställdes med observationerna. Att använda två 

metoder vid bearbetning av data innebär att det som sägs och görs kan styrkas men 

också säga emot varandra (Denscombe 2018). 

6.5 Etiska aspekter  
I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2017) etiska krav. De syftar till att 

säkerställa ett etiskt förhållningssätt i relation till deltagarna, både innan, under och 

efter studiens gång. Det som ska ske först är att ge information om studiens syfte, 

vad som ligger till grund för det som ska undersökas till alla som deltar 

(Vetenskapsrådet 2017). Information gavs innan undersökningen påbörjades via 

missiv till pedagogerna (Bilaga 1) och vårdnadshavare/barn (Bilaga 2). Missivet gav 

även möjlighet för berörda att godkänna sin medverkan samt information om 

möjligheten att avböja innan och under studiens gång. Vetenskapsrådet (2017) 

framhäver att när de berörda svarat ja eller nej till deltagande har samtycke getts, 

vilket måste ske innan studien utförs. I undersökningar kan information komma 

fram som är av personlig karaktär och rör känsliga uppgifter. De uppgifterna ska 

avidentifieras för att konfidentialitet på bästa sätt ska kunna ges (Vetenskapsrådet 

2017). Under studiens gång har hänsyn tagits till det som är av personlig karaktär 

och pedagogerna i studien har givits fiktiva namn. Studien kommer endast att 

användas i detta syfte och det insamlade underlaget raderas när uppgiften är klar, 

dock publiceras studien i DiVA portal och kommer finnas tillgänglig för 

allmänheten. Nyttjandet av studien måste också förmedlas till de deltagande 

(Vetenskapsrådet 2017) vilket även skedde via missiven. 
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6.6 Metoddiskussion  
När första fokusgruppen skulle genomföras inträffade sjukdom bland informanterna 

och en gruppen fick struktureras om. Pedagog från en annan avdelning på förskolan 

fick istället vara med i studien då det passade deras verksamhet bäst. Det resulterade 

i att två avdelningar från förskolan blev representerade i studien, något som inte var 

tänkt från början och kan ha påverkat studiens resultat. Bortfall som sker bör kunna 

ersättas med likvärdig deltagare för att på bästa sätt fullfölja studien utan att 

resultatet ska påverkas i alltför stor utsträckning (Bryman 2011). Genom vald 

samtalsform med pedagogerna gavs deras syn på lämningen och den interaktion 

som kan bli möjlig. Både enskilda och gemensamma synpunkter lyftes fram genom 

diskussion med varandra i de genomförda fokusgrupperna. En svårighet som 

beskrivs i metoden är att flera deltar och att alla vill säga sitt, vilket gör att samtalet 

kan upplevas ostrukturerat (Bryman 2011). Då fokusgrupperna endast bestod av tre 

deltagare i varje grupp upplevdes inga svårighet i att urskilja vem som sade vad 

under transkriberingarna. När samtalen väl skedde tog deltagarna hänsyn till 

varandra och talade en åt gången, dock blev inte allas röster lika framträdande i 

samtalen. Hade intervju istället genomförts kunde den intervjuade svarat på de 

frågor som ställts, vilket eventuellt hade gett ett annat resultat. Fokusgrupp är ett sätt 

för forskaren att spara tid då mycket information kan framkomma i samtalet 

(Bryman 2011), däremot tar bearbetningen av det inspelade materialet alltid tid 

(Denscombe 2018). I studien har därför endast två fokusgrupper genomförts då 

tiden för studien varit begränsad. 

Observationsschema valdes i studien för att kunna fokusera på vad som ansågs 

relevant vid lämningen grundat på pedagogernas utsagor. Observationsschemats 

upplägg kan hjälpa observatörerna att sålla bort information som inte är väsentlig 

för problemställningen (Denscombe 2018). En tydlig struktur arbetades fram för att 

båda observatörerna skulle fokusera på samma aspekter och kunna jämföra sina 

observationer. Anteckningar fördes dock utöver de schema som fanns vilket gjorde 

att delar av det insamlade materialet framställdes på olika sätt. Vid 

sammanställningen av data kunde vi trots det hitta gemensamma nämnare för de 

anteckningar som gjorts. Vid observationer kan det vara svårt som forskare att dölja 

sig och inte påverka den miljö som ska observeras. En nyfikenhet kan alltid finnas 

hos de som blir observerade, det är då bra att avleda uppmärksamheten så fort som 

möjligt (Denscombe 2018). På förskolorna lämnades barnen vid flera tillfällen inne 

på avdelningen och trots diskret placering uppmärksammade barnen oss. Fokus var 

ibland var svårt att hålla på lämningarna då barnen var nyfikna och ville samtala 

med oss trots försök till avledning. 

