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upp på vår intervju samt de föräldrar som svarat på våra enkäter, så att vår undersökning 
kunde genomföras. Även de opponenter som gett synpunkter och hjälpt oss att förbättra 
vårt arbete.  
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Abstrakt 
Syftet med vår studie har varit att beskriva företeelsen invänjning ur ett mötesperspektiv. 
Med frågesällningen, - Hur planeras och genomförs invänjningen av barn på förskolan? 
Undersökningen har genomförts på en förskola som använder sig av en 
”tredagarsinvänjning”. För att besvara vår frågeställning har vi intervjuat en förskollärare 
samt delat ut enkäter som föräldrar har besvarat på den berörda förskolan. Förskolan går 
ut med att invänjningen skall pågå i tre dagar. Vi har kommit fram till att förskolan lägger 
stor vikt vid att göra föräldrar trygga vid invänjningen så att de kan överföra sin trygghet 
på barnet. Om barnet inte kan lämnas så kan det bero på att föräldern inte är redo och 
trygg att lämna sitt barn på förskolan. Resultatet visar att förskolan lägger mer fokus på 
föräldrarnas trygghet än på en individuellt anpassad invänjning för barnen. Av 
enkätsvaren har vi utläst att föräldrarna är i det stora hela nöjda med hur invänjningen 
planerats och genomförts för deras barn.  
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1. Inledning 
Vi är två lärarstudenter på Luleå tekniska universitet som är intresserade av att arbeta i 
förskolan. Vi är båda föräldrar och snart färdiga pedagoger, därför väcktes vårt intresse 
av att undersöka området invänjning. Invänjningen kan innebära en förändring i vardagen 
eftersom man som förälder lämnar över ansvaret för barnet i någon annans händer. Därför 
finner vi det meningsfullt att uppmärksamma invänjningen ur ett föräldra-, barn och 
pedagogiskt perspektiv. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och i vårt 
vardagliga liv stött på olika åsikter och upplevelser om invänjning och upplever att det 
kan vara stor skillnad beroende på om man är förälder eller pedagog. Pedagoger som 
uttrycker sig ”vi ringer inte när barnet gråter för då skulle vi inte få göra annat” trots att 
föräldrar velat ha den informationen och vetskapen om hur deras barn hanterar den nya 
miljön när föräldern inte finns tillgänglig.  
 
Pramling (1993) skriver att när barn ska vänjas in i en ny miljö på förskola handlar det i 
huvudsak om att ge individer individuellt anpassad invänjning. Barn har olika intressen 
och erfarenheter och därför griper de sig an förskolans värld på olika sätt. Som pedagog 
måste man observera och lyssna på barnet för att förstå vad det tänker, känner och vill. 
När man lyssnar in barnets behov får man erfarenheter och lärdomar som blir långt 
viktigare än planering av ambitiösa inskolningsprogram. Vi vill i vår studie undersöka om 
invänjningen är individanpassad. Samt vilka möjligheter det finns för föräldrar att 
påverka invänjningen vid förskolestarten. Är det ett möte som sker mellan förskolan, barn 
och föräldrar? Var ligger fokus när de planerar och genomför invänjningen på förskolan? 
Vi hoppas att arbetet kan ge oss som blivande verksamma pedagoger nya insikter som 
kan hjälpa oss i framtiden att göra förskolestarten så positiv som möjlig för barnen och 
föräldrarna. 

 
2. Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva om företeelsen invänjning som sker på förskola är ett 
möte mellan pedagoger, föräldrar och barn. 
Vår frågeställning är: 

• Hur planeras och genomförs invänjningen av barn på förskolan? 
 
Avgränsning 
Med invänjning avser vi en ”tredagarsmetod” som används på den aktuella förskolan där 
undersökningen ägt rum. 
 
3. Bakgrund  

3.1 Barnomsorgshistorik – från barnkrubba till förskola 
Markström (2005) lyfter att förskolans rötter har sitt ursprung i två typer av 
verksamheter, barnkrubban och barnträdgården. Barnkrubban var en socialt motiverad 
verksamhet och var till för barn med fattiga mödrar, medan barnträdgården sågs som ett 
stöd till hemmet men också som en förebyggande verksamhet och angelägenhet för alla 
barn. Barnträdgården hämtade idéer från Fredrik Fröbel och var pedagogisk motiverad. 
Barnomsorgsverksamheten blev en framträdande del i Sveriges sociala reformpolitik och 
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man ansåg att det var av vikt att förebygga problem för barn och att de inte skulle vistas 
på barnavårdsåtgärder av annat slag. Bakgrunden till förskolan framväxt började när 
Sverige befann sig i slutet av 1800-talet och började industrialiseras. Befolkningarna 
flyttade till städerna och detta ledde till andra levnadsvillkor för familjerna som hade ett 
större behov av tillsyn för sina barn. Tanken om att skapa institutioner för barn var för att 
man ville lösa andra samhällsfrågor. 
 
Barnkrubba 
Richardson (2004) skriver att förskoleverksamheten i Sverige var i mitten av 1900-talet 
begränsad. Barnkrubbor inrättades i mitten av 1800-talet i en del städer. Syftet med dem 
var att ge tillsyn och vård till barn i fattiga familjer och till de barn som hade 
förvärvsarbetande mammor. Den första barnkrubban öppnades 1854 i Stockholm. 
Simmons-Christenson (1997) skriver att barnkrubborna hade till en början för avsikt att ta 
hand om barn under 2 år men även de äldre barnen behövde liknande omvårdnad. Då 
inrättades även anstalter för barn mellan 2 och 6 år. Vanligtvis tog man emot upp till 30 
barn i en krubba och man använde sig utav någon enkel lokal för att ge barnen den 
nödvändigaste tillsynen. Lokalerna var inte anpassade efter barnens behov och de som 
jobbade inom barnkrubborna hade oftast ingen utbildning. Det fanns en allmän tro att 
omvårdnad om barn inte kräver kunskaper på samma sätt som andra yrken. Man ansåg att 
kvinnan är skickad för att vårda barn. Det var bara föräldrar som inte hade pengar som 
fick lämna sitt barn på barnkrubborna, deras behov behövde ofta styrkas med intyg från 
någon myndighet. Barnkrubborna hade inte någon egentlig pedagogisk tanke. Materialet 
på barnkrubborna var torftigt och dagen var indelad med bestämda tider för måltid, 
toalettbesök, vila och andaktsstund. Det fanns få saker att leka med och man sysselsatte 
barnen med ringlekar, men mestadels satt de på bänkar.  
 
Barnträdgården 
Johansson (1983) skriver att svenska förskolan har vuxit fram ur Fröbels Kindergarden. 
Egidius (1999) skriver att det var Friedrich Fröbel som öppnade den första förskolan i 
Tyskland. Vidare menar Johansson (1983) att Fröbel var den förste som utarbetade ett 
pedagogiskt system för arbete med små barn på ett systematiskt sätt. I hans pedagogik 
ingick vård, undervisning, material och metoder. Egidius (1999) anser att Fröbels 
pedagogik inte gick ut på att barnen skulle drillas och lära sig det som stod i skolböcker 
utantill utan istället betonades barns behov av att leka. Leken var en viktig del av 
pedagogiken som metod och Fröbel såg barn som frön som växer och utvecklas 
successivt. Det var genom dåtidens biologiska forskning om djurs och växters utveckling 
som han fick sin ide om hur barn utvecklas på bästa sätt. Han menade att en växts alla 
anlag ryms i fröet och successivt utvecklas. – Likt ett barn som enligt honom utvecklas 
genom leken som kommer från dem själva. Johansson (1983) lyfter att det i 
barnträdgårdens ideologi fanns önskemål om föräldrautbildning och en betoning på 
hemmens helt avgörande betydelse för barnens uppfostran. Grundelementen i Fröbels 
pedagogik handlade mycket om självstyrning samt delaktighet han hade en tanke och 
övertygelse som genomsyrade hans barnträdgård och det var att varje människa har rätt 
till frihet. 
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Vidare skriver Johansson att Svenska Fröbelförbundet startades år 1918. Syftet med 
Svenska Fröbelförbundet var bland annat att arbeta för folkbarnträdgårdar som skulle ha 
omsorg om arbetarnas och de mindre bemedlades barn. Barnträdgårdarna hade då funnits 
i tjugo år, men haft en hög månadsavgift vilket inte gjort dem tillgängliga för 
allmänheten. Fröbels arbete kom att föras vidare av två kvinnor, Berta von Marenholz-
Buhlow och Henriette Schraders – Breyman. Henriette har haft stor betydelse för den 
svenska förskolan. Hon var den som skapade folkbarnträdgården, med stöd av en 
förening för folkundervisning i Berlin. Ännu idag finns Pestalozzi – Fröbelhaus i Berlin 
kvar, där de första svenska förskolepionjärerna utbildades. Enligt Egidius (1999) så hade 
barnträdgårdslärarinnor till uppgift att ge barnen olika lekmaterial som medel för att 
utveckla grupplekar. Utifrån sina egna upplevelser skulle barnen tillägna sig sitt vetande i 
egen takt, samt att de skulle öva upp sin förmåga att lära sig bedöma och värdera. Fröbels 
ide med förskolor låg i tiden eftersom att städerna i industriländerna hade stort behov av 
barnomsorg. Simmons-Christenson (1997) hävdar att Fröbel ansåg att barn ska ha rätt att 
utvecklas fritt före skolstarten på grund utav att tiden i förskolan hade stor betydelse för 
barns fortsatta utveckling. I och med Fröbel och hans barnträdgård så började en ny och 
avgörande fas i förskolepedagogikens historia. Vidare menar Simmons-Christenson att 
småbarnsinstitutionerna inte skulle ha någon anknytning till social omvårdnad utan 
istället vara ett led till en väl ordnad utbildning.  
 
