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A study of two different introduction models in pre-school 
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Maria Lindstedt 
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1.0 Abstract 

I have made a research about two different methods for introducing small children to 

Nursery School/Kindergarten. I choose to do this as I have found very little about this in 

the literature we have studied during my education to become a pre-school teacher. 

This period in the life of very small children and their parents is a big change in their 

daily life. The more traditional way to start pre-school is to do it very gradually during 

two weeks, the two-week method. This means that the parents visit the pre-school 

together with their child for a very short time, about one hour the first day. After one 

week they leave their child with the staff for about an hour and at the end of that week 

they try to leave it full time (6-8 hours). Today there is a new model to do this 

introduction to pre-school. In this model the parent spend three whole days, the 3-days 

method, at the pre-school together with their child. This is a very big change in routines 

for all parties involved.  I have made my research by interviewing 6 pre-school teachers 

in Södertälje and one from another municipality. I have also distributed an inquest to 40 

parents whose children have recently begun attending pre-school. 

Four of the teachers work with the new model and three with the traditional model. In my 

research I have stated the following questions: 

• How affects parents and children regarding factors as feelings and security? 

• Which are the benefits and the disadvantages with the two models? 

• Which are the benefits and disadvantages as the staff experiences the different 

models? 

• Did the parents now anything about the different models offered? 

All previous research in this area agrees on the fact that a positive contact between 

teachers and parents are very essential. Small children relay on their parents and if the 

parent is comfortable and safe with the pre-school the child will be too. 
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The Swedish curriculum Lpfö98 states that every pre-school is obliged to take in 

consideration the needs and the level of development for each child. Every pre-school has 

to learn to understand every new child and create a positive relation with it. 

 

All my interviews with the teachers made it clear that they all emphasized the aspect of 

security for the children. They all also try to create good relations with the parents. Some 

teachers and schools do it by meetings before the child start pre-school and others during 

the first days at the school.     

Another positive affect the three days teachers brought up was the fact that the children 

during the three days got to know all the teachers at the school. The teachers working 

with the two week model stretched the fact that good relations between parents in their 

group are something that everybody benefits from.  

My inquest to parents gave me only 15 answers which mean it is hard to draw any 

conclusions from it. From both groups I got benefits and disadvantages regarding the 

different models. Most of the parents were aware of which model their pre-school offered 

before they started. The majority of parents in booths groups are satisfied with the model 

used at their pre-school. 

Keywords: pre-school model, 3-days method, two-week method 

Nyckelord: förskolemodell, 3-dagars metoden, två-veckors metoden 
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2.0 Inledning 

Förskolestarten är en stor omställning för barnet men även för föräldrarna och 

invänjningen är hela starten för kontakten mellan pedagogerna, föräldrarna och barnen 

(Niss.G 1988:3).  Jag skall börja arbeta i förskolan om några månader och upplever att 

jag under min utbildning har fått mycket lite teori kring invänjningsmetoder. Av det 

skälet vill jag därför nu forska om hur olika förskolor resonerar när de bestämmer vilken 

metod de skall använda. Jag vet ju att det finns olika synsätt mellan förskolorna när det 

gäller just invänjning. I de samtal jag har haft med mina kurskamrater och även med min 

sons förskolepersonal har det kommit fram att flera upplever att frågan om 

metoder/modeller för invänjning på de olika förskolorna inte har diskuterats.  

Den metod många förskolor använder och som funnits i många år är två-veckorsmetoden, 

men sedan några år finns även en annan modell och det är 3-dagarsmetoden.  

Ett nytt inskolningssätt, som journalisten Lundmark (2008) presenterade i en 
artikel i Dagens Nyheter den så kallade ”föräldraaktiva inskolningen” eller 
”tredagarsinskolningen”, som den också kallas. Modellen innebär att föräldrarna 
under tre dagar är fullt delaktiga i barnets inskolning och att barnet sedan fjärde 
dagen lämnas ensam på förskolan. Varken de sedvanliga 
inskolningsmodellerna………..eller de nya rönen om ”tredagarsinskolning” är 
baserade på vetenskaplig forskning. Det skulle vara intressant att se hur den 
viktiga anknytningen mellan barnet och pedagogen påverkas av 
”tredagarsinskolningen”, i jämförelse med de traditionella 
inskolningsformerna.(Georgsson, Hed 2008 http://www.hdl.handle.net 091104 17:40) .   
 

Georgsson och Hed påpekar att ingen av metoderna är baserad på vetenskaplig forskning 

och det inspirerade mig att ta upp den tråden här. 

  

 

2.1             Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att jämföra de två modellerna för invänjning så som de tillämpas på några 

förskolor i Södertälje. Den första modellen kallas för 3-dagarsmetoden, och innebär att 

hela invänjningen genomförs under tre heldagar. 

Den andra metoden är den mer traditionella två-veckors metoden, det vill säga en gradvis 

ökning av det lilla barnets närvaro på förskolan. 