Studien pågick under en kortare tid och möjlighet för oss att prova våra frågor eller 

vårt observationsschema fanns inte. Hade det skett kunde genomförandet fått andra 

förutsättningar och studien kommit att se annorlunda ut. Skulle metoderna gjorts i 

en annan ordning hade våra tankar legat som grund utifrån forskningsfrågorna i 

observationsschemat och inte pedagogernas. Det hade i sin tur förmodligen haft en 

påverkan på kommande resultat. Utgångspunkten i efterföljande fokusgruppper 

kunde däremot sett annorlunda ut om de hade grundat sig på vad pedagogerna 

faktiskt gjort vid lämningssituationen. Fokusgrupper hade då inte varit lika aktuell 

som samtalsform utan snarare intervju med varje enskild pedagog för att få fram 
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varför de agerat som de gjort. Vår studie bygger på utsagor från pedagogerna som 

sedan sätts i spel vid lämningen. Hade en metod använts hade det insamlade 

materialet troligen gett mindre än vad som framkommit. Användandet av en 

triangulär metod gör att insamlad data kan styrka varandra och blir mer tillförlitlig i 

en studie (Denscombe 2018). 
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7 Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt kommer resultatet från fokusgrupperna och observationerna 

framställas. Teoretiska begrepp har applicerats på händelserna för att analysera, 

försöka tolka och förstå empirin. För att besvara forskningsfrågorna har resultatet 

kategoriserats utifrån två huvudrubriker med tillhörande underkategorier. 

Pedagogens placering avgör var lämningen sker som besvarar forskningsfrågan: 

Hur villkoras möten för interaktion vid lämning? och Bekräfta varandra i 

interaktion besvarar forskningsfrågan: Hur interagerar pedagog, barn och 

vårdnadshavare vid lämning? Avslutningsvis sker en sammanfattning av resultatet. 

7.1 Pedagogens placering avgör var lämningen sker 
På förskolorna i studien beskrev arbetslagen att lämningen och den interaktion som 

sker skapas på olika platser: I hallen, dörröppningen mellan hall och avdelning eller 

inne på avdelningen. De flesta lämningarna ägde rum i dörröppningen eller inne på 

avdelningen och några enstaka (endast 5 av 45) i hallen. Lämningar i hallen och 

dörröppningen inträffade på en av förskolorna och pedagogerna mötte upp barn och 

vårdnadshavare där. Något som synliggjordes på båda förskolorna var att de flesta 

lämningarna skedde inne på avdelningarna. Pedagogerna var då aktiva i den 

pågående verksamheten och barn och vårdnadshavare fick komma in till pedagog på 

avdelningen och barnet lämnades över. Det ena arbetslaget beskrev att lämningarna 

kunde ske på olika platser beroende på de förutsättningar som fanns i verksamheten 

för stunden. Den andra förskolan hade en tydlig struktur där pedagogerna i regel 

befann sig på avdelningen och lämningen skedde där. 

 

“Ahh men man kan väl säga såhär. Att vi möter inte i hallen utan de 

måste söka upp oss lite beroende hur dagen ser ut. För öppnar man 

klockan sex är man kanske i mitten av huset och då får de ju gå in en 

bit och söka upp oss. Sen de som lämnar senare, då finns vi på 

avdelningen och kanske är i hallen eller så. Men det är inte så att vi 

går till hallen och tar emot.” (Filippa) 

 

Utifrån de strukturer som förskolorna har kan det tolkas som att den rådande 

kulturen påverkar hur lämningen sker. På den ena förskolan kan första mötet anses 

vara ett tillfälle att öppna upp för kommunikation med barn och vårdnadshavare från 

pedagogernas sida. När pedagogerna aktivt väljer att möta upp kan en känsla att 

vara väntad infinna sig hos både barn och vårdnadshavare. På den andra förskolan 

vistas pedagogerna i den pågående verksamheten i större utsträckning. Det kan 

tolkas som att de vill skapa möjligheter för kommunikation med barn som redan är 

där, men också de som kommer, för att ingen ska känna sig exkluderad. 