Dagens förskola 
Enligt Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) har Fröbels tankar legat till grund för samt 
genomsyrat förskoleverksamheten men detta har sett lite olika ut genom tiden. Därför 
måste man förstå det som händer idag i förskolan ur ett helhetstänkande. Tonvikten har 
lagts på hela barnet där interaktion och kontinuitet har löpt som en röd tråd genom 
verksamheten. Dessa tankar blev början på den svenska förskolemodellen som grundades 
på en socialt förankrad pedagogisk syn. Vidare lyfts det att omsorgen handlade om att 
alla barn på lika villkor skulle ha rättighet till en verksamhet med en jämn kvalité med 
möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Förskolan fick sin läroplan 1998 ( Lpö98, 1998). Tanken att förskolan skulle ha en egen 
läroplan likt den obligatoriska skolan och fritidshemmet var att de tre läroplanerna skall 
utgå ifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Läroplanen för 
förskolan innehåller mål och riktlinjer, värdegrund och uppdrag för verksamheten. Men 
hur målen skall uppnås är upp till de professionella som arbetar i förskolan. Den lyfter att 
förskolans verksamhet skall genomsyras av en pedagogik där omsorg, omvårdnad, 
fostran och lärande bildar en helhet. Förskolans arbete med barnen skall ske i ett 
förtroende full samarbete med hemmen. Alla som arbetar i förskolan skall ansvara för att 
det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 
 

3.2 Tillbakablick på samverkan, invänjning och föräldrars möte med förskolan 
Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) ansåg att ett barns utveckling sågs i samband med 
de uppväxtvillkor som föräldrarna kunde ge. Uppväxtvillkoren präglades av samhället. 
Den uppväxt miljö föräldrarna kunde erbjuda barnet var av betydelse för den känslo- och 
tankemässiga utvecklingen. Den miljö barnet upplevde under sina tidigare år var 
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väsentlig för dess utveckling och hur den gestaltade sig. Många mödrar kände överdrivna 
skuldkänslor för att de jobbade och var tvungna att lämna barnet till förskolan. Dessa 
skuldkänslor kunde bidra till en kluvenhet som påverkade tiden som mamman och barnet 
hade tillsammans. Alla familjer hade olika familjekonstellationer som gav olika 
förutsättningar. I Barnstugeutredningen poängteras att samhället var tvunget att erbjuda 
varje barn så goda uppväxtbetingelser som möjligt och att samarbetet mellan föräldrar 
och pedagoger skulle utvecklas. Önskan var att föräldrarna skulle kunna påverka 
förskolans arbetssätt samt engagera föräldrarna i det dagliga arbetet. Metoder som 
invänjning, enskilda samtal och föräldramöten började användas. I Barnstugeutredningen 
står det att det är viktigt att de värderingar och normer som barnet upplevde i förskolan 
och hemmet skulle vara samstämda. Stora skillnader kunde bidra till att barnet upplevde 
en konflikt mellan livsvärldarna. Ofta skedde invänjningen redan vid sex månaders ålder. 
Det poängterades att invänjningen i förskolan borde ske i god tid innan föräldrarna hade 
för avsikt att lämna barnet en stor del av dagen. Det var att föredra att en förälder eller en 
välbekant person var i förskolan tillsammans med barnet, matade och skötte om det. 
Anledningen till det var att barnet skulle få uppleva nya ljud och en ny omgivning 
tillsammans med en välkänd vuxen. Det första besöket behövde bara vara en kort stund 
för att så småningom sträckas ut över en längre tid av dagen. Personalen som skulle ta 
hand om barnet tog efter en tid över vården av barnet. Om inte invänjningen genomfördes 
på ett bra sätt för barnet så ansågs det att barnet kunde mista stödet av sitt invanda 
mönster och berövas möjligheten att ta in den nya livsvärlden och placera in den i de 
redan förvärvade kunskaperna om sin omvärld. Vidare lyfts i Barnstugeutredningen att 
det var viktigt att de vuxna uttryckte sina värderingar när det handlade om 
samarbete/samverkan. Det var också av vikt att den vuxne mötte och tillgodosåg barnets 
självständighetsbehov.  
 
Pedagogiska programmet (SOU, 1987:3) efterföljde barnstugeutredningen och där fanns 
allmänt formulerade utgångspunkter för föräldrasamarbete. Bland annat att alla föräldrar 
hade rätt att vara med och påverka verksamheten i förskolan. Samt att pedagogerna skulle 
vara vaksamma så de hittade samarbetsformer som passade alla föräldrar så ingen skulle 
missgynnas. Samarbetet mellan personal och föräldrar skulle vara en självklar del i 
förskolan och var en förutsättning för en verksamhet som byggde på barnens livsvillkor 
och erfarenheter. Det var upp till pedagogerna att uppmuntra och underlätta för 
föräldrarna att ta initiativ och upprätthålla en aktiv dialog. Personalen skulle ta till vara på 
föräldrarnas önskemål och synpunkter. Vidare lyfts det i det pedagogiska programmet att 
en individuellt anpassad invänjning som var väl förberedd var av största betydelse för 
alla, både föräldrar och barn. Invänjningen skulle lägga grunden till ett öppet och 
förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Under invänjningstiden skulle 
barnen successivt lära känna verksamhet, personal och barn. ”En individuellt anpassad 
invänjning gör att en grundtrygghet kan växa fram” (Pedagogiskt program för förskolan, 
1987, s. 48). 
 
Socialstyrelsen (1977) ansåg att samverkan var viktig för att förskolan tillsammans med 
föräldrarna skulle ta ett gemensamt ansvar för barnen och deras utvecklingsmöjligheter. 
Samverkan beskrives vara en nödvändighet för att personal och föräldrar skulle få en 
helhetssyn på barnet och dess livssituation. Personalen skulle ha förståelse för vilka 
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behov, erfarenheter och intressen barnet hade och kunna planera arbetet på ett 
meningsfullt sätt utifrån dessa. En öppen kontakt mellan förskola och föräldrar 
förespråkades. Vänskap, samtal och möjlighet till ömsesidig påverkan innebar att barnet 
skulle få en annan inställning till förskolan än om föräldrakontakten var tyst eller passiv. 
Hur personal och föräldrar fungerade tillsammans var av betydelse för barnets upplevelse 
av kontaktmönster och delaktighet mellan människor. 
 
För att samverkan mellan föräldrar och personal skulle vara meningsfull menar 
Socialstyrelsen vidare att förskolan borde erbjuda olika former för samverkan så att så 
många föräldrar som möjligt skulle kunna delta. Det ansågs vara till fördel om personalen 
i förväg hade bestämt vem som skulle ha huvudansvaret för ett nytt barns invänjning och 
den fortsatta föräldrakontakten. Socialstyrelsen menade att risken i ett arbetslag kunde 
vara att man förlitas sig på varandra, det kunde innebära att ingen känner sig motiverad 
att ta huvudansvaret i en speciell situation. Den personal som hade huvudansvaret för 
barnet kunde redan från början berätta det för föräldern så att invänjningen kunde 
planeras utifrån schema. Personalen med huvudansvaret kunde visa föräldrarna förskolan, 
berätta om vilka arbetssätt som användes och ge information. Det fanns olika 
samarbetsformer som hade visat sig fungera bra. Exempelvis ”faddersystemet”. Syftet 
med faddersystemet var att en förälder som redan hade barn på förskolan skulle vara med 
vid första mötet, som ett stöd för de nya föräldrarna. De ”nya” föräldrarna fick lära känna 
verksamheten genom en annan förälders upplevelser. 
 
Hinder för samverkan 
Vidare lyfte socialstyrelsen (1977) att det fanns svårigheter för samverkan. Exempelvis 
personalbristen. Brist på personal ledde ibland till svårigheter att hitta tillfällen att prata 
med föräldrarna. Ibland kunde föräldrarna också vara för trötta eller stressade för att orka  
stanna kvar och prata efter en lång arbetsdag. Om inte möjligheten fanns att sätta sig in i 
och förstå andras livsvärld kunde det lätt uppstå missförstånd och det fanns en risk att 
man skapade en ömsesidig osäkerhet som kunde hindra ett givande samspel. Det hade 
visat sig att föräldrar ofta visste väldigt lite om förskolans verksamhet och tyckte sig 
självt stå utanför personalens planering och deras arbetssätt. Föräldrar hade uttryckt att de 
inte ville vara besvärliga och lägga sig i personalens arbete. De var rädda för att kritisera 
förskolan eftersom de var rädda för repressalier som kunde gå ut över barnet. Personalen i 
sin tur kunde känna att de saknade tillräckligt med erfarenhet för att kunna hantera ett 
samarbete och samverkan på ett professionellt sätt. Det fanns föräldrar som kände 
skuldkänslor inför överlämnandet av sitt barn till förskolan. Det var viktigt att relationen 
mellan föräldern och pedagogen var öppen och tillitsfull. Om så inte var fallet kunde det 
innebära att föräldrarna fick olustkänslor inför lämnandet. Vidare hävdas att personal i 
förskolan hade behövt vara medveten om invänjningens betydelse för att grundlägga 
föräldrasamverkan. Om personalen inte hade insikt i vad som skulle göras för att främja 
samverkan så kunde följderna bli att man som personal blev osäker att gå in i ett närmare 
samarbete. Samverkan mellan personal och föräldrar behövde få ta tid för att utvecklas. 
Det hade visat sig att föräldrar ville främst ha tillfällen att prata om det egna barnet, 
därför hade huvudpunkten i föräldrasamverkan behövt bygga på att finna möjligheter till 
samtal. 
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3.3 Läroplanen för förskolan 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framkommer det att arbetslaget skall bidra till att 
barnen utvecklar en förståelse för sin omvärld och sig själv. Förskolan skall ta hänsyn till 
barns olika livsmiljöer och att barnen med egna erfarenheter till grund försöker skapa 
sammanhang och mening. Den pedagogiska verksamheten skall utgå ifrån barnens 
erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Förskolan har mål att sträva efter. Ett mål är att 
varje barn ska utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Barnet ska stimuleras till 
att se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Förskolan skall vara ett 
komplement till hemmet och skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet skall 
utvecklas på bästa sätt. Föräldrarna skall ha möjlighet att påverka verksamheten i 
förskolan. Därför är det viktigt att förskolan är tydlig med mål och innehåll så att barnen 
och föräldrarna ges möjlighet till inflytande. Personalens förmåga att förstå och samspela 
med barnet är viktig så att förskolevistelsen blir ett positivt stöd för barnet. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framkommer tydligt att alla som arbetar i förskolan 
skall: 

• ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 
relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö 98, s. 15). 

 
Arbetslaget skall: 

• ”föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och 
lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, 

• ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 
verksamheten”  

• ”ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion 
i förskolan,” (Lpfö 98, s.16). 

 
 
Ivarsson - Jansson (2001) lyfter att många familjer idag är konsumenter av barnomsorg 
eftersom att många föräldrar är beroende av att ha barnomsorg då de förvärvsarbetar eller 
utbildar sig. Därmed väljer de och betalar för den tjänst de behöver. Idag vistas allt fler 
barn i förskolan redan från ett års ålder, det vill säga att många föräldrar inte längre är 
ensamma om att fostra och påverka sina små barn. ”Förskolan skall vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar om barnets fostran, utveckling och växande” (Lpfö 98 s. 35). 
 

3.4 Invänjning 
Niss (1988) anser att samarbetet med föräldrarna ska börja före invänjningen för att 
kunna lägga fokus på barnet under själva invänjningen. Förälderns roll är att varar ett stöd 
för barnet. För att kunna vara det så krävs det att föräldern inte känner sig osäker i den 
nya miljön. För att undvika det så ska föräldern vara väl förberedd på vad som kommer 
att hända under invänjningen och ha besökt förskolan. Föräldern ska veta vilka uppgifter 
den ska ha och vilka uppgifter personalen ska ha och det är personalen som ansvarar för 
att ge ut den informationen. En förälder som är osäker kan inte ge barnet trygghet i dess 
osäkerhet inför den nya situationen. Föräldrar behöver ha en relation till den som ska 
vänja in sitt barn för att kunna ge ett helhjärtat stöd till kontakten med en för barnet okänd 
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person. Arbetet som görs före invänjningens påbörjan har till syfte att skapa en positiv 
kontakt med föräldrarna och att diskutera, och ge information om hur invänjningen ska gå 
till.  
 