• Hur går de två inväjningsmetoderna till? 

• Vilka för-och nackdelar kan påvisas med respektive metod.  
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• Hur påverkas barn och föräldrar vad avser faktorer som trivsel, trygghet och 

känslan av tillhörighet? 

• Vilka för respektive nackdelar upplever personal och föräldrar med den 

tillämpade metoden?  

• Visste föräldrarna något om de olika modellerna? Om inte - hade det kunnat 

påverka val av förskola? 

 

3.0             Metod  

Jag har valt att använda mig av i första hand en kvalitativ metod med intervjuer av 

pedagoger och som komplement till intervjuerna har jag också delat ut en enkät till de  

föräldrar som det senaste året haft invänjning på berörda förskolor. För att få fler svar har 

jag även delat ut enkäter till föräldrar på några andra förskolor som nyligen genomfört 

invänjning med sina barn. Syftet med enkäten är att få en ökad insikt och förståelse kring 

mina frågeställningar. Jag hade i starten av min forskning tänkt observera de två 

invänjningsmetoderna jag valt, tyvärr hade ingen av de valda förskolorna några 

invänjningar på schemat. Stukát skriver i boken ”Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap” att observation hade varit en lämplig metod, då jag kunnat få se 

med egna ögon det de gör i invänjningsarbetet och inte bara vad de säger. Det viktiga 

med att se själv är att vid intervjuer kan man ibland uppfatta saker som informanten inte 

säger. 

 

3.1             Urval av undersökningsgrupp 

Jag har valt att intervjua pedagoger från sex stycken förskolor i Södertälje, tre stycken 

som använder sig av 3-dagars invänjning och tre stycken som använder två-veckors 

invänjning. Jag har även gjort en telefonintervju med en pedagog från en annan kommun. 

Detta gjorde jag sedan jag googlat på 3-dagarsmetoden och en och samma förskola 

återkom i flera artiklar.  

Jag har ringt till förskolornas rektorer och presenterat mig och min studie. Rektorerna har 

sedan gett mig sin tillåtelse att intervjua och givit namn och telefonnummer till pedagoger 

jag kan träffa och intervjua. Även om rektorn på förskolan har gett sin tillåtelse så har det 

varit valfritt att vara med i undersökningen, en så kallad självselektion. (Larsen 2007: 77)  
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 Alla informanter är kvinnor i 27- 60 årsåldern. En föräldraenkät har delats ut till 

föräldrarna på de valda avdelningarna för att få en ökad belysning och synpunkter från 

dem som ytterst blir berörda. Jag har även delat ut enkäter till ytterligare en grupp 

föräldrar som nyligen har inskolat sina barn. 

 

 

 

3.2             Intervjuer  

Jag har använt mig av mer ostrukturerade intervjuer där jag haft en intervju guide men 

inte ställt frågorna i följdordning. Informanten har tillgetts ett öppet spelrum för att tala 

fritt om sin syn på den bästa invänjningen för både föräldrar och barn. Med det så har vi 

kommit in på andra ämnen som lett oss in på den fjärde frågan istället för fråga nummer 

två. Denna metodik ger informanten möjlighet att gå djupare i frågorna, det brukar då 

istället kallas halvstrukturerade eller semistrukturerad intervjuer. (Stukát.2005: 37-40). 

Intervjuerna tog mellan 30 till 40 minuter.  Jag har spelat in intervjuerna med en diktafon 

för att inte missa några viktiga detaljer i det som informanten berättar. Jag har i och med 

det kunnat se informantens gester och ansiktsuttryck då jag inte har behövt koncentrera 

mig på att skriva ner allt som sägs. Jag har istället bara skrivit ner viktiga stödord eller 

något jag vill återkomma till innan intervjun avslutas. Intervjuerna har skett i förskolans 

miljö i ett av personalrummen som var ledigt. 

 

3.3             Enkät 

Jag har valt att dela ut enkäter till totalt 40 föräldrar som under detta eller föregående år 

har haft inskolning till någon förskola i Södertälje. Min tanke var att i första hand skulle 

jag få svar från föräldrar på de förskolor där jag intervjuat pedagoger. Som komplement 

till detta har jag även delat ut enkäter till andra föräldrar som passar i min definition 

enligt ovan. Jag vill få deras åsikter, tankar och känslor om invänjningsmetoden som 

råder på deras barns förskola. Stukát skriver att vill man nå flera människor än vid 

intervjuer så är frågeformulär relevanta och då får jag inte bara pedagogernas åsikter utan 

även föräldrarnas. Jag har utgått från mina frågeställningar när jag har skrivit 

enkätfrågorna. Frågorna är snäva men öppna och fördelen med det är enligt Stukát att 
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informationen inte begränsas och informanten får möjlighet att utveckla sina svar. I 

inledningen av enkäten presenterar jag mig och berättar vilket syfte undersökningen har 

och att just deras svar är värdefulla.(Stukát, 2005:42) 

 

3.4             Etiska förhållningsregler 

 

Stukát tar upp fyra punkter som rekommenderas i forskningens etiska aspekter.  