Pedagogernas val av att befinna sig inne på avdelningen kan tyda på att tillfälle 

skapas för att bjuda in vårdnadshavare i verksamhet och ge dem erfarenheter av den 

kultur som är en del av barnens vardag. Trots verksamheternas olika kulturella 

förutsättningar upplevs det finnas specifika strukturer för hur lämningen ska ske. 
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Oavsett pedagogens placering anses samförstånd finnas mellan deltagarna, vilket 

resulterar i en tydlig lämning på båda förskolorna. 

7.1.1 Yttre faktorers påverkan 

På båda förskolorna beskriver pedagogerna att de oftast är själva vid lämningarna på 

morgonen. De förklarar att de har ansvar för lämningarna som sker, men också den 

pågående verksamheten. Yttre faktorer som antal barn, tiden för lämning och antal 

pedagoger spelar in i hur pedagogerna förhåller sig vid mötet med barn och 

vårdnadshavare. De beskriver även att telefonsamtal eller blöjbyten som måste 

genomföras kan påverka hur pass närvarande de kan vara vid lämningssituationen. 

Observationerna visade att barnen kom vid olika tider på morgonen och ibland kom 

flera samtidigt. När det var färre barn på förskolorna valde pedagogerna att i stor 

utsträckning bemöta de barn som kom. På den ena förskolan valde en pedagog att 

alltid bemöta barnen oavsett tid och antal barn som redan var på avdelningen. 

Pedagogerna på de båda förskolorna bemötte barnen som kom i mindre utsträckning 

när det var flera barn på avdelningen. 

 

“Ja, då kommer de ju in till oss och lämnar. Det är olika också hur 

det ser ut och hur man kan ta emot dem på ett bra sätt, tänker jag. 

Om man är själv med 13 barn, kanske det inte är lika lätt som när 

första barnet kommer. “ (Elina) 

 

Pedagogernas erfarenheter av arbete i förskola ser olika ut på de representerade 

avdelningarna. Ovanstående yttre faktorer anses ha påverkan på hur pedagogerna 

förhåller sig vid lämningen då de är själva på avdelningen. De yttre faktorerna 

upplevs få olika fokus hos pedagogerna trots att förutsättningarna ter sig lika på 

respektive förskola. Det kan tolkas som att erfarenheter de har med sig påverkar hur 

deras förhållningssättet vid lämningen kan vara samt hur trygga de upplevs. Det kan 

i sin tur påverka vilka möjligheter som ges för interaktion och i hur stor utsträckning 

det sker. På förskolorna finns en tydlig kultur gällande lämningen, dock väljer en 

individuell pedagog att sätta sin egen prägel på den. Det kan tyda på att pedagogen 

väljer att ta tillvara på de interaktioner som blir möjliga oavsett yttre faktorer. 

7.1.2 Barns trygghet 

Ett av arbetslagen berättar att barn som varit på förskolan under ett par år kan 

rutinerna vid lämningen. De menar att det räcker med en liten hälsningsfras när de 

kommer och att barnen sedan klarar sig själva. Är det däremot barn som är 

nyinskolade menar pedagogerna i detta arbetslag att mer delaktighet vid lämningen 

krävs från pedagogens håll för att skapa trygghet för barnet. Det andra arbetslaget 

har en tydlig struktur i sitt arbetssätt, där lämningen ska ske inne på avdelningen, 

något som vårdnadshavarna informeras om redan vid inskolningen. Inskolningen 

förklarades dock som en stor separation som kan ta tid men att det arbetssätt de 

använder är framgångsrikt. I observationerna på de båda förskolorna gick det inte att 

urskilja någon skillnad i mötet med barnen beroende på hur länge de vistats i 
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förskolans verksamhet. Däremot visade observationerna på en tydligare närhet 

mellan barn och pedagog gentemot de yngre barnen på förskolorna. 

 

“Sen tänker jag nyinskolade. Jag tänker de som har varit här i fem år 

känner ju till hur det brukar vara och de nyinskolade kanske man 

behöver vara lite mer med. (Elina) 

Ja, dem månar man ju lite extra om eller så. (Edit) 

Ja de andra kanske fixar ”Hej allt bra idag?” (Elina) 

 

De båda arbetslagen framhäver att inskolningen är viktig, vilket kan tyda på att barn 

och vårdnadshavare ska få en trygg bild av förskolan och dess kultur. Enligt 

pedagogerna på den ena förskolan anses lämningen vara mer betydelsefull och 

skapa fler tillfälle för interaktion med de barn som är nya. Från citatet ovan kan en 

tolkning göras att barn som vistats en längre tid på förskolan är vana vid den kultur 

som finns. De vet vad som förväntas av dem till skillnad från barn som kommer nya 

till förskolan, där interaktion anses viktigare. En antydan görs att alla barn inte få 

samma förutsättningar för interaktion. Den andra förskolan har en tydligare struktur 

för hur lämningen ska ske från start. Det kan i sin tur tolkas som att barnen ges 

samma förutsättningar för interaktion och barnets vistelsetid är inte den avgörande 

faktorn för det, därmed inte sagt att interaktion alltid sker. 