Niss & Söderström (1996) fortsätter på samma tema och hävdar att det är viktigt att 
invänjningen planeras med omsorg eftersom invänjningsstarten har betydelse för barnets 
förskolevistelse på lång sikt. I det viktiga förberedelsearbetet ingår det att pedagogerna 
tar kontakt och träffar föräldrarna och förbereder dem på hur en inskolning går till. 
Ivarsson - Jansson (2001) skriver att invänjningen innebär en successiv introduktion i 
förskolan för både föräldrar och barn. Det är viktigt att barn och personal får bekanta sig 
med varandra och att föräldrar får insyn i verksamheten och känner förtroende för 
personalen och att invänjningen får ske i den takt som föräldrar och barn behöver. Att 
börja förskolan innebär för barnet att de ska vara borta från mamma och pappa ett antal 
timmar varje dag. Meningen med invänjningen är att kontakten mellan barnet och 
förskolan ska utökas lite varje dag. Enligt Niss & Söderström (1996) förändras livet på 
många sätt med starten i förskolan. En del barn har redan erfarenheter av att vara med 
andra barn och vuxna medan andra har haft mycket liten kontakt med människor utanför 
familjen. Både barn och föräldrar kommer till förskolan med skilda erfarenheter. Vidare 
hävdar Niss & Söderström att kontinuitet är viktigt, därför är rutiner i vardagen en 
trygghet för då vet barnen hur en dag ser ut, eftersom att det förutsägbara alltid är 
tryggare än det oförutsägbara.  
 
Hårsman (1994) har undersökt två barngrupper, en grupp förskolebarn och deras mödrar 
samt en grupp ”hemmabarn” med mödrar. Syftet med undersökningen var att belysa de 
socio- emotionella reaktionerna och anpassningen när de börjar på förskola. Hon anser att 
invänjningen var en bakgrundsfaktor till de reaktioner och beteendemönster som barnen 
sedan visade i förskolemiljön. Resultatet visade att invänjningen på ca 14 dagar inte var 
för kort och var även för den tiden officiellt det som föreslogs för introduktion till 
förskolan i Stockholm. Vidare visade resultatet att invänjningen inte i första hand gav 
barnen möjlighet att successivt vänja sig vid att skiljas från modern utan prioriteringen 
låg på att barnet skulle bekanta sig med personalen, miljön och de andra barnen. Vissa 
barn hade starka negativa reaktioner på invänjningen och då valde föräldrarna att förlänga 
invänjningen tills reaktionerna hade dämpat sig.                   
 
Samverkan mellan pedagog och föräldrar vid invänjning 
Niss (1988) skriver att uppgiften att hjälpa barn in i förskolan och samarbetet med 
föräldrar är sammanvävda med varandra under invänjningsarbetet. Som personal måste 
man vara medveten om vad som sker. Om man är det så kan man använda sina 
erfarenheter och kunskaper och utveckla sina arbetsmetoder. Under invänjningsperioden 
så ges barnet tid att vänja sig vid den nya miljön och bygga upp relationer till vuxna och 
barn på förskolan. Hon anser att samarbetet mellan personal och föräldrar startar i och 
med invänjningen. Begreppet invänjning kan förknippas med att barnet ska vänja sig in i 
en ny miljö vilket Niss inte anser vara den viktigaste delen. Den viktigaste delen är få 
goda relationer till de vuxna på förskolan så att barnet kan känna trygghet med 
personalen då föräldrarna inte längre finns kvar. Vidare menar Niss att föräldrarna deltar 
vid invänjningen och har oftast förväntningar att det ska bli bra för deras barn. Ofta är det 
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en situation som är känslomässigt laddad. För en personal som har jobbat länge kan det 
ibland vara svårt att se situationen som en stor händelse. Men däremot får man med 
erfarenhet en trygghet och säkerhet som ofta inger förtroende hos föräldrarna. Hon 
poängterar också vikten av att samarbeta med föräldrarna eftersom barnet är beroende av 
oss vuxna. Föräldrar kan ofta känna oro inför hur barnet ska klara sig utan dem i stor 
grupp och de behöver personal som underlättar för dem genom att visa sitt intresse för 
deras barn och deras kunskaper om barn. Pramling (1993) påvisar samma tankegångar 
som Niss. Hon betonar vikten av att pedagoger är lyhörda för föräldrarnas känslor och 
tankar eftersom föräldrar kan känna lika stor separation som barnet vid överlämnandet på 
morgonen. Hon betonar också att känslorna kan vara samma oberoende om det är första 
barnet eller tredje barnet som man ska lämna. Föräldrar kan även känna svartsjuka på att 
pedagogerna får uppleva så mycket med barnet som föräldern missar. 
 
Karlsson (2003) har gjort en studie där syftet var att undersöka föräldrars möten med 
barnomsorgen ur familjens vardagsperspektiv. Studien visade att föräldrarna hade 
gemensamma åsikter om att barnomsorgen är en viktig del i deras vardagsliv. Karlsson 
lyfter att många föräldrar ansåg att barnomsorgen har varit allt annat än enkel, men att 
alla menar att barnomsorgen är en praktisk nödvändighet. Enligt studien kom det också 
fram att kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar är viktiga. Det vill säga, den 
dagliga kontakten samt utvecklingssamtal eftersom att både föräldrar och pedagogerna 
har ett delat ansvar över barnen. Studien visar på att föräldrarnas berättelser om möten 
med barnomsorgen har varit olika beroende på vad som har varit aktuellt i deras 
livssituation. Det har ofta varit praktiska omständigheter som arbetssituation, flyttar, 
skilsmässor som har påverkat familjens första möte och fortsatta relation med 
barnomsorgen. När det gäller att förstå föräldrarnas olika relationer till barnomsorgen av 
återkommande möten menar Karlsson att detta inte går att göra utifrån livet i övrigt. Det 
måste ses ur ett helhetsperspektiv, eftersom att människors olika livshistoria placerar 
individen i ett socialt sammanhang.  

3.5 Möte och kommunikation mellan barns olika livsvärldar  
I Bonniers svenska ordbok (2002) står det att mötas innebär att man kompromissar och 
möter varandra på halva vägen. Jonsson (1997) menar att ett möte innebär att ha 
förståelse och respekt för varandra. Molander (1996) anser att ett möte mellan två 
människor innebär en möjlighet till samtal och samvaro.  Molander menar att en viktig 
aspekt av dialogen är att vara tillsammans med eller utan ord. En del av 
kommunikationen har till syfte att upprätthålla ömsesidig förståelse och i och med det en 
gemenskap. Men dialogen är skör och gemenskapen kan brista. Det finns en risk att 
dialogen övergår till monolog. En viktig sida av dialogen är att den alltid är öppen och 
inte ett avslutbart projekt. Det visar en öppenhet i mänsklig förståelse och kunskap i 
människans liv.    
 
Lindahl & Pramling (1993) menar att man i tidigare forskning har övervärderat 
föräldrarnas relation till barnet. Förr ansågs föräldrarnas relation till barnet vara den enda 
betydande relationen för barns förmåga att knyta känslomässiga band. Lindahl & 
Pramling menar att nyare forskning strider mot detta eftersom det har visat sig att även 
”hemmabarn” kan uppvisa otryggt bindningsbeteende. Om barn bara kan utveckla 
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trygghet i anknytning till sina föräldrar innebär det att all annan form av omsorg 
exempelvis förskola, saknar betydelse för barns trygghet. Därför anser de att faktorer som 
bidrar till att barn får ett otryggt bindningsbeteende är dels dagliga separationer från 
föräldrarna och dels personalens otillräckliga förmåga att möta barnens behov. De hävdar 
vidare att det inte alltid är självklart att pedagoger och föräldrar har förmåga att möta 
barns behov. Det har visat sig att både ”hemmabarn” och förskolebarn kan visa otryggt 
bindningsbeteende och det måste innebära att det att är innehållet i relationen som är av 
betydelse för barnets trygghetskänsla. 
 
Andersson (1994) menar att de flesta barn idag lever i två världar, i hemmiljö och 
förskola. Det innebär att familjen har sina värderingar och sitt sätt att hantera båda 
svårigheter och glädje. Likaså har pedagogerna på förskolan sitt förhållningssätt till livet. 
Deras bakgrund färgar sättet de hanterar olika situationer på. Kontentan av det blir att 
barnen pendlar mellan två olika världar. Därför är det av vikt att dessa två världar med 
olika livsmönster samspelar och kommunicerar mellan varandra. För att ett givande 
kommunikationsutbyte ska ske så är det viktigt att man är på samma nivå. Ingen part ska 
känna sig i underläge när man kommunicerar. Om någon är i överläge så finns risken att 
det istället för kommunikation blir information. För att en utvecklande kommunikation 
ska ske så måste parterna känna sig själva och sina egna gränser. Om man inte vet vem 
man är så finns det risk att kommunikationen känns farlig och hotande. Man känner olust 
inför att möta den andra parten och samspelet blir osäkert eller ansträngt, vilket gör det 
svårt att mötas. Vidare menar Andersson att kontakten med föräldrar underlättas om 
arbetslaget är tryggt och tydligt med sin verksamhet. Tydligheten bidrar till att 
föräldrarna också blir tydligare men måste innefatta gränser. Människans natur är av 
sådant slag att vi dömer det vi ser beroende på vad vi uppfattar på ytan. I mötet med 
människor så klarar vi inte av att ta in all mångsidighet som vi utsätts för. Eftersom vi 
inte alltid klarar av att nyansera våra åsikter och värderingar, så dömer vi före och skaffar 
oss fördomar eftersom vi i mötet tar in lite av det ser, hör, känner och sedan bestämmer vi 
oss för hur den andra människan är. För att inte förhindra ett givande samarbete och en 
god kommunikation är det viktigt att ta oss förbi fördomarna. Dessa ytliga intryck när vi 
möter andra människor kan leda till att kontakten blir fel. Som pedagog i samspelet med 
föräldrarna är det viktigt att vara medveten om människors olikheter och i mötet med 
dem ha ett öppet sinne så att det kan bli ett gott samarbete med fokus på barnets bästa. 
”Kanske det idealistiska utgångsläget för kommunikation är att parterna är tydliga, 
självständiga och dessutom står en liten bit ifrån varandra, på ett avstånd där man både 
kan nå varandra och se varandra tydligt” 
(Andersson, 1994 s. 48). 
 