Informationskravet, det vill säga studiens innehåll, syfte, frivilligt deltagande och 

rättigheten att avbryta sin medverkan skall informeras. Detta var viktigt för att de 

intervjuade pedagogerna skulle veta varför jag ville ha svar på mina frågor och vad syftet 

var. De som valt att delta i min studie fick också veta att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Samtyckeskravet innebär frivillig medverkan, informanten har rätt att 

bestämma när och hur länge den vill delta. När jag kontaktade pedagogerna vid de 

berörda förskolorna valde alla att samtycka till att bli intervjuade. Jag bad dem bestämma 

när och var intervjuerna skulle genomföras. 

Konfidentialitetskravet innebär anonymitet, informanten ska vara införstådd med att 

uppgifterna behandlas konfidentiellt. De data som kan identifiera informanten kommer 

inte att redovisas. När jag presenterade syftet med min studie gjorde jag det helt klart för 

informanterna att deras svar skulle ”avkodas” så att ingen skulle kunna förstå vilka som 

intervjuats eller vad de sagt. 

Nyttjandekravet det vill säga data man samlat in får inte användas till annat än avsett 

forskningsändamål. (Stukát, 2005:130-132). Jag berättade för pedagogerna att 

intervjuerna skulle bli en del i min C-uppsats och inte användas till något annat syfte. I 

min enkät till föräldrar framgår det i inledningen hur deras svar kommer att bli en del av 

underlaget för min C-uppsats. 
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4.0             Teoretiska utgångspunkter och Begrepp 

Jag kommer här nedan att beskriva de olika modeller som jag har undersökt inställning 

till och resultat ifrån. De olika komponenter som är viktiga i samband med invänjning 

behandlar jag under rubrikerna: trygghet, pedagogen/arbetslaget, föräldrar och 

barn/personal. Då Lpfö98 är den naturliga bas mot vilken alla förskolor skall arbeta har 

jag valt att ta upp den i tillämpliga delar.  

 

4.1             3-dagarsmetoden  

3-dagarsmetoden går ut på att föräldrarna är aktivt deltagande i tre hela dagar på 

förskolan med sitt barn. Föräldern har huvudansvaret för sitt eget barn och det innebär att 

de sköter blöjbyten och matning mm. Tredagarsmetoden innehåller fem dagar men tre 

heldagar, om invänjningen börjar på en måndag så kommer föräldrar och barn till 

förskolan och får information om vad som skall ske. Mötet på förskolan tar ca en timma, 

där har även föräldrarna utrymme att ställa frågor. På tisdagen den första 

invänjningsdagen är föräldrarna med sina barn och pedagogerna finns där för att visa sig 

och låta barnen känna sig för i miljön. Andra dagen är föräldrarna med men lite i 

bakgrunden och pedagogerna är mer med barnen och lär känna dem. Den tredje dagen ser 

likadan ut som dag två. Den fjärde dagen lämnar föräldern barnet i ca två till fyra timmar 

och den femte dagen lämnas barnet under sin ordinarie tid. Lämningen av barnet sker 

ordinarie tider om det fungerar och barnet känner sig tryggt annars får man fortsätta 

invänjningen tills det går bra.   

Denna modell har ännu inte varit föremål för några större forskningsprojekt även om allt 

fler kommuner har börjat erbjuda den i några av sina förskolor. I Knivsta har man 

bestämt att alla kommunens förskolor skall använda sig av heldagsinvänjning bla med 

motiveringen att ”vi har gått från den traditionella inskolningens tankar om individ-

anknytning till att arbeta med anknytning till gruppen.” (Förskolan nr 6/08:4-5). På 

förskolorna i Kista kommun betonar man också vikten av att börja med ”det goda 

samtalet”, det vill säga ett samtal där föräldrar och pedagoger sitter ner tillsammans och 

där föräldrar och barn står i centrum men där barnet inte är fysiskt närvarande. Denna 

modell bygger på tankar om att det är viktigt att först skapa goda relationer till 

föräldrarna för om de är trygga med att lämna sina barn blir barnen också trygga. Genom 
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att föräldrarna deltar med sina barn under hela dagar knyts de närmare verksamheten. De 

dagliga rutinerna blir välkända och kontakterna med pedagogerna blir naturliga. 

 

Ett schema för denna metod kunde se ut så här på en av de undersökta förskolorna: 

Dag 1   9-10             information om invänjningens innehåll, barn och föräldrar. 

Dag 2    9-14            barn och föräldrar följer den pedagogiska verksamheten 

Dag 3    9-14                        -             //              - 

Dag 4    9-14                        -             //              - 

Dag 5    9-14             föräldern lämnar barnet några timmar              

Efter denna vecka lämnas barnet ordinarie tider, beroende på hur invänjningen har gått. 