7.2 Bekräfta varandra i interaktion 
Pedagogerna från båda arbetslagen uttryckte att första kontakten vid lämningen ska 

ske med barnet, men att vårdnadshavare är en del av den. De förklarade att de vill 

synliggöra barnets ankomst och ställa individuella frågor som riktar sig till barnet. 

Den första verbala kontakten vid lämningen på båda förskolorna skedde i regel 

mellan pedagog och vårdnadshavare genom: ”Hej” eller ”Godmorgon”. Väl vid 

mötet med barnen valde de flesta pedagogerna att hälsa på barnet följt av barnets 

namn. Ett fåtal samtal fortsatte mellan pedagog och vårdnadshavare där även barnet 

blev involverat vid vissa tillfällen. Signifikant för dessa samtal och när de skedde 

var att det var få barn på avdelningarna. De båda arbetslagen beskriver på liknande 

sätt vikten av första mötet och hur de försöker att skapa en interaktion genom ett 

personligt möte. 

 

“Jag tycker de är viktigt när de kommer in att jag blir jätteglad när 

jag när jag ser dig. Hej åhh va kul, jag blir glad när jag ser dig. Så 

man inte bara mmm okej nu kommer du. Utan åhh jag har längtat 

efter dig nu ska vi leka!” (Fanny) 

Sen handlar de väl mycket om bekräftelse. Hur är det eller hur mår 

du idag? (Felicia) 
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Å den frågan ställer jag rätt så de är en ettåring som inte kan svara” 

(Filippa) 

 

Mellan barn och pedagog var det den icke verbala kommunikationen som 

synliggjordes. Antingen genom ögonkontakt, leende, vinkning eller genom att 

pedagogen gick ner på barnets nivå. Hur pedagogerna valde att möta barnen på 

deras nivå skiljde sig åt i arbetslagen. I det ena arbetslaget valde de att gå ner på huk 

eller sätta sig på en stol vid mötet med barnen. Pedagogerna i det andra arbetslaget 

satt på golvet och tog emot barnen inne på avdelningen. I de flesta fall gav 

pedagogerna på de båda förskolorna också i mötet ögonkontakt och leende till 

barnen följt av verbal kommunikation. En pedagog i det ena arbetslaget valde vid 

överlämningarna att ta emot alla barn genom icke verbal kommunikation. Den icke 

verbala kommunikationen framhävdes inte i fokusgrupperna men pedagogerna 

menade att barnet ska synliggöras vid lämningen. 

 

“Ja och jag tänker de är viktigast för mig att det är barnet vi riktar 

oss till. Sen får vårdnadshavaren meddela sig om det är något som 

den vill få fram. I mina ögon är det barnet som är det viktigaste och 

att man försöker komma på deras nivå, att dem ska känna sig 

välkomna. (Edit) 

Det tror jag också. (Elina) 

Vi riktar in oss att se barnet” (Eva) 

 

Utifrån pedagogernas utsagor kan det tolkas som att interaktion möjliggörs i stor 

utsträckning med barnen genom de samtal som sker vid lämningen. Resultatet 

antyder dock inte det, utan vårdnadshavare blir istället en stor del i 

kommunikationen. Däremot visar pedagogernas agerande att den icke verbala 

kommunikationen får mer utrymme i mötet med barnen. Det kan tolkas som att 

interaktion sker i större utsträckning mellan barn och pedagog genom den icke 

verbala kommunikationen. Pedagogernas kroppsspråk upplevs inbjudande vid 

lämningarna och en känsla av trygghet infinner sig i mötet mellan barn och pedagog 

på båda förskolorna. Den verbala kommunikationen som består av få ord kan tolkas 

som ett sätt för pedagogerna att uppmärksamma barnets ankomst. Genom den 

personifierade hälsningsfrasen kan antydan göras att pedagogerna vill synliggöra det 

individuella barnet och skapa tillfälle för interaktion. Vid lämningarna på den ena 

förskolan upplevs den pedagogiska kulturen tryggare då pedagogernas kroppsspråk 

signalerar ”Välkommen, jag ser dig!” till barnen. I samförstånd med pedagogen 

svarar barnet med att sträcka ut armarna mot pedagogen i en gest att ”Jag vill vara 

hos dig”. En tolkning görs att en känsla av trygghet infinner sig hos barnet utifrån 

pedagogens agerande. 
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7.2.1 Tillgodose stunden för interaktion 