Johansson & Pramling - Samuelsson (2001) har genomfört en studie som handlar om 
pedagogers olika förhållningssätt att bemöta barns livsvärldar. De undersökte om barn 
och vuxnas livsvärldar möts och vad som gestaltas i detta möte. Författarna anser att 
svensk förskola strävar efter att förena omsorg och pedagogik, men det är en väsentlig 
skillnad på dessa två begrepp. Omsorg och vård har länge varit det förskolan har sysslat 
med. De lyfter att pedagogerna skall utmana barns lärande och visa detta i omsorg. Den 
riktning som pedagogen ska förhålla sig till är att skapa ett möte med barnens livsvärld.  
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Då blir barns tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och sätt att förhålla sig till andra och till 
världen en helhet. Det vi vill lära barn måste bygga på barnets alla erfarenheter och upplevelser. 
Ömsesidighet, emotionell närvaro och helhet/…/. Mötet kräver engagemang, närvaro/…/, där också den 
vuxna är en del. ( Johansson & Pramling Samuelsson 2001, s. 87 ). 

  
Johansson & Pramling Samuelsson grundar sig på Merleau – Pontys teori om en odelbar 
relation mellan människa och värld. De lyfter att kroppen är en del av våra sinnen där 
känslor, språk, tankar och motorik är integrerat med det psykiska. Det människan möter i 
världen är hon i ständig interaktion med, i allt hon gör är kroppen ständigt närvarande och 
mening skapas när människan kommunicerar med andra. Författarna menar att det vi gör 
och uttrycker, är meningsfullt för oss. En mänsklig aktivitet är att man riktar sig mot 
världen och upplever mening med den. Vidare hävdar de att i interaktion med varandra så 
möts vi som två delar av samma helhet. Vi går in i varandras världar, korrigerar och 
bekräftar varandra där både enighet och oenighet kan uppstå. När vi möts gör vi det med 
olika kulturella och sociala perspektiv. Samhälleliga, kulturella och personliga 
föreställningar om fostran och lärande kommer till uttryck. Olika dimensioner av lärande 
utmanas och gestaltas. När vi integreras med en annan person så förstår vi den genom 
ansiktsuttryck, gester och ord som bildar ett uttryck för dennes livsvärld. Människan har 
en grundtillit till andra och blir i första mötet involverade i kommunikation med andra 
och världen. Vidare hävdar författarna att varje människa bär på egna erfarenheter och vi 
kan inte alltid sätta oss in i hur den andre upplever saker och ting. En interaktion mellan 
barn och pedagog är en förutsättning för en delad livsvärld. För att det ska ske ett 
pedagogiskt möte är det viktigt att pedagogen visar engagemang och omsorg om barnets 
livsvärld och ser hela barnet. Pedagogen måste försöka att närma sig barnets livsvärld och 
möta och involvera barnet i sin helhet. Om inte livsvärldarna möts så uteblir 
pedagogiken. 
 
I studien uppmärksammade Johansson & Pramling Samuelsson att pedagogerna bemötte 
barnen på olika sätt. De kom fram till att förutsättningar för ett möte ska etableras är att 
pedagogerna möter barnen i ett ömsesidigt samspel. Att de delar livsvärldar och 
samspelar med barnen på deras villkor, bekräftar barnens kompetens, visar förståelse och 
empati för dennes livsvärld. Då ges barnen utrymme att själva agera och blir inte 
bedömda. Pedagogerna är stöttande och begränsningarna få och samtalet med barnen är 
viktigt. Enligt Johansson & Pramling- Samuelsson så skedde det inte ett möte mellan 
pedagogerna och barnens livsvärldar vid tillfällen när det saknades samspel. Pedagogerna 
la fokus på att korrigera barnen istället för att föra en dialog. Budskapet som gavs till 
barnen var att de inte besitter kompetensen att själva ta initiativ och klara av saker. 
Vidare menar författarna att om ett möte med barnens livsvärld ska etableras eller inte 
beror på pedagogers förhållningssätt att möta barnens livsvärld. Hur mötet gestaltar sig 
beror på vilket fokus och hur pedagogerna försöker möta barnens livsvärldar. 
 
Abrahamsen (1999) har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn inom barnpsykiatrin 
samt förskollärarutbildningen och barnomsorgsarbete främst då inom förskola. Hon vill 
påpeka betydelsen av de psykologiska aspekterna på omsorgen om små barn. Barn som 
börjar på förskola i tidiga åldrar måste lära sig att anpassa sig till den nya miljön och 
främmande vuxna, därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnet i den övergången då de 
måste lära sig att använda pedagogerna som ersättningspersoner då föräldrarna är 
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frånvarande. Då är det nödvändigt att barnen får en bra hjälp av oss vuxna under den 
övergångsperioden. ”Barnets utveckling kommer präglas av vuxnas handlingar, 
reaktioner och känslor, deras kärlek och uppmärksamhet – eller frånvaro av det.” 
(Abrahamsen, 1999, s. 10). Ofta händer det att vi står inför barn som upplever separation 
från föräldrarna då de skolas in på förskola och det är här vi handlar mycket olika som 
professionella pedagoger. Små barn behöver mycket stöd och hjälp genom att man 
samtalar och förbereder dem på det som kommer att ske. Abrahamsen menar att det 
hjälper barnet att bearbeta olika händelser. Hon påstår att man inte vinner något med att 
försöka undanhålla eller avleda barnet på det som väntar dem, utan istället kommunicera 
med barnet om det nya så att barnet kan genomleva och bearbeta sina känslor. ”När vi 
vuxna sätter ord på händelser och förändringar, ger vi barnet ett verktyg som är till hjälp 
när barnet senare ska tänka på detta” (Abrahamsen, 1999, s. 23). 
 
Vidare menar Abrahamsen att det finns pedagoger som inte klarar av att behålla sin 
profession som försöker avleda barnet när de är ledset, istället för att låta barnet vara 
uppleva sin smärta från separationen med sina föräldrar. Abrahamsen visar på en 
möjlighet att pedagogens historiska bakgrund kan vara orsaken till agerandet. Hennes 
familjekultur har kanske varit att man skyddar varandra och sig själv från smärtsamma 
känslor genom att avleda eller förneka dem. Konsekvensen av uppväxten kan vara 
bakomliggande orsak till att hon har svårt, trots sin profession som pedagog, att förhålla 
sig till smärtsamma känslor så att barnets sorg kan mildras. Som professionell pedagog 
bör man visa sin förståelse och samtala med barnet om vad mamma och pappa gör och 
vad barnets dag innehåller. Då får barnet information om rutinerna och barnet får bättre 
tidsbegrepp om sin dag. Pedagogen ska finnas med som ett stöd för barnet och visa sin 
närvaro och förståelse för barnets saknad efter föräldrarna. Barnets bristfälliga 
tidsbegrepp gör det därför viktigt att pedagoger gör barnets lilla värld så förutsägbar och 
överskådlig som möjligt för att minimera otrygghetskänslor för barnet. 
 
Markström (2005) har gjort en studie där hon har lagt fokus på att titta på hur förskolan 
kan förstås och hur den ”görs” i praktiken. Det som hon främst lyfter fram som intressant 
är att se hur aktörerna – barn, föräldrar och pedagoger förhåller sig till varandra och 
institutionen. Eftersom att förskolan är en institution där föräldrar, barn samt pedagoger 
möts menar Markström att detta är ett socialt fenomen i det nutida svenska samhället, 
eftersom att den berör så många barn och familjer. I vår sociala interaktion med andra 
sker det ständiga förhandlingar och omförhandlingar i vardagen som strukturerar vårt 
handlande. ”I mötet med andra skapar och återskapar människor i sina relationer och sin 
föreställningsvärld” (Markström, 2005, s. 23). I studien framkom det att både föräldrar 
och pedagoger ansåg att det var viktigt att barnen ska känna sig trygga och trivas på 
förskolan med den personal som arbetar där, samt att det fanns gränser som förskolan 
skall bidra med. Några föräldrar menar att pedagogernas främsta uppgifter är att passa 
barn, då särskilt de yngsta. En del av de pedagoger som ingick i studien samt föräldrar 
lyfte att förskolans uppgift är att bidra med information och kunskap om barns utveckling 
och sjukdomar. Pedagogerna skall även bidra med att svara på frågor som rör barnet i 
förskolan. De dagliga mötena vid hämtning och lämning lyfts att vara en viktig stund för 
föräldrar och personal att utbyta och ge varandra information som rör barnet, samt på 
utvecklingssamtal och även föräldramöten. Förskolan är på det viset sammanlänkad med 
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familjen på grund av sin kompletterande och kompenserade uppgift och är därför en 
angelägenhet för hela familjen. Markström menar att detta kräver tydliga gränser mellan 
pedagoger och föräldrar även om dessa omvårdnadspersoner överlappar varandra. Vidare 
har studien visat på att föräldrarna låter sina barn vara på förskolan på grund av att de 
måste arbeta eller studera och därför är förskolan av stor betydelse och nödvändighet för 
familjerna. Därför måste barnen ”bli förskolebarn”. Detta citat visar ett förskolebarns 
medvetenhet om varför han vistas på förskolan om dagarna. ”För att mamma och pappa 
ska jobba och man kan ta ut pengar på jobbet” (Markström, 2005 s. 187). Markström 
visar på att föräldrarna ser förskolan som en nödvändighet eller ett tvång men att 
förskolan ger en service där barnen kan få omsorg och trygghet och de föräldrarna är 
nöjda överlag eftersom att de måste förvärvsarbeta. – Förskolevistelsen förväntas barnen 
klara av från tidiga åldrar. Några, både personal och föräldrar uttrycker att det mest 
naturliga vore att de små barnen skulle få vara hemma med sina föräldrar. Men å andra 
sidan finns inte det alternativet eftersom att det inte finns möjlighet att välja bort 
förskolan idag. Förskolan ses därför som något självklart.  
 
Samtidigt menar Markström att det finns en motsättning i föräldrarnas syn på förskolan, 
det vill säga att den ses inte enbart som en nödvändighet eller ett tvång utan att barns 
möte med förskolan också kan bidra till att barnen har kul och lär sig saker. Att barnen 
får goda tillfällen att stimuleras i utveckling och lärande men att det finns svårigheter att 
hitta den ”rätta” balansen, så att barnet inte får för långa dagar. Föräldrar menar också att 
barnen bör gå i förskola för att de ska få tillfällen att möta andra barn – eftersom att 
hemmabarn annars skulle få brist på kamrater, då majoriteten av alla barn går i förskola. I 
studien har Markström sett att det inte alltid är så att barnet och föräldrarna är överens om 
vad som är det bästa för barnet, eftersom att barnet har också en egen vilja och röst. Om 
barnet visar motstånd och är ledset då det ska lämnas till förskolan upplever många vuxna 
det som något problematiskt, men ändå något som är naturligt för situationen eller för 
åldern då barnet reagerar. Detta kopplas sällan som något som har med förskolan att göra 
eller eventuella andra orsaker som har med barnets motstånd och ovilja att göra. Dessa 
protester ses ofta som en fas som barnet måste gå igenom och som kommer att gå över, 
det vill säga att det ses som ett kortsiktigt problem. Om inte ”problemen” går över så 
ställer detta till med stora problem eftersom att barnet ”måste” vara i förskolan då 
föräldrarna arbetar eller utbildar sig. Både föräldrar och pedagoger är intresserade av att 
allt ska fungera smärtfritt. Men Markström menar att förskolan inte ifrågasätts som en 
lämplig barnmiljö, utan att det handlar om att barnen måste anpassa sig trots att de inte 
trivs. 
 