Detta schema ser olika ut på förskolorna en del lägger upp schemat så att det börjar en 

onsdag med informationsmöte och sen torsdag och fredag invänjning med föräldern. För 

att helgen inte skall bryta det barnet, föräldrarna och pedagogerna byggt upp så är 

måndagen också en invänjningsdag och så blir tisdagen den första lämningsdagen.   

 

 

4.2             Två-veckorsmetoden / traditionell invänjning  

Två-veckors metoden kan se väldigt olika ut på förskolor, en del har föräldraaktivt i två 

veckor och andra har en till två timmar om dagen och efter två dagar så får föräldrarna gå 

ifrån ca 20 minuter. Vilken modell förskolan väljer har troligen i första hand sin grund i 

gamla mönster, det vill säga hur invänjning bedrivits redan före Lpfö98. Det innebär att 

för många pedagoger är det en trygg modell. 

Schemat nedan visar hur inskolningen kunde se ut på en av mina undersökta förskolor: 

V 1 

Dag 1  9.30-10.30      barn och förälder  

Dag 2   9.30-11.00      barn och föräldrar 

Dag  3   9.00-11.00      barn och föräldrar 

Dag  4   9.00-12.00      barn och föräldrar 

Dag 5    9.00-12.00      barn och föräldrar. Föräldern går ifrån och är borta ca 30 minuter, 

kommer sedan tillbaka för att vara med barnet vid lunchen. 

V 2 
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Dag 6    9.00-13.00      förälder går ca kl.10, kommer tillbaka för att vara med om vilan. 

Dag 7    8.00-13.00      barn och förälder vid frukost. Förälder går kl.10, kommer tillbaka 

för att vara med om vilan 

Dag 8    8.00-14.30      förälder går efter frukost, kommer tillbaka till mellanmålet. 

Dag 9    8.00-               förälder går efter lämning. Normal hämtningstid. 

Dag 10  8.00-               förälder går efter lämning. Normal hämtningstid 

 

I detta schema kan man tydligt se att de första dagarna är korta men det är för att barnet 

inte ska få för mycket nya intryck på en och samma gång. De ska få tid att smälta det nya 

och tycka att det är kul att komma tillbaka nästa dag.  

 

4.3             Invänjning  

Enligt pedagogen Gunilla Niss så är ”invänjning” inte det rätta begreppet för vad som 

sker när ett barn börjar i förskolan. Det handlar inte bara om vanan att gå till förskolan, 

utan det är uppbyggnaden av de goda relationerna barnet behöver för att kunna känna sig 

trygga när det är dags för att bli lämnad. (Niss, 1988: 9)  

För många barn och föräldrar är det en stor och ny händelse att börja i förskolan. 

Vardagen förändras och nya människor och miljöer upptäcks. Därför är en invänjning i 

förskolan ett måste. Föräldrar som vänjer in sitt första barn på förskolan genomgår själva 

en invänjning i förskolans värld och dess rutiner. Alla kommer med olika erfarenheter av 

möten med andra människor utanför familjen. En del barn har haft mycket människor 

runtomkring sig och andra har haft ett fåtal. Det är därför en självklarhet för alla som 

arbetar inom förskolan att barnen behöver en invänjningsperiod, i den nya miljön med sin 

förälder. I sin bok ”Att börja i förskolan” beskriver hon invänjningen så här: 

Det skall vara korta pass i början ca 1 timme, då blir det inte för mycket intryck för barnet 

utan bara roligt. Passen skall vara förlagda på förmiddagen och vara inomhus i början av 

invänjningen. Efter några dagar utökas tiden till ca 2 timmar. När pedagogerna har byggt 

upp en bra kontakt med barnen så att föräldrarna kan gå iväg en stund så kan man börja 

med lunch och vila. Under de sista dagarna bör tiderna utökas för att få in frukost och 

mellanmål. Det finns de barn som efter några dagar känner sig trygga och klarar av 

förskolan utan föräldrar, men det finns också barn som det tar längre tid för att knyta 
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band till pedagogen och förskolemiljön. Därför är det viktigt att invänjningsschemat följs 

upp med föräldrarna för att det skall passa in på barnens olika behov. Invänjning är en 

gemensam process som föräldrarna och pedagogerna arbetar med, så innan invänjningens 

början bör de ha påbörjat sin relation.  Under invänjningen är det barnet som ska stå i 

centrum och för att pedagogen skall nå fram till barnet behöver barnet känna att föräldern 

är trygg. Denna trygghetskänsla är väldigt individuell en del känner sig trygga direkt och 

andra inte. (Niss, 1988) 

Behovet av att skapa goda kontakter med det enskilda barnet för att ge det en 

trygghetskänsla beskrivs av flera forskare och debattörer. 

 

Att börja i förskolan är ett stort steg i utvecklingen och inskolningen är viktig och jag råder dig att 

göra den extra omsorgsfull och eventuellt längre än beräknat. Tanken med inskolning är att 

tillsammans med sin trygga förälder lära känna den nya miljön och få förtroende för en ny vuxen. 