Pedagogerna framhäver lämningen som en viktig stund på dagen och det ena 

arbetslaget menar också att lämningen kan påverka resten av dagen. De förklarade 

att lämningen såg olika ut beroende på barnet och barnets dagsform men menade att 

de lär känna barnen efter en tid på förskolan. För att bjuda in barn i verksamheten 

berättade pedagogerna från båda arbetslagen att de erbjuder aktiviteter, antingen nya 

för dagen eller pågående sedan dagen innan, när vårdnadshavare lämnat över. 

Observationerna visade att barnen tog initiativ att starta upp aktiviteter med hjälp av 

pedagog på båda förskolorna. Samtal mellan barn och pedagog var också något som 

visade sig och skedde flera gånger när vårdnadshavare hade lämnat barnet. Det ena 

arbetslaget förklarade att de ibland bjöd in barnen i verksamheten och ett knä att 

sitta i för att få vakna till. Det andra arbetslaget beskrev också att de gjorde 

ovanstående handling men förklarade även att de brukar erbjuda barnen att vinka 

hejdå till vårdnadshavare efter överlämning. Barnen vinkade vid flera tillfällen till 

sina vårdnadshavare som gått och sökte ibland närhet hos pedagog i knät. Vid ett 

fåtal tillfällen aktiverade sig barnen även på egen hand direkt efter överlämningen. 

 

“Det är ganska viktigt att det blir bra och att man kan försöka 

tillgodose den stunden. Så gott man kan, för den kan ju påverka hela 

dagen”. (Edit) 

 

Pedagogerna i utsagorna antyder att lämningen är viktigt. Observationerna visar att 

det är stunden efter överlämning som möjliggör för de flesta interaktioner som sker. 

När vårdnadshavare lämnat över barnet anses pedagogerna ta tillvara på den stund 

som ges tillsammans med barnet på ett tydligare sätt än vid övriga 

lämningssituationen. Stunden tyder på samförstånd mellan barn och pedagog då 

barnets behov tillgodoses i de flesta fall. Utifrån det kan en tolkning göras att de 

flesta tillfällen efter överlämning skapar möjlighet för interaktion och 

kommunikation mellan barn och pedagog. Pedagogerna bjuder in barnen på olika 

sätt efter överlämningen, vilket kan tyda på att deras tidigare erfarenheter gällande 

barnens individuella behov speglar de val som erbjuds. Stunden efter överlämning 

tolkas som den avgörande stunden i lämningen för hur barnets dag kommer att bli 

på förskolan. 

7.3 Sammanställning av resultat 
Studien syftar till att bidra med kunskap om hur interaktion sker vid lämningen. I 

resultatet framkommer det att någon form av interaktion sker på de ställen som 

beskrivs som lämningsplatser, men i olika stor utsträckning. Det som påverkar 

pedagogernas möjligheter att skapa interaktion eller inte beror på yttre faktorer som 

antal barn och pedagoger på avdelning och vilken tid barnet kommer. Pedagogerna 

förhåller sig till de yttre faktorerna vilket påverkar hur interaktionen med barnen 

sker. När det är ett fåtal barn på avdelningarna skapas fler tillfällen för interaktion 

med varje enskilt barn som kommer. Resultatet visar även att barn som är vana vid 

förskolan ges större utrymme för eget ansvar vid lämningen, medan nya barn 
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synliggörs på ett annat sätt av pedagogerna. Pedagogerna beskriver att de i större 

utsträckning skapar tillfälle för interaktion med barn som är nya på förskolan.  