Vidare har Markström i sin studie kommit fram till att barn i förskolan ska vara ett 
individuellt barn. ”/…/ som inte är för individuellt och som är individuell på rätt sätt, 
d.v.s. ett socialt barn som är ”individuellt kollektiv” ( Markström, 2005 s. 209). 
 
4. Metod 
I vår studie valde vi att använda metoderna 

• Intervju 
• Enkät 
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4.1 Intervju 
Backman (1998) skriver att en kvalitativ rapport ska baseras på ett urval på personer som 
är lämpliga att intervjua. De bör ha en god överblick på verksamheten eftersom de 
kvalitativa undersökningarna används i exemplifierande syfte. Backman skriver att ur ett 
kvalitativt perspektiv så förskjuts fokus mot att studera hur människan uppfattar och 
tolkar den verklighet som den är omgiven av och intresset riktas mot individen. Svenning 
(2003) menar att intervjupersonens deltagande ska vara frivilligt men denne skall veta 
vad syftet är, för att kunna ta ställning till deltagandet. Svenning menar att fördelarna 
med personliga intervjuer är att man har personlig kontakt med intervjupersonen. 
Personliga intervjuer utförs oftast i hemmiljö eller på arbetsplatsen och det är vanligast att 
intervjuaren uppsöker personen som ska intervjuas. Det är viktigt att inte intervjupersoner 
drar sig ur för det kan leda till att resultatet blir missvisande i undersökningen. Risker 
med intervjuer är att man råkar ut för intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren själv 
kan påverka svaren. Detta kan ske på grund av att intervjuer är en social situation där 
kroppsspråk, miner, gester samt olika slags kroppshållningar kan påverka. Som 
intervjuare ska man vara tyst och ägna all sin uppmärksamhet åt intervjupersonen. Denne 
måste få känna sig i centrum och intervjuaren måste vara en god lyssnare. Man behöver 
inte vara helt tyst men intervjupersonens svar ska vara i fokus. Man kan med fördel ställa 
följdfrågor för att reda upp oklarheter samt utveckla svar med frågor som ”hur menar du 
då?”, ”berätta mer”. Vidare menar Backman (1998) att metoder som betecknas som 
kvalitativa ska inbegripa eller resultera i formuleringar som ska vara skrivna eller uttalade 
och bestå av ord. Han poängterar att som rapportskribent ska man beskriva varför 
försökspersonerna är relevanta för problemställningen. Att banda intervjuerna är 
fördelaktigt, enligt Trost (2001) för då kan man lyssna på svaren upprepade gånger. En 
nackdel kan vara att det kan ta lång tid att lyssna till banden. Backman (1998) skriver att 
kvalitativa rapporter innehåller ibland stor datamassa vilket leder till att man måste göra 
urval vad som ska läggas till bilaga och vad som inte ska vara med. Trost (2005) anser att 
nackdelar med ovana intervjuare är att man vill ta med allt, han menar att det är bättre att 
ta med för lite än för mycket, eftersom att materialet ska bearbetas. Vår undersökning har 
låg standardisering. Med standardisering menar Trost graden av att frågorna och 
situationerna är desamma för alla intervjuade. När en undersökning har hög 
standardisering så är variationsmöjligheterna små och hög grad av standardisering 
används ofta i kvantitativa undersökningar. I Vår undersökning har 
variationsmöjligheterna varit stora och vi har tagit frågor i den ordning som det passat. 
Följdfrågor har kommit spontant beroende på tidigare svar vilket stämmer överens med 
Trost beskrivning av låg standardisering.  
 
Undersökningsgrupp  
Förskolan där vi gjorde vår undersökning använder sig av en invänjningsperiod på tre 
dagar vilket var av intresse att undersöka med hänvisning till vårt syfte som är att 
beskriva om företeelsen invänjning på förskolan är ett möte mellan pedagoger, föräldrar 
och barn. ”Tredagarsmetoden” är relativt ny som invänjningsmodell på förskolan den har 
använts cirka i ett och ett halvt år. Pedagogen som intervjuades valde vi eftersom hon är 
den personen som har infört invänjningsmetoden på förskolan och har mest erfarenhet av 
att använda den. Föräldrarna som deltog i studien var nio personer som hade använt 
”Tredagarsmetoden” som en invänjnings metod till sitt barn. Tanken var att vi skulle 
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intervjua två pedagoger som använt sig utav ”Tredagarsmetoden” under invänjning av 
barn. Men vid aktuella undersökningstillfället så fick vi informationen om att den ena 
pedagogen hade använt sig av metoden vid endast ett tillfälle. Därför valde vi bort henne 
som intervjuperson. Backman (1998) menar att urvalet av undersökningspersoner vid en 
kvalitativ undersökning ska göras på andra kriterier är statistiska och kan ändras under 
undersökningens gång. Syftet med en ändring är att få ökad förståelse och insikt. Trots 
detta bortfall så har vi fått uttömmande svar i vår intervju och anser därför att en intervju 
var tillräcklig. 
 
Genomförande 
Vi har valt intervju (bilaga 1) som metod till vårt aktuella syfte med hänvisning till 
följande citat ”Med de slag av intervjumetod jag här arbetar med gäller det att se 
verkligheten som den vi intervjuar ser den för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur 
det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen” (Trost, 2001 s.15). Vi tog 
kontakt med en förskola i Norrbotten och informerade dem om vårt intresse att undersöka 
deras invänjningsmetod genom en intervju. Pedagogen var villig till att bli intervjuad och 
i samråd med denne bestämdes dag och tid. Vid vårt möte med verksamheten intervjuade 
vi den aktuella pedagogen för vår studie.  
 
Frågorna var öppna så att den intervjuade kunde berätta fritt utan att vi styrde dennes svar 
mot ett särskilt håll. En kvalitativ intervju enligt Trost (2005) ska inte innehålla 
frågeformulär med i förväg formulerade frågor, för att man ska i störst möjliga mån låta 
den som intervjuas styra ordningsföljden i samtalet och få välja infallsvinklar av 
intervjun. Trost rekommenderar att man istället gör en lista på frågeområden. Listan bör 
vara kort och innefatta stora delområden. Som intervjuare bör man ha god insikt i 
frågorna, så inte frågorna blir något som ställs på löpande band. Innehållet och ordningen 
i ”områdeslistan” bestäms av vad som är rimligt mot syftet med undersökningen. Vi har 
intervjuat utifrån frågeområden med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på den 
aktuella förskolan under pedagogens arbetstid. Vi satt i ett avskilt rum med stängd dörr 
och båda skribenterna deltog. Intervjun varade i 45 minuter och hade ett avbrott på grund 
utav att det låg ett omklädningsrum i rummet intill. Vi använde en bandspelare för att 
kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun. Svenning (2003) menar att det är ett måste att 
använda bandspelare på grund av att det är svårt att hinna med att anteckna allt som sägs. 
Att man är två intervjuare som är samspelta kan vara till stöd enligt Trost (2005). Liksom 
om man inte är samspelta så leder detta till motsatt effekt. Vi anser att vi är samspelta och 
har därför valt att vara två. Under intervjutillfället hade en av oss skribenter 
huvudansvaret för intervjugenomförandet och den andra gavs möjlighet att ställa frågor, 
vilket blev en. Enligt Trost kan den intervjuade känna det som ett maktövergrepp om man 
är fler än en intervjuare, därför underättade vi vår intervjuperson i förväg att vi skulle 
vara två personer som skulle medverka vid intervju tillfället. I vår undersökning är 
undersökningspersonerna anonyma. Vi kommer heller inte att nämna namnet på den 
berörda förskolan. Enlig Svenning (2003) betyder anonymitet att det bara är 
intervjupersonerna som vet vad som är sagt och av vem.  
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4.2 Enkät 
Trost (2001) hävdar att enkäter är ett sätt att samla in data, om och från människor. När 
man ska genomföra en enkät är det viktigt att man ställer sig funderande till vilken grupp 
man ska studera. När man samlar in data via en enkät vill man helst kunna uttala sig om 
hela gruppen på ett rättvist sätt. Därför kan det vara klokt att man gör ett urval så att inte 
undersökningsgruppen blir för stor. Blir den för stor kan det finnas risk för att det blir 
komplicerat att nå alla med enkäterna. När man ska göra en enkät är det viktigt att 
undersöknings syftet är preciserat. Trost varnar för att ha öppna frågor i en enkät på 
grund av att det är tidsödande att läsa svaren och det kan även vara oläsliga svar. En del 
skriver inte någonting alls och det kan vara svårt att utläsa vad som menas. När en enkät 
utformas är det viktigt man inte bakar in flera frågor i en, så att man har klart för sig vad 
svaret har för innebörd. Frågorna ska även utformas med vanligt språk och inte krångliga 
ord som är svåra att förstå. Använder man krångliga ord så kan det bidra till missförstånd. 
Man ska inte heller ha långa frågeformuleringar för då kan den som ska svara hinna 
glömma bort vad frågan gällde innan den kan börja skriva. Ord som innehåller 
värderingar ska också undvikas. Svenning (2003) pekar också på att det kan finnas 
nackdelar med en enkätundersökning bland annat att man missar kroppsspråkets 
förmedling. Vidare lyfter han att det är viktigt att man utlovar konfidentiell behandling. 
Att man inte kan koppla ihop personen med svaret. Man kan säga att fakta alltid är den 
enskildes uppfattning om hur det förhåller sig enligt Trost (2001). Med den här synen 
brukar man tala om fakta eller sakfrågor. Med den här synen är det den svarandes syn 
som gäller. 
 
Genomförande 
Vid första besöket på förskolan så valde vi att överlämna enkäterna (bilaga 2) till 
pedagogen som deltagit i intervjun. Enkäterna överlämnades efter intervjun för att 
pedagogen inte skulle läsa frågorna och påverka resultatet av intervjun. Vi upplyste 
pedagogen om att enkäterna endast var avsedda för föräldrar som vant in sitt barn med 
”tredagarsmetoden”. Urvalet gjorde vi för att de föräldrar som inte varit med om 
”tredagarsmetoden” ej har relevans till vårt syfte med undersökningen. Pedagogen fick 
ansvara för att dela ut dem till berörda föräldrar för att pedagogen känner föräldrarna och 
vet vilka föräldrar det berör. För att bortfallet av enkäterna skulle minimeras så fick 
föräldrarna fylla i dem på förskolan och sedan själva lägga dem i en ”postlåda” som vi 
lämnat, gjord av kartong. Vi informerade pedagogen om att ingen fick läsa enkätsvaren 
för att skydda föräldrarnas anonymitet. Uppgifterna som har kommit fram har behandlas 
konfidentiellt det vill säga att anonymiteten skyddas. Därför har vi förhoppningar om att 
vi fått in tillförlitligare svar. Våra enkäter (se bilaga 2) har innehållit mestadels 
påståenden med fasta svarsalternativ. Efter varje fråga har vi lämnat en rad där 
föräldrarna kan tillägga och förtydliga sina svar. Vi har även nämnt att de kan skriva på 
baksidan om det är något de vill upplysa oss om gällande frågorna. Enkäterna hämtades 
av oss skribenter för analys.  
 