En viktig förutsättning är att det är en och samma person som sköter inskolningen. En annan 

förutsättning är att du som förälder känner förtroende för den förskollärare som ska ta hand om ditt 

barn och kan signalera det………annars kan det inte fungera.”  (http://www.babyvarlden.se/ 

091028 16:35) 

 

Att det finns en stor samstämmighet kring inskolningens betydelse för hur det skall gå för 

det enskilda barnet är alla forskare överens om. Detta till trots finns det inga 

genomgripande utvärderingar av de olika modellerna för invänjning. 

”Varken traditionell inskolning eller föräldraaktiv inskolning har utvärderats av forskare. 

Normalt avgör varje förskola vilken metod man vill använda”. (http://www.dn.se 091102 

12:36)    

Mot bakgrund av detta är det intressant att konstatera att de flesta förskolor i dag anger att 

de har en fast modell för hur invänjning skall genomföras. I stort talar man bara om de 

två modeller som är i fokus för min undersökning.  

 

4.4             Läroplanen Lpfö 98 

Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan, i den beskrivs det uppdrag och den betydelse 

som förskolan har. Här står bland annat att förskolan skall vara trygg för både föräldrar 

och barn. Den har också till uppgift att vara lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö 98) 
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Innan förskolan fick en egen läroplan så var den en del av socialtjänsten och som Gunilla 

Niss och Anna-Karin Söderström skriver i boken ”Små barn i förskolan” också en del av 

familjepolitiken. Då var förskolans huvuduppgift att tillgodose föräldrarnas behov av 

barnomsorg. Förskolan blev då i många avseenden en ersättning för hemmet i stället för 

ett komplement. (Bjervås 2003:75).  När det första pedagogiska programmet för 

förskolan togs fram 1987 betonades omvårdnadens pedagogiska betydelse. I arbetet med 

framför allt de yngre barnen var det de känslomässiga kontakterna och den fysiska 

omvårdnaden som lyftes fram. (SOU 1987:3)   

 

I den nuvarande läroplanen läggs fokus på det individuella barnets behov, förutsättningar 

och intressen.  

Niss och Söderström tar upp tre punkter om barnperspektivet som läroplanen tydligt har. 

•   att förstå vad de små barnen har för avsikter med sina handlingar 

•   att leva sig in i och att ta hänsyn till barnets känslor och tankar 

•   att utforma verksamheten så att hänsyn kan tas till varje barns behov och utvecklingsnivå 

         (Niss, Söderström 2006: 11) 

 

Under invänjningsperioden på förskolan är det en mycket viktig uppgift för pedagogerna 

att lära sig förstå hur det ”nya” barnet agerar i olika situationer. Små barn reagerar ofta 

med olika former av känsloyttringar. I de första kontakterna är det också viktigt att skapa 

en relation till barnet så att det kan känna sig tryggt när föräldrarna lämnar det första 

gången. Under invänjningsperioden måste personalen kunna ”fånga upp” varje barn på 

den nivå det befinner sig genom att välja aktiviteter utifrån behov och förutsättningar. 

 

Lpfö 98 har riktlinjer när det gäller hur alla som arbetar i förskolan skall arbeta med 

samarbetet mellan förskolan och hemmen. Den viktiga biten ligger i respekten för 

föräldern och relationen man skapar med dem. Det innebär att kontakterna som knyts 

mellan pedagoger, föräldrar och barn under invänjningen ofta sätter nivå för hur 

relationerna mellan framför allt pedagoger och föräldrar kommer att utvecklas och 

fungera.  Pedagogerna i arbetslaget har ett ansvar för att alla barn får en bra och positiv 

introduktion i förskolan. De skall också regelbundet under året ha naturliga samtal med 

föräldrarna om hur barnen trivs, utvecklas och minst ett par gånger om året genomföra 
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väl förberedda utvecklingssamtal. I den pedagogiska planeringen skall föräldrarna ges 

möjlighet till inflytande och pedagogerna skall ta hänsyn till föräldrarnas synpunkter. I 

samband med utvärderingen av verksamheten skall föräldrarna vara delaktiga. 

(Lpfö98:34) 

   

För arbetslaget i dagens förskola innebär det att när de första kontakterna tas med 

föräldrar i samband med invänjningen måste samtalet föras så att föräldrarna känner att 

de är viktiga och kan vara med och påverka. De måste presentera verksamhetens mål och 

hur man på förskolan arbetar för att nå dem på ett sätt så att föräldrarna upplever att de 

kan ha rimligt inflytande på den dagliga verksamheten. Rutiner som utvecklingssamtal, 

pedagogiska modeller och utvärdering måste tydliggöras och förklaras. 

 

4.5             Trygghet  

Det är viktigt att pedagogerna innan invänjningens början redan har börjat bygga en 

relation till föräldrarna. I boken ”Barns väg till trygghet” beskrivs det för att relationen 

mellan barn och pedagoger ska kännas trygg så är det viktigt att föräldern är trygg med 

pedagogerna och visar det för barnet.  Barn känner av om det finns otrygghet hos sin 

förälder. (Erixon, Lindgren, Sundblad, Torro 2007:64).  