Den verbala och icke verbala kommunikationen används i olika stor utsträckning för 

att skapa interaktion med barn, men även med vårdnadshavare vid lämningen. Det 

är i regel pedagogerna som tar första kontakten genom att rikta sig till 

vårdnadshavare följt av barnet. Den verbala kommunikationen skapar tillfälle för 

interaktion med vårdnadshavare där barnet hamnar i skymundan. Resultatet i 

studien visar däremot att den icke verbala kommunikation är mer riktad direkt till 

barnet i de flesta fall. Det är den kontakt som huvudsakligen sker mellan barn och 

pedagog för att möjliggöra interaktion. Pedagogerna i studien framhäver lämningen 

som en viktig del för barnet och att den kan påverka resten av dagen. Resultatet 

visar dock att den viktiga stunden i lämningssituationen är stunden efter 

överlämning när vårdnadshavare har gått. Det är framförallt här samspel mellan 

barn och pedagog sker på olika sätt och möjlighet för interaktion skapas. 
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8 Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras olika aspekter som framkommit i resultatet i relation till 

tidigare litteratur. Därefter följer idéer till kommande forskning samt pedagogiska 

implikationer. 

8.1 Interaktionens möjliggörande vid lämning  
I studien visar det sig att de pedagoger som deltagit är själva på avdelningarna vid 

de flesta lämningssituationer på morgonen. Det innebär att den enskilda pedagogen 

som tar emot vid lämning samtidigt har ansvaret för den övriga verksamheten som 

sker. Oavsett när barnen kommer till förskolans verksamhet framhävs det att ett 

omsorgsfullt bemötande ska ske när övergången genomförs (Kinge 2016; Niss 

2018). I studien framkommer det dock att pedagogerna överlag skapar fler tillfällen 

för interaktion när det är få barn på förskolorna. När verksamheten är igång och fler 

barn vistas där tycks pedagogerna prioritera verksamheten framför lämningarna och 

de möten som kan ske med barnen. Barngruppen beskrivs ibland ta fokus från det 

enskilda barnet och den interaktion som kan ske mellan barn och pedagog (Pramling 

Samuelsson et al. 2016), något som också framkommit i vår studien. Som pedagog 

kan man då fråga sig: Hur bemöter jag barnet på ett omsorgsfullt sätt när de 

kommer, oavsett tid och antal barn på förskolan? I studien kan det ha försvårats att 

möjliggöra för interaktion vid lämning då pedagogerna var ensamma och inte alltid 

såg till individen. Relevant för lämningen borde vara att tillsätta flera pedagoger för 

att kunna dela på ansvaret och möjliggöra för interaktion i större utsträckning. Mötet 

med barnet beskrivs som en viktig del i förskolan och kan ses som värdefull av 

pedagoger (Lillvist et al. 2009). Utsagorna i studien visar även att interaktion sker i 

mindre utsträckning med barn som är vana vid aktuell förskola, till skillnad från 

barn som är nyinskolade. För nyinskolade tycks interaktion alltid ske oavsett när på 

dagen barnet kommer på den ena förskolan. Det beskrivs att pedagogen ska ta sig 

tid och tillfälle för samtal med barnen i de möten som sker (Jonsson 2016). Oavsett 

hur länge barnet har vistats på förskolan eller hur många barn det är på avdelningen 

ska alla barn få samma möjlighet till interaktion med pedagog. För vem säger att 

interaktion med pedagog inte behöver ske i samma utsträckning bara för att barnet 

kommer senare på dagen eller gått på förskolan i tre år? 

De interaktioner som framkommer i resultatet sker både verbalt och icke verbalt 

men den verbala kommunikationen tycks inte ha någon framträdande roll i 

interaktionen med barnen. I den verbala kommunikationen väljer pedagogerna att 

främst rikta sig till vårdnadshavare vid första kontakten och sedan till barnet. 

Information mellan pedagog och vårdnadshavare beskrivs som en betydelsefull del 

vid lämningen för att skapa goda förutsättningar för barnets vistelsetid på förskolan 

(Niss 2018). Det kan vara relevant för pedagogerna att få den stunden med 

vårdnadshavare vid lämningen för utbyte av information. Ibland fortsätter 

interaktionen med vårdnadshavare och barn, men när vårdnadshavare lämnat över 

barnet och gått avslutas den. Vid överlämningen som sker benämns pedagogen som 

viktig för barnet (Niss 2018) och att bjuda in eller fortsätta interaktionen med barnet 

kan ses som relevant för pedagogen. Den verbala interaktionen som sker tycks dock 

kräva två vuxna för att fortgå, då den inte fortsätter mellan barn och pedagog. Det 

kan i sin tur peka på att barnet hamnar i skymundan till förmån för vårdnadshavare. 
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Om pedagogen istället vänt sig mer till barnet hade interaktion kunnat utvecklas 

mellan dem och vårdnadshavare hamnat i bakgrunden. Hur pedagogen förhåller sig i 

mötet med barnet kan spegla vad barnet får med sig till efterföljande situationer 

(Lindahl & Pramling Samuelsson 2002). Genom upprepade försök till interaktion 

med barnet från pedagogens sida kan erfarenheter gällande interaktion skapas för 

barnet. Erfarenheter som kan vara relevanta för barnet för att i liknande situationer 

kunna öppna upp för och interagera med andra. 