4.3 Analys av intervju och enkät 
Trost (2001) menar att om man gör en undersökning gällande en speciell grupp kan man 
komma upp i högre svarsfrekvenser på både enkäter och intervjuer. När man analyserar 
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materialet, ska man göra en bortfallsanalys. Det gör man enklast genom att göra en 
jämförelse av sitt material med det ursprungliga urvalet, i vårt fall pedagoger och 
föräldrar. Om bortfallet är stort ska man vara försiktig med att dra slutsatser när man 
analyserar data. 
 
Kvale (1997) lyfter att en kvalitativ intervju har för avsikt att tolka och beskriva de teman 
som förekommer i intervjuarens livsvärld. Svenning (2003) menar att faror vid en 
intervjuanalys i en kvalitativ studie kan vara att man utser sina intervjuoffer som 
”kronvittnen” från verkligheten det vill säga de som ”äger ” sanningen. Konsekvensen av 
det blir att den egna analysen bortfaller helt och de fåtal personer man intervjuat får stå 
för den enda sanna skildringen av verkligheten. Resultatet i rapporten brukar visa på 
långa osorterade citat. Man lämnar över tolkningen åt läsaren. En kvalitativ analys måste 
ha en teoretisk förankring. Det är studenten som har ansvaret för vad som sker. Kvale 
(1997) menar att man kan använda sig utav meningskoncentrering som innebär att man 
kortar ner långa texter till korta mer kärnfyllda texter. I vår analys har vi använt oss av 
meningskoncentrering för att hitta det relevanta i intervjun med hänvisning till vårt syfte. 
Kvale menar att långa uttalanden pressas samman till kortare texter som visar det 
väsentligaste som blivit sagt under intervjun. Intervjuresultatet har vi delat in i olika 
teman och styrkt med citat från intervjun. Enkät svaren kommer att redovisas genom 
stapeldiagram. Enligt Trost (2001) kan ett stapeldiagram innehålla ett eller flera variabler. 
Vi har valt att redovisa vår variabel i antal föräldrar istället för procent med tanke på 
undersökningens storlek och för att resultatet ska bli tydligt.  
 
5. Resultat  

5.1  Intervju 
 
Tema 
Kontakt/ Information 
Vår analys visar att föräldrarna får ta den första kontakten med förskolan innan 
invänjningsstart. Föräldrarna erbjuds komma på ett besök dagen innan, då ges oftast 
information om att invänjningen ska ske under tre dagar och barnet ska på den fjärde 
dagen lämnas på förskolan. Pedagogen lyfter att fördelen med den här metoden är att 
barnet och föräldern vistas tillsammans på förskolan under dessa tre dagar samma tider 
som barnet sedan kommer gå då barnet skall vistas där på egen hand. Barnet och 
föräldern får då tillfälle att se och uppleva de rutiner som finns på förskolan. Vår tolkning 
av att det är ett sätt att ge föräldrarna en inblick i barnets kommande vardag, vilket skapar 
en trygghet som är en förutsättning inför lämnandet. Vid första mötet med förskolan 
läggs inte fokus på att barnet ska vara med och få kännedom om förskolans miljö. 
Kontakten med pedagogerna och de övriga barnen sker först vid invänjningsstart. Vår 
analys visar att tyngdvikten ligger i förberedelsearbetet på att föräldern ska få information 
om invänjningen före barnet får inblick i förskolemiljön.  
 
I intervjun framkom att pedagogernas positiva inställning till metoden överförs på 
föräldrarna. ”Mycket är väl inställningen från oss också. Är vi positiva till det så är 
föräldrarna också det. Så att jag har som inte kunnat – Nä, vi har inte hört några klagomål 
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utan de har funnit sig tillrätta och fått sina önskemål.” Föräldrar och barn är tillsammans 
under cirka tre dagar på förskolan för att föräldern ska få en helhetssyn av förskolan och 
dess rutiner för att känna sig trygga. ”Vi säger från början att det är tre dagar de ska vara 
med.” Pedagogen upplever att ”Du får en bättre kontakt det har vi upplevt överlag när vi 
har haft de här inskolningarna, att vi har lärt känna föräldrarna bättre” 
Av resultatet har vi utläst att pedagogerna lägger fokus på att informera och övertyga 
föräldrarna så att de kan bli trygga vid invänjningen och kunna överföra sin trygghet på 
barnet. Pedagogen trycker på att när ”föräldrarna är trygga blir barnen automatiskt 
trygga”. Och om föräldern inte är trygg så kan det bli problematiskt att lämna barnet dag 
fyra. Vår analys visar på att det inte läggs fokus på en individuellt anpassad invänjning 
där man ser barnet som en individ med olika behov för att kunna inrätta sig i en ny miljö 
med nya människor. Fokus läggs mer på föräldern som helst ska kunna lämna sitt barn 
och vara trygg. Om inte föräldern är redo att lämna sitt barn den fjärde dagen så handlar 
det om att övertyga föräldrarna att deras barn är trygg på förskolan. 
 
I vår intervju framkom det att pedagogen ansåg att det var tråkigt att man får information 
om barnet före invänjningen via telefon. Pedagogen menar att ett hembesök hade varit att 
föredra för där man lär känna barnet i dess rätta miljö. Men på grund av dagens höga 
tempo så har förskolan inte möjlighet att genomföra dessa hembesök. Motsägelsefullt blir 
dock att pedagogen påpekar att det ändå inte behövdes så mycket information om barnet 
eftersom man lär känna barnet under invänjningen och får information från föräldrarna. 
Vår analys är att pedagogen anser att tre dagar är tillräckligt för att lära känna barnet så 
att det sedan kan lämnas på förskolan.  
 
Tema 
Invänjningstid 
Pedagogen lyfter att traditionell fjortonsdags invänjning kan bli väldigt långdragen. En 
fördel med tredagars invänjning är att det inte drar ut på två veckor. ”Att man kommer 
och duttar en timma här och där.” Vår analys visar att förskolan föredrar att invänjningen 
ska vara effektiv men kort. Möjligheten att förlänga invänjningen finns men det görs bara 
om föräldern har den önskan. Om tiden inte är tillräcklig så hävdar pedagogen att det 
oftast handlar om att föräldern inte är mogen att släppa sitt barn. Det framkom inte att det 
kunde handla om att barnet inte är redo. ”Vi har till och med haft ett barn, med sin 
förälder i två veckors tid och då har föräldern haft den tiden så att säga”. Vår analys visar 
att har ett barn redan varit på institution så behövs det inte tre dagar utan det kan räcka 
med en hel dag ”så är det klart”. Analysen visar att invänjningsdagarnas antal är olika 
beroende på hur trygga föräldrarna är och förskolan är flexibel när det gäller antalet 
invänjningsdagar. ”Så det är som inte ett måste att invänjningen måste vara tre dagar.” 
Pedagogen anser att det inte har funnits önskemål kring invänjningen av föräldrarna, som 
de inte kunnat tillgodose. Det framkom även att endast en förälder hade vant in sitt barn 
på det traditionella sättet det vill säga att man kommer korta stunder som man sedan 
utökar eftersom. De flesta föräldrar hade således aldrig prövat någon annan metod. 

5.2 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis så handlar invänjningen om att möta föräldern och göra det så trygg 
som möjligt så att föräldern kan lämna sitt barn efter tre dagars invänjning vilket 
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förespråkas av förskolan. Fokus på barnet sker under invänjningen. Barnet ska under 
invänjningstiden tillsammans med sin förälder få en helhetssyn på förskolans rutiner. Om 
invänjningstiden ska förlängas måste föräldern önska det. 
 

 

 
 

5.3 Enkätresultat  
Fråga 1 

 
(Föräldrarna fick rangordna sina svar i fråga ett och svaren redovisas i figur 1 – 3 nedan.) 
 

 
Figur 1: Visar hur föräldrarna kontaktades första gången av förskolan 
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Hur kontaktades ni av förskolan inför invänjningen av ert barn?

Post Telefon Hembesök Träff på förskolan Annat
 

            Analys av figur 1 
            Totalt 9 svar bortfall 0 
            Resultatet visar att de flesta svarat att den första kontakten skedde per post. 
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Figur 2: Visar hur föräldrarnas andra kontakt med förskolan gestaltade sig 

Post 

Telefon

Hembesök

Träff på förskolan

Annat0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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               Analys av figur 2  
            Totalt 6 svar bortfall 2 
            Resultatet visar att de flesta svarat att den andra kontakten skedde på förskolan.



- 20 - 

Figur 3: Visar hur föräldrarnas tredje kontakt med förskolan gestaltade sig 
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Analys av figur 3: 
Totalt 2 svar bortfall 7 
Resultatet visar att den tredje kontakten  skedde på förskolan. 
 

Fråga 2 
 

   Figur 4: Beskriver hur väl förberedda föräldrarna kände sig före invänjningens start 

 
 
       Analys av figur 4: 
       Totalt 9 svar bortfall 0 

Resultatet visar att de flesta har svarat att de kände sig i mycket hög grad nöjda          
med hur de förberetts inför invänjningsstart. 
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Fråga 3 
 

Figur 5: Visar på om personalen verkar ha visat intresse att få information om föräldrarnas 
barn 
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att få information om just mitt barn.
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Analys av figur 5: 
Totalt 9 svar Bortfall 0 
Resultatet visar att de flesta kände sig i mycket hög grad nöjda med 
personalens intresse för deras barn. 
 

Fråga 4 
 

Figur 6: Visar om föräldrarna upplevde att pedagogerna hade tillmötesgått föräldrarnas 
önskningar under invänjningen 
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Jag upplever att pedagogerna har varit lyhörda för mina 
önskemål vid invänjningen.
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Analys av figur 6: 
Totalt 8 svar bortfall 1 
Resultatet visar att de flesta kände sig i mycket hög grad nöjda med hur 
pedagogerna tillmötesgått föräldrarnas önskningar. 
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Fråga 5 
 

Figur 7: Visar hur föräldern upplevde den information en kring barnets reaktioner då barnet 
lämnats på förskolan 
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Under invänjningen upplevde jag att jag fick full information om 
hur mitt barn reagerade när jag lämnat förskolan.
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          Analys av figur 7: 
        Totalt 9 svar bortfall 0 

 Resultatet visar att de flesta var i mycket hög grad nöjda med informationen 
om hur barnet reagerat vid lämnandet på förskolan. 
    

Fråga 6 
 

Figur 8: Visar på om föräldern kunde anförtro sig till personalen med sina funderingar 
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        Analys av figur 8: 
Totalt 9 svar bortfall 0. 