 

I Lpfö 98 står det under riktlinjer att alla i arbetslaget skall skapa förutsättningar för 

barnen att bygga upp varaktiga relationer och känna trygghet. (Lpfö 98: 32). 

Att skapa trygghet för barnen i introduktionen till förskolan är mycket viktigt. ”Det 

viktigaste under invänjningen är att barnet får goda relationer till framför allt de vuxna 

där, så att de får fungera som barnets stöd och trygghet när föräldern inte längre är kvar.”  

(Niss 1988: 9) Denna trygghet för barnet kan skapas på många olika sätt, dagliga rutiner 

så att barnet känner igen sig, att det får en bestämd kontaktperson eller att det har med sig 

ett omtyckt gosedjur. Gunilla Niss påpekar också att förälderns närvaro under 

invänjningen i huvudsak är viktig för att tillfredställa barnets behov av trygghet.  

 

Inskolningar kan se väldigt olika ut på olika förskolor när det gäller hur man har planerat 

vilka pedagoger som skall vara med, om det kanske är alla på avdelningen eller bara en 
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eller två. I boken ”Barns väg till trygghet” berättar de om en pedagog som har haft 

invänjning med en pojke som kallas Rayan. Pedagogen har funnits nära Rayan men 

förhållit sig avvaktande. Hon har ändå visat intresse och lockat med aktiviteter. Det är i 

hennes famn han vinkar hejdå till mamma först gången och med henne i sin närhet som 

han utforskar avdelningens miljö. Hon är Rayans trygghet men det är viktigt att de andra 

pedagogerna på avdelningen försöker bygga upp samma relation till honom som hon har 

gjort. De andra pedagogernas första steg blir att locka honom till sig via någon lustfylld 

aktivitet sedan steg för steg ta del i de rutinsituationer till exempel på- och avklädning. 

De är medvetna om att det finns andra förskolor som har invänjning där hela gruppen och 

alla pedagoger är med redan från början, men de känner att de har mest erfarenhet av att 

en pedagog sköter invänjningen av ett eller flera barn. (Erixon, Lindgren, Sundblad, 

Torro 2007:64) . Niss menar tvärtemot detta att det är tryggare för barnets tillvaro i 

förskolan om det från början lär känna minst två pedagoger. Hon tycker att det är lika 

viktigt att barnet har skapat relationer till de andra barnen i gruppen och det är för att 

barnet skall få erfarenhet av att i förskolan finns fler barn som behöver pedagogens 

trygga famn. Barn-barn relationen är också viktig. I boken ”Att börja i förskolan” betonar 

Niss även hur de äldre barnen kan fungera som förebilder för de yngre. När nya barn skall 

vänja sig vid tillvaron i förskolan kan personalen på så sätt få draghjälp av de äldre. 

Söderström och Niss tar också upp att det är viktigt att man ibland delar uppe barnen i 

mindre grupper.  Speciellt de små barnen har ett stort behov av att bli sedda och 

bekräftade vilket är mycket lättare i en liten grupp. 

 

4.6 Pedagogen /Arbetslaget 

 

Det är viktigt att ha en vi-känsla i arbetslaget, där alla är delaktiga och känner sig 

värdefulla. I varje arbetslag finns det olika individer med olika kunskaper, alla har något 

som de kan bidra med till samarbetet. Det är viktigt att se och lyfta upp varandras styrkor, 

ge varandra positiv feedback men även konstruktiv kritik. Det gör så att arbetslaget växer. 

När arbetsklimatet är bra och arbetsglädjen finns så är det lättare att gemensamt utveckla 

verksamheten, ett positivt arbetsklimat smittar av sig på barnen som visar det i glädje.  
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”Man arbetar och lär sig bättre när man har roligt tillsammans” (Niss, Söderström 2006: 

20). Pirkko Jonsson skriver i boken ”Arbeta i grupp” för att få ett bra arbetsklimat och 

fungera bra tillsammans så måste det ständigt ske hårt arbete för det är en process. 

(Jonsson 2001:39).   

I förskolan finns det ett stort arbetslag som sedan bryts ner i flera avdelningslag, det är 

oftast tre stycken personer på varje avdelning, kan vara fler eller färre beroende på 

barnantal och ekonomi. Jonsson anser att det måste finnas minst tre personer för att bilda 

en grupp . (Jonsson, 2001:36). 