Utsagorna i studien framställer lämningen som viktig och att barnet kan komma att 

påverkas av den. Resultatet i studien pekar dock på att den del av 

lämningssituationen som är viktig är stunden direkt efter överlämning när 

vårdnadshavare gått. Pedagogen kan vid dessa tillfällen ta sig tid för barnen och 

genom det skapa flera tillfällen för interaktion. Det framhävs att närvarande och 

delaktiga pedagoger kan skapa förutsättningar för en förståelse för barnet (Jonsson 

2016), vilket i sin tur kan möjliggöra för interaktion (Persson 2019). Pedagogerna i 

studien uppmärksammar barnens behov och intresse vid stunden efter överlämning, 

vilket indikerar på att pedagogerna ser det individuella barnet. De lyssnar då in 

barnen och tar sig mer tid för dem än vid övriga lämningen. Pedagogerna ger även 

närhet till de som önskar, men låter också de barn som aktiverar sig själva göra det. 

För att ta ett barns perspektiv beskrivs det att ett engagemang krävs från pedagogen 

för att kunna förstå barnets uttryck (Öhman 2006). I resultatet tycks stunden efter 

överlämning vara relevant för att pedagogerna ska kunna närma sig ett barns 

perspektiv. Studien pekar på att delar av lämningen är en rutin som skapar tillfälle 

för verbal kommunikation mellan de vuxna och barnet tycks komma i andra hand. 

Stunden efter överlämning ses däremot som relevant och betydelsefull för hur 

barnets dag blir, då det är här tillfälle för interaktion mellan barn och pedagog sker. 

8.2 Kommande forskning 
Under studiens gång har flera tankar väckts kring interaktion i förskolan men också 

lämningen som fenomen. Hallen har fått en liten roll i vår studie, något som kan 

väcka frågan vad hallen signalerar i förskolan idag, speciellt vid lämningen? Kan 

hallen fortfarande ses som en del av förskolan eller är den enbart en del av hemmet, 

då lämningar knappt sker där? En annan fråga som skulle vara relevanta för fortsatt 

forskning är om fler pedagoger vid lämningen kan möjliggöra för interaktion i högre 

grad. Något som skulle kunna forskas vidare på är också hur interaktion sker vid 

lämning under en hel dag och om det har någon påverkan vilken tid på dagen barnet 

kommer till förskolan. Ännu en sak som skulle kunna studeras är om interaktioner 

skapas i olika utsträckning mellan barn och pedagog beroende på hur länge barnet 

har gått på förskolan. 

8.3 Pedagogiska implikationer 
Resultatet i studien visar att interaktion sker i olika stor utsträckning under 

lämningssituationerna men tas tillvara på oavsett om den är verbalt eller icke 

verbalt. De möten som sker med barn vid lämning ska tas tillvara på av pedagoger 

oavsett yttre faktorer och en kort stund med det enskilda barnet bör kunna avsättas. 

Får barn tillfälle till interaktion kan det leda till att barnet upplever sig synliggjort. 

Att synliggöra barn genom interaktion kan göra det möjligt för pedagoger att bjuda 
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in barnen i verksamheten. Det kan i sin tur skapa tillfälle för barnen att få uppleva 

en känsla av gemenskap i verksamheten. Förskolan är till för barn och pedagoger 

ska finnas tillhands för att skapa en så bra tillvaro som möjligt för barnet redan från 

start. I vår roll som blivande förskollärare är det av vikt att vi vid något tillfälle 

skapar möjlighet för interaktion för att kunna synliggöra barnen på bästa sätt. 
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Bilaga 1 
Information till pedagog 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som läser sista året på 

förskollärarprogrammet. Vi har börjat med vårt självständiga arbete och önskar att 

Er avdelning vill delta i denna studie. Studien kommer endast användas i 

utbildningssyfte, alltså vår uppsats, och sedan publiceras i DiVA Portal.  