        Resultatet visar att de flesta var i mycket hög grad nöjda med att de kunnat     
anförtro sig med sina funderingar till personalen. 
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Fråga 7 
 

Figur 9: Visar om föräldern litade på pedagogernas omdöme 

I mycket hög grad

I ganska hög grad

I ganska låg grad Instämmer inte alls
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Under invänjningen kände jag att jag litade på pedagogernas 
omdömme.

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Instämmer inte alls
 

Analys av figur 9: 
Totalt 9 svar bortfall 0. 
Resultatet visar att de flesta var i mycket hög grad nöjda med pedagogernas      
omdöme.   

 
Fråga 8 

 
      Figur 10: Visar om föräldrarna anser att invänjningen var tillräckligt lång 
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Invänjningen var tillräckligt lång för mitt barn.

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Instämmer inte alls
 

Analys av figur 10: 
Totalt 9 svar bortfall 0. 
Resultatet visar att de kände sig i mycket hög grad nöjda med invänjningstiden för 
sitt barn. 
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Fråga 9 
 

Figur 11: Visar om föräldrarna upplevde att oenigheter mellan dem och personalen löste sig 
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Om oenigheter uppstod under invänjningen mellan mig och 
personal, löste det sig alltid.

I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad Instämmer inte alls
 

Analys av figur 11: 
Totalt 7 svar bortfall 2.  
Resultatet visar att de flesta har svarat att de kände sig i mycket hög grad nöjda 
med hur oenigheter löste sig. 
 

Sammanfattning av enkät resultat 
De flesta föräldrarna fick den första kontakten med förskolan via post och andra kontakten 
skedde med en träff på förskolan. De flesta föräldrar har känt sig i mycket hög grad nöjda 
med hur de förberetts inför invänjningsstart och hur personalen har visat intresse för deras 
barn under invänjningen. Hur personalen tillmötesgått föräldrarnas önskningar under 
invänjningen är den största delen av föräldrarna i mycket hög grad nöjda med. 
Informationen som föräldrarna fått om hur barnet reagerat när de lämnat förskolan var de 
flesta i mycket hög grad nöjda med samt hur de har kunnat anförtro sig till personalen om 
funderingar uppstått. Största delen av föräldrarna har i mycket hög grad varit nöjda med hur 
de kunnat lita på personalens omdömen och anser att invänjningstiden varit tillräckligt lång. 

 
Föräldrakommentarer 
I utrymmet som lämnades i enkätundersökningen för kommentarer så framkom det åsikter 
som var av vikt för föräldrarna vid invänjningen av sitt barn. Exempelvis att informationen 
innan invänjningen inte är lika viktig då man redan haft barnet på en annan förskola. Vidare 
lyfts att det handlar om att barnet ska kunna lämnas på förskolan och komma in i gruppen. 
Det lyfts också att det funnits ett gott förtroende på pedagogerna och man har litat på deras 
kompetens. När det handlade om invänjningstidens längd så framkom det en kommentar 
som poängterade att ett barn hade alltid varit lätt att ha på förskola och därför ansågs tiden 
tillräcklig. 
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6. Diskussion 
”Vi kan något förenklat säga att inre validitet handlar om själva projektet och den direkta 
koppling som finns där mellan teori och empiri, förankring i en vidare ram.” (Svenning, 
2003 s. 65). Svenning anser att den inre validiteten handlar om hur man lägger upp ett 
projekt. Den yttre validiteten handlar om projektet som helhet. Med reliabilitet menar han 
att resultaten skall vara tillförlitliga. Vad gäller vår undersöknings reliabilitet och validitet så 
anser vi att den är hög men vi är medvetna om att underlaget kan verka tunt på grund av att 
vi bara intervjuat en pedagog. Eftersom vi är ovana intervjuare kanske vi inte alltid ställt alla 
frågor på rätt sätt för att få en så uttömmande intervju som möjligt. Om vi hade haft större 
vana av att intervjua så är vi medvetna om att vi kunnat få mer uttömmande svar. Vi håller 
oss öppen för att avbrottet som uppstod under vår intervju kan ha påverkat oss samt 
intervjupersonen. Niss (1998) anser att ett samarbete ska börja före invänjningen för att 
kunna lägga fokus på barnet under invänjningen. I vår undersökning har det visat sig att 
pedagogerna på förskolan lägger fokus på föräldrarna i förberedelse arbetet före 
invänjningsstart, och hittar på så sätt en mötesväg. Som Molander (1996) menar vi att det 
ska finnas möjlighet till samtal och samvaro. Vi finner att metoden rymmer möjligheter till 
samtal och samvaro i förberedelse arbetet inför invänjningarna men där fokus riktas mot 
föräldern. Det hela handlar om att göra föräldern positivt inställd till tredagarsmetoden och 
att denne ska bli trygg inför det kommande lämnandet. De ska få inblick och kunskap om 
barnets kommande tillvaro på förskolan. Det är genom föräldrarna som pedagogerna vill 
skapa en trygghet hos barnet. Barnets förberedelsearbete förväntas utföras av föräldrarna, i 
och med att de har en inblick i verksamheten. De kan prata med barnet om rutinerna som är 
på förskolan. Invänjningen går till på samma sätt oberoende av vilket barn som ska vänjas in 
på förskolan, vilket inte överensstämmer med Pramlings (1993) tankar om att när barn ska 
vänjas in i en ny miljö på förskola handlar det i huvudsak om att ge individer individuellt 
anpassad invänjning. Barn har olika intressen och erfarenheter och därför griper de sig an 
förskolans värld på olika sätt. Som pedagog måste man observera och lyssna på barnet för 
att förstå vad det tänker, känner och vill. När man lyssnar in barnets behov får man 
erfarenheter och lärdomar som blir långt viktigare än planering av ambitiösa 
inskolningsprogram. Styrdokumentet Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som pedagogerna 
har att förhålla sig till säger att föräldrars synpunkter ska beaktas när det gäller planering 
och genomförande av verksamheten och ansvara för att varje barn tillsammans med sina 
föräldrar får en god introduktion i förskolan.  
 
Av vad vi har lärt oss i vår utbildning så är det upp till förskolan att bestämma metoder för 
att kunna uppfylla dessa krav. I det här fallet så styrs invänjningens längd av förälderns 
önskemål men uppmuntras i förväg att vara klar efter tre dagar. En aspekt är även att många 
föräldrar inte vant in något barn förut och har i och med det inga referensramar att förhålla 
sig till och jämföra med, vilket kan leda till att man inte ställer krav på invänjningen. Vi 
anser också att det finns nackdelar med att träffas dagen före invänjningsstart och det kan 
vara att man som förälder är inställd på att invänjningen börjar imorgon och man känner 
kanske att det måste fungera och därför har man ingenting att invända mot när de säger att 
invänjningen ska vara under tre dagar och att det brukar gå bra. Fast man egentligen kanske 
skulle vilja lägga upp invänjningen på ett annat sätt. Man måste vara stark som förälder för 
att kunna protestera och säga att man vill ha en individuellt anpassad invänjning för just sitt 
barn när det redan finns en färdig modell som används.  
 
Föräldrarna får kontakta förskolan via telefon. Vi ställer oss frågan om det är bättre eller 
sämre att föräldern får ta kontakt med förskolan. Vi anser att det i vissa fall kan vara bra för 
då kan föräldern ta kontakt när man känner sig redo. Att mötet sker på förälderns villkor. 
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Men om man som förälder känner olustkänslor inför att barnet ska börja förskolan så kan 
det hända att man drar sig för att kontakta förskolan eller att man helt enkelt tycker att det är 
skönt att bli kontaktad och få vägledning i processen. Det är en fråga som säkert har många 
olika svar beroende på vem man frågar men Niss & Söderström (1996) anser att det i 
förberedelsearbetet vid invänjningen ska ingå att pedagogerna tar kontakt med föräldrarna. 
Men väsentligast är dock att kontakten börjar före invänjningsstart för att ett möte ska ha 
goda förutsättningar att etableras. Vilket Niss & Söderström också hävdar, vikten av att 
invänjningen planeras med omsorg eftersom hur starten blir ofta är av betydelse på lång 
sikt. Och pedagogerna ska träffa föräldrarna och förbereda dem på hur en inskolning går 
till. 
 
Pedagogen pratar i intervjun om att det är bra med hembesök för då lär man känna barnet i 
dess rätta miljö. Vi anser att det är ett bra sätt för att skapa ett möte och se barnet i dess 
livsvärld. Det kan leda till att man finner nämnare som man senare kan relatera till för att 
skapa en kontakt med barnet. Nu använde de sig inte av det på grund av för lite personal 
vilket pedagogen tyckte var synd. Men det som blev motsägelsefullt var att pedagogen sa 
att man egentligen inte behövde så mycket information om barnet innan man startar 
invänjningen. Det kan vara så att eftersom föräldern är där i tre dagar med barnet så hinner 
de prata om det som är viktigt. Men det hade förekommit ett barn som vandes in under en 
dag och då kan man diskutera huruvida man som personal hann lära känna barnet. Eller hur 
barnet upplevde mötet med förskolan. Det verkar som att inställningen är att går det bra så 
är invänjningen klar. Vem bestämmer om det går bra?  Vi ställer oss frågan om man kan 
lära känna ett barn på tre dagar. Eller är det så att om föräldern övertygats om att metoden 
är bra, blivit trygg i metoden och rutinerna så klarar denne bättre av att lämna sitt barn på 
förskolan med inställningen likt pedagogerna att det kommer att gå bra? 
 
Förskolan bjuder in föräldrarna till insyn i verksamheten. Socialstyrelsen (1977) ansåg att 
föräldrar ofta visste väldigt lite om förskolans verksamhet och tyckte sig självt stå utanför 
personalens planering och deras arbetssätt. Information till föräldrarna ges även på träffen 
som oftast är dagen innan invänjningsstart. Att föräldrar och pedagog träffas dagen innan 
och då helst utan barn (enligt pedagogen) och ger information till varandra tycker vi är bra. 
Om barnet inte är med så tror vi att det finns en möjlighet för förälder och pedagog att 
mötas i lugn och ro och börja dela livsvärld. Informationen som förskolan har delgett före 
invänjningen om hur invänjningen skulle genomföras var majoriteten av föräldrarna i 
mycket hög grad nöjda med och det tror vi beror på att det har en färdig invänjningsmodell 
och de vet exakt hur den ska gå till därför kan de vara väldigt tydliga med hur det kommer 
att gå till. Likt Andersson (1994) som menar att kontakt med föräldrar underlättas om 
arbetslaget är trygga och tydliga med sin verksamhet. Vilket vi anser att de förmedlar 
genom att ha en färdig modell som de tror på och vill ska fungera och som de har sett 
fungera enligt de kriterier som de har för invänjningen. Enligt pedagogen så handlar det om 
att om föräldern är trygg så kan även barnet bli tryggt och lämnas på förskolan. Det verkar 
som om att barnet helt utelämnas som individ och allt handlar om förälderns känslor som 
lätt projekteras över på barnet. Medan barnet först är moget att lämnas när föräldern är redo 
att lämna. Men vad händer om barnet inte är redo men föräldern är det? Barnen kanske 
förväntas vara redo. Som Markström menar i sin studie att föräldrarna låter sina barn vara 
på förskolan på grund av att de måste arbeta eller studera och därför är förskolan av stor 
betydelse och nödvändighet för familjerna. Vi menar att det kan förhålla sig så att det kan 
finnas föräldrar som fått veta att det ska vara i tre dagar och har därför tagit ledigt den tiden 
för att vänja in sitt barn och kanske inte alltid vill se att barnet inte är redo. Detta kan även 
spegla av sig på pedagogerna som ser familjesituationen och vill därför också att det ska gå 
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bra vilket gör att de ser situationen ur det perspektivet att det måste fungera och inte dra ut 
på tiden. Vilket skapar en förstående kontakt mellan pedagog och förälder men där barnet 
får lov att anpassa sig. Vilket också kan ses som ett möte men ur ett pedagogiskt perspektiv 
och förskolans roll så är det i första hand barnets bästa som bör sättas i fokus. 