 

4.7             Föräldrar  

Det är viktigt att ha skapat en kontakt med föräldrarna innan invänjningens början, för 

under invänjningstiden går den mesta tiden åt till att skapa kontakt till barnen. Gunilla 

Niss skriver i sin bok ”Att börja i förskolan” att det blir onödigt slitsamt för alla parter om 

första kontakten mellan pedagoger och föräldrar skall ske under invänjningstiden. Under 

invänjningstiden skall pedagogernas energi och tid gå till att bygga upp en positiv kontakt 

med barnen. För att det skall fungera måste pedagogerna och föräldrarna samarbeta för är 

föräldrarna otrygga så känner barnet av förälderns osäkra beteende och då blir barnet i sig 

osäker inför det som är nytt. (Niss, 1988:28) 

Förberedelserna inför invänjningen blir som en föräldrainvänjning. Föräldrarna skall 

skapa en relation med pedagogen/pedagogerna som ska ta emot deras barn och få 

information om invänjningens händelseförlopp. Det första ögonblicket är det viktigaste 

för det första intrycket vi får av människor och nya miljöer sitter kvar och vare sig det är 

ett bra eller dåligt intryck så smittar det oftast av sig på barnen. Har man som förälder fått 

ett bra första möte med pedagogen och förskolans miljö och ser fram emot att vänja in sitt 

barn så blir det oftast lättare för pedagogerna och barnen att få en positiv kontakt. Det 

man kan göra är att bjuda in föräldrar till ett möte några månader innan invänjningens 

start där de får möjlighet att träffa pedagogerna och kanske för första gången se in i 

förskolans miljö (Niss, 1988:30).  

Niss och Söderström tar upp i boken ”Små barn i förskolan” att just småbarnsföräldrar 

har ett stort behov av att få ett förtroende och en god relation till pedagogerna eftersom 

deras barn inte kan med talspråket berätta vad de vill och känner. I många fall visar 
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barnet sin vilja med kroppsspråket men med ett nytt barn kan det vara svårt för 

pedagogerna att förstå. De tar upp ett exempel i boken då barnet skriker när det blir 

lämnat på morgonen då är det svårt att veta om det är pga. att barnet inte vill vara på 

förskolan eller om det är separationsångest. Ska man på bästa sätt hitta lösningar som 

passar barnet så är det jätteviktigt att det finns förtroende mellan pedagog och förälder. 

”Föräldrarnas förtroende för pedagogerna är en god grund för att barnen ska trivas och 

kunna utnyttja förskolans värld till att lära sig och utvecklas” (Niss, Söderström 2006:16  

Föräldrarnas kontakt med varandra är också viktig. De kan få stöd, råd och hjälp av 

varandra både under invänjningstiden och efter. En del föräldrar har enklare att ta kontakt 

än andra så det är viktigt att pedagogerna redan från början slussar ihop dem. (Niss, 

1988:44). Fagerli, Lillemyr och Söbstad sätter även fokus på de särskilda krav som ställs 

på förskolan när de har barn och föräldrar med annan kulturell bakgrund. Det är hela 

tiden viktigt att pedagogerna känner att de arbetar mot samma mål som föräldrarna. 

(Fagerli, Lillemyr och Söbstad:173) En entydig forskning talar också om att hemmet har 

en avgörande betydelse för ett barns utveckling. ”..man kan ofta sätta likhetstecken 

mellan det som händer på förskolan och det som händer i barnets hem. (a.a.: 53) 

 

4.8             Barn/personal  

Pedagogerna har en annan relation till barnen än föräldrarnas relation som är 

känslomässigt laddad och unik. Den relationen kan inte utvecklas på samma sätt med 

någon pedagog, för pedagogen har en hel grupp barn. Föräldrarna ser sina barn och 

agerar mer känslomässigt. Pedagogerna ska skapa relation till alla barnen i gruppen för 

att få dem att känna trygghet i barngruppen och på förskolan. Självklart ska pedagogen ha 

en känslomässig relation till barnen men agera mer på förnuft.    

Grundläggande i förskolepedagogiken är att se till det enskilda barnet och bidra till att det 

utvecklas till självständiga och trygga individer. Det är viktigt för pedagogerna att ha lite 

kunskap om barnens bakgrund så att de på ett professionellt sätt kan ge varje barn lämplig 

omsorg. För barnet som upplever att det blir sett och uppmärksammat utifrån sina egna 

förutsättningar kan det bidra till att det tror på sig självt och sin egen förmåga. (Fagerli, 

Lillemyr, och Söbstad 2000:172) 
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5.0             Resultaten av intervjuerna  
 
Nedan kommer jag att redovisa mina intervjuer som jag genomförde under perioden 

13/10 – 3/11 2009. Jag har i min redovisning valt att kalla mina informanter för Anna, 

Birgitta, Cecilia och Diana som alla arbetar med 3-dagars/heldagsinskolning. 

Informanterna som arbetar med två-veckorsmodellen har jag valt att kalla för Erika, 

Felicia och Gunilla. 

När jag redovisar svaren på mina frågor har jag valt att systematisera dem utifrån hur de 

naturligt hänger ihop. De frågor som redovisas under ”metod” är nr 1, 3, 5, 8 och 9. 

Frågor som redovisas under ”föräldrakontakter” är nr 2,6 och 7. Under ”för-och 

nackdelar” har jag samlat frågorna 4 och 7. 