 

I vår studie vill vi titta på lämningen och hur första mötet mellan barn och pedagog 

sker i förskolan. Vi önskar att Ni som arbetslag deltar i ett fokussamtal som kommer 

spelas in där lämningen är i fokus. Vi spelar in er gruppdiskussion utifrån några 

öppna frågor om era erfarenheter av lämning. Vi hoppas att 30–60 minuter kan 

avsättas för samtalet och att de flesta i arbetslaget kan och vill delta. Vi anpassar oss 

efter Er vad gäller tid och hur många som kan delta. Efter detta önskar vi genomföra 

observationer av er i lämningssituationer under två dagar. Vi önskar genomföra 

observationerna vid ett par tillfällen under vecka 49–50.  

 

Hänsyn tas till de etiska kraven vid studiens genomförande. Det innebär att 

information ges till alla berörda. Inga namn eller personuppgifter kommer användas, 

utan största möjliga konfidentialitet kommer tas. Studien och dess uppgifter 

kommer endast användas i detta syfte och sedan raderas. Samtycke från deltagare 

krävs för studiens genomförande och deltagande kan närsomhelst avbrytas av 

deltagaren. 

 

Vi vill därför fråga Dig om du vill delta i denna studie. 

 

Jag godkänner deltagande i studien: 

 

 

……………………………………………….. 

 

 

Kalmar 2019-11-22 

 

Vid frågor kontakta oss: 

 

Sanna e-mail:  

Elin e-mail:  
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

Hej alla Vårdnadshavare! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi ska skriva vårt självständiga arbete nu och kommer göra 

en studie på Er avdelning. Fokus i arbetet kommer vara lämningen och hur den sker 

på förskolan.  

 

Era pedagoger har valt att delta i vårt arbete. Vi kommer göra ett par observationer 

vid lämningssituationer någon gång under vecka 49–50. Det vi kommer observera är 

hur lämningen sker mellan pedagog och barn och Ni och Ert/Era barn kan komma 

att bli synliga i situationen där pedagogens förhållningssätt är i fokus. 

 

Därför skulle vi vilja fråga Er vårdnadshavare och även ert/era barn om ni skulle 

kunna tänka er att delta i detta arbete. Inga namn och personliga uppgifter kommer 

förekomma i uppsatsen, utan största konfidentialitet tas i beaktning. 

 

Vid frågor eller ytterligare upplysningar av studien kan ni kontakta Era pedagoger, 

så för de vidare det till oss!  

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sanna Petersson & Elin Nilsson 

 

 

Ni tillfrågas härmed att godkänna att Ni och Era/Ert barn deltar i denna 

studie: 

 

Godkänner att delta med mitt barn □ 

 

Godkänner inte att delta med mitt barn □ 

 

Barnets namn:_________________________________________ 

 

Målsmans underskrift/underskrifter:  

 

_________________________________________________  

 

_________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Frågeformulär  

Stödfrågor till fokusgruppen 

Inledande frågor 

• Namn? 

• Ålder? 

• Utbildning? 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Hur länge har du arbetat på stället? 

Huvudfråga: 

• Hur ser lämningen ut hos Er och hur möjliggöra ni för interaktion med 

barnen? 

Stödfrågor: 

• Hur tänker ni kring lämningen i förskolan? 

• Vad anser ni är viktiga faktorer vid lämning (med barnen)? 

• Hur tänker ni kring interaktion med barnen? 

• Hur tänker ni kring barnens första möte på dagen? 

• Finns det rutiner vid lämning? 

• Vad grundar sig i hur ni förhåller er vid lämningssituationen? 
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Bilaga 4 
Observationsschema  

Var sker 

lämningen? 

Hallen 

 

 

Verksamheten   

 Pedagog Barn Vårdnadshavare  

Känslouttryck     

Vem tar 

första 

kontakten? 

    

Verbalt  

 

 

 

 

 

   

Icke verbalt     
Gå ner på knä 

(barnens nivå) 
    

Vinka     
Ögonkontakt     
Leende     

Överlämning Pedagog 

hämtar barnet 

från 

vårdnadshavare 

 

 

Barnet 

kommer 

självmant 

Vårdnadshavare 

ger över barnet 

till pedagog 

 

Händelse efter 

överlämning 

Vinkar hejdå Pedagog ger 

närhet  

Pedagog nekar 

närhet 

Barnet 

aktivera 

sig 

direkt 

 

 

Övrigt: 

 