 
Majoriteten av föräldrarna i vår studie har svarat att de var övergripande i mycket hög grad 
nöjda med hur lång invänjningen varit och hur kontakten med förskolan sett ut. En 
synvinkel kan vara att de flesta föräldrar inte hade någon erfarenhet av att ha vänja in barn 
på förskola sen tidigare, av vilket vi kan dra slutsatsen att man då inte har några större 
referensramar att förhålla sig till. Det framkom även i studien via de svar som föräldrarna 
utvecklat att en förälder endast hade ett krav och det var att barnet skulle komma in i 
gruppen. Pedagogen berättade att en förälder var rädd att det skulle dra ut på tiden. 
Kommentarer framkom som att barnet har alltid varit lätt att ha på dagis. Man kan fråga sig 
vad det beror på? Eftersom barn är individer så finns det säkert barn som direkt ”passar” in i 
verksamheten. Men vad gör vi med de barn som inte ”finner sig till rätta”, ledsamheterna 
går inte över. Vi ställer oss undrande till om det kan vara så att vi lever i ett samhälle där vi 
måste skynda oss att anpassa våra barn in i förskolan för att vi måste tillbaka till arbetet. Har 
det möjligtvis blivit så att föräldrar inte ställer några krav på förskolans invänjning för att de 
litar på vad pedagogerna gör och anser att de vet bäst. Likt Niss (1988) som i sin studie såg 
att föräldrar ofta visste väldigt lite om förskolans verksamhet och tycker sig själva stå 
utanför personalens planering och deras arbetssätt. Föräldrar hade uttryckt att de inte ville 
vara besvärliga och lägga sig i personalens arbete. De var rädda för att kritisera förskolan 
eftersom att de var rädda för repressalier som kan gå ut över barnet. Vidare menar Niss att 
föräldrarna deltar vid invänjningen och har oftast förväntningar att det ska bli bra för deras 
barn. Invänjningen är ofta en situation som är känslomässigt laddad. För en personal som 
har jobbat länge kan det ibland vara svårt att se situationen som en stor händelse. Men 
däremot får man med erfarenhet en trygghet och säkerhet som ofta inger förtroende hos 
föräldrarna. Vi tycker att pedagogen var väldigt positiv till invänjningen vilket vi också tror 
speglar av sig på föräldern. Föräldrarna verkar vara nöjda med hur deras önskemål 
tillgodosetts så vi kan dra slutsatsen att pedagogen har varit lyhörd och haft förståelse och 
respekt för föräldrarnas önskemål. Likt Pramling (1993) som lyfter att en pedagog bör vara 
lyhörd för föräldrars känslor och tankar eftersom föräldrar kan känna lika stor separation 
som barnet vid överlämnandet på morgonen.  
  
Vårt syfte med studien var att undersöka om ett möte sker mellan pedagog, förälder och 
barn under invänjningen och hur det gestaltar sig. Vi anser att det sker ett möte mellan 
föräldrar och pedagog eftersom att det sker kontakter mellan pedagog och förälder före 
invänjningen där man finner möjlighet till samtal och samvaro och delar varandras 
livsvärld. I och med att man bjuder in föräldrarna till samvaro i förskolan där de får ta del 
av verksamheten så anser vi att det främjar samverkan mellan pedagoger och föräldrar 
vilket är av vikt för att föräldrarna ska kunna känna sig trygga och kunna påverka vistelsen 
för deras barn. Under invänjningen så är förälder, barn och pedagog tillsammans under 
många timmar vilket också stimulerar kontakten och kommunikationen mellan parterna. 
Mötesfaktorer finns också på så sätt att pedagogerna är lyhörda om föräldrarna vill ha en 
längre invänjning för sitt barn så tillgodoses det och det visar på en förståelse och respekt 
från pedagogen. Även att de ringer om barnet är ledset visar på att de respekterar barnets 
sorg i den nya livsvärlden. Enligt vad vi har kommit fram till så kan förälder påverka 
invänjningen för sitt barn genom att förlänga tiden för den. Vi anser att mötet med 
föräldrarna får större fokus än mötet med barnen. Invänjningen rymmer inte stor 
individanpassning eftersom den utgår från en färdig metod och anpassas till individen 
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genom att förlänga dagantalet för invänjningen. Man kan fundera vad man har för 
inställning till att det faktisk är barnet som ska vänjas in i den nya miljön. Niss & 
Söderström (1996) anser att invänjningen ska ske i den takt som föräldrar och barn behöver 
för att när barnet börjar i förskolan innebär det att barnet ska vara borta från mamma och 
pappa ett antal timmar varje dag. Meningen med invänjningen är att kontakten mellan 
barnet och förskolan ska utökas lite varje dag. Det är en omställning för barnet och livet 
förändras på många sätt med starten i förskolan. En del barn har redan erfarenheter av att 
vara med andra barn och vuxna medan andra har haft mycket liten kontakt med människor 
utanför familjen.  
 
Vår undersökning visar att pedagogerna tror på metoden och överför deras positiva anda om 
metoden på föräldrarna, vilket vi även kan utläsa av föräldrarnas enkätsvar. I vår studie har 
det visat sig att föräldrarna verkar vara mycket nöjda med deras möte med förskolan vid 
invänjningen, och hur mötet har gestaltat sig. Om det beror på att invänjningen är bra och 
passar för alla olika individer av barn eller om det beror på att barnen anpassar sig till 
rådande omständigheter låter vi vara osagt för vidare diskussion.  Eller kan det förhålla sig 
så som Markström (2005) menar att det finns en allmänt rådande syn att förskolevistelsen 
förväntas barn klara av från tidiga åldrar. Vi håller oss öppen för att det finns en möjlighet 
att föräldrar inte vill vara till besvär och lägga sig i personalens arbete. Eller är det som 
Markström visar på i sin studie att föräldrar har inga andra alternativ då de arbetar än att ha 
barnet på förskolan därför ses den som något självklart. Barnen måste ”bli” förskolebarn. Vi 
ställer oss undrande till om det är så att föräldrar omedvetet vill att barnen ska anpassa sig 
och bli ett förskolebarn så att man kan vara frånvarande utan att känna dåligt samvete. 
Kontentan av det blir att invänjningen måste fungera oavsett om det sker ett möte eller om 
metoden är individanpassad. Eller kan det vara så att föräldrar måste och vill tro att deras 
barn har det bra annars skulle de inte orka avvika från förskolan och lämna det bästa de har 
i institutionens händer… 

 
Fortsatt forskning 
Efter genomfört examensarbete väcktes nya tankar om att undersöka föräldrars upplevelser 
kring förskolevistelse. Det vore av intresse att undersöka om det finns ett maktförhållande 
mellan föräldrar och förskola som gör att föräldrar drar sig från att våga påverka och tycka 
till om barnets förskolevistelse, eftersom de står i beroendeställning. 
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Bilaga 1 
Intervju frågor  
 
Följdfrågorna har ställts när vi inte fått tillräckligt uttömmande svar i 
huvudfrågorna. 
 
Frågeområde: ”Tredagarsmetodens” användningssätt och rutinerna kring den.   
Beskriv invänjningsmetoden som ni använder er utav och rutinerna kring den? 
 
Följdfrågor: 
Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finnas med metoden? 
 
Frågeområde: Kontakt och information till föräldrarna om hur 
invänjningen för deras barn går. 
 
På vilket sätt sker kontakten med föräldrarna, före, under och efter 
invänjningstiden? 
 
I vilka situationer anser du att det behövs kontakt med föräldern när barnet är 
på förskolan men inte föräldern under invänjningstiden? 
 
Följdfrågor: 
Hur och när informeras föräldrarna om barnet gråter och är ledsen när 
föräldern avviker? 

 
Frågeområde: Möten med föräldrar och barn och föräldrars möjlighet att 
påverka invänjningssätt för sitt barn. 
 
Berätta vad du tycker är viktigt i de möten som sker före och under invänjnings 
perioden med föräldrar och barn och varför? 
 
På vilket sätt finns det möjlighet för föräldrarna att påverka invänjningen för 
sitt barn? 
 
Följdfrågor: 
Har föräldrarna uttryckt att de är nöjda med mötenas innehåll? 
På vilket sätt brukar ni tillmötesgå deras önskemål? 
Har det förekommit önskemål som ni inte haft möjlighet att tillgodose?  
I så fall vad berodde det på? 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Vi är två högskolestudenter som heter Ulrika och Caroline. Vi är tacksamma 
för att ni svarar på enkäten som handlar om invänjningen av ert barn på den 
här förskolan. Svaren kommer bara att läsas av oss och ni får vara anonyma. 
 
Fyll i de svarsalternativ som överensstämmer. 
Utveckla svaren om du vill på raden under frågorna, eller på baksidan. 
 
1. Hur kontaktades ni av förskolan inför invänjningen av ert barn? 
(Rangordna med siffror i vilken ordning kontakten skedde.) 
 
Post  
Telefon  
Hembesök 
 Träff på förskolan  
 Annat________________________________________________________________ 
Utveckla:_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Före invänjningsstarten hade förskolan förberett mig väl med information om hur 
den skulle genomföras. 
 
Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Under invänjningen upplevde jag att personalen var intresserade att få information 
om just mitt barn.  
 
Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 



 

 

4. Jag upplever att pedagogerna varit lyhörda för mina önskemål vid invänjningen? 
 

Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
5. Under invänjningen upplevde jag att jag fick full information om hur mitt barn 
reagerade när jag lämnat förskolan? 
 
Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
6. Under invänjningen kunde jag anförtro mig till personalen med mina funderingar. 
 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7. Under invänjningen av mitt barn kände jag att jag litade på pedagogernas omdöme. 
 
Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. Invänjningen var tillräckligt lång för mitt barn. 
 

Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
9. Om oenigheter uppstod under invänjningen mellan mig och personal, löste det sig 
alltid. 
 
Instämmer….. 
 I mycket hög grad 
 I ganska hög grad 
 I ganska låg grad  
 Instämmer inte alls 
Utveckla___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Tack för din medverkan! 
 
 
  