Vid samtliga intervjuer har nedanstående frågor varit min egen intervjuguide. De har inte 

styrt intervjun men om någon fråga blivit obesvarad har jag försökt få den kompletterad i 

slutet av intervjun.  

1. Vilken metod för invänjning använder ni? 

2. Hur informeras och kontaktas föräldrarna från början? 

3. Beskriv de rutiner som tillämpas vid invänjningen. 

4. Vilka för respektive nackdelar anser du det finns med er metod? 

5. Vilket inflytande upplever du att föräldrarna har under invänjningen? 

6. Hur har föräldrarna reagerat på er metod? 

7. Betyder 3-dagars modellen att invänjningen verkligen genomförs på 3 dagar eller 

blir det kanske fler? 

8. Betyder två-veckors metoden att det tar 10 dagar, varken mer eller mindre? 

 

5.1             Metod  
 
Anna arbetar med tredagarsmetoden eller som de kallar det heldagsinskolning. Den första 

dagen är föräldrarna med sina barn, leker, byter blöjor och matar dem. Andra dagen 

försöker pedagogerna att locka till sig barnen via olika aktiviteter. Den tredje dagen 

försöker pedagogerna göra de mesta rutinerna som föräldrarna gjort. Den fjärde dagen då 

det är dags att lämna ordinarie tid, stannar föräldrarna tills barnet kommit igång med 

någon lek. Sedan vinkar och säger de hej då med hjälp av pedagogen.(Intervju, Anna 
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091013). På Birgittas förskola har de relativt nyligen börjat med 3-dagarsinvänjning. De 

har en modell där föräldrarna är med mellan 9.00-15.00 i tre dagar. Hos dem börjar 

invänjningen alltid på en onsdag.  Föräldrarna deltar i samling, lunch och vila och tar 

ansvar för sitt barn den första dagen. Dag 2 och 3 är pedagogerna mer involverade med 

barnet i första hand i leken. Dag 4 lämnar föräldern barnet för några timmar och den 5:e 

dagen lämnas barnet för sina ordinarie tider. Med de allra yngsta barnen kan 

invänjningen, efter samråd med föräldrarna, ibland bli ytterligare en dag. (Intervju, 

Birgitta 091028). 

Cecilia har sitt arbete på en förskola som också tillämpar heldagsinvänjning. De börjar 

liksom Birgitta oftast invänjningen mitt i veckan och den 1:a dagen blir det mycket 

information till föräldrarna och där kan föräldrarna ställa frågor om invänjningen. 2:a 

dagen umgås pedagogerna med barn och föräldrar och försöker få kontakt med syfte att 

föräldern skall känna sig trygg. De upplever att trygga föräldrar ger trygga barn. 3:e 

dagen är likadan och den 4:e dagen lämnar föräldern förskolan mellan 9.00-14.00. 

Tanken är att alla dagliga rutiner skall göras tillsammans med barn och förälder innan 

barnet lämnas för ordinarie tider. Under de första dagarna talar de mycket med 

föräldrarna för att de skall känna sig delaktiga i det som sker på förskolan under 

invänjningen. (Intervju, Cecilia 091103). Dianas förskola är den som arbetat längst, under 

flera år, med heldagsmetoden. Första dagen är det i huvudsak föräldern som är med 

barnet i alla rutiner. Här är det viktigt att pedagogerna noterar hur samspelet mellan barn 

och föräldrar fungerar och att de också tar till sig föräldrarnas synpunkter. Andra dagen 

tar pedagogen över en del av aktiviteterna och den 3.e dagen tog de över lite mer. Den 4:e 

dagen stannar föräldern en liten stund tills barnet har kommit i gång med någon lek och 

därefter går föräldern från förskolan och barnet stannar sin ordinarie tid. (Intervju, Diana 

091104). 

 

På Erikas förskola tillämpar de två-veckors modellen.  De börjar alltid på en onsdag, 

därför att de tycker att helgen blir en för stor brytpunk innan barnet lämnas för längre tid. 

Dagen börjar med lite information om hur invänjningen kommer att gå till. De 

presenterar ett grundschema och säger också att det kommer att tillämpas individuellt, 

efter samråd med föräldrarna. Om möjligt försöker de på förskolan få ihop grupper om ca 
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5 barn till invänjningen. Föräldrarna får under dagarna mestadels sitta i ett ”eget” rum 

och pyssla. Tanken är att de skall knyta kontakt med varandra så att de får ett fungerande 

nätverk som kan fungera som stöd under den tid barnen går i förskolan. Barnen kan hela 

tiden se sina föräldrar och blir på det viset lugna och kan ägna sig åt sina lekar. Under 

veckan får barnen ett album som de får ta hem och sätta in bilder i. De kan sedan använda 

sitt album om de känner sig ensamma eller ledsna någon dag. I slutet av andra veckan 

klarar de flesta att föräldrarna går ifrån för kortare eller längre tid. Under hela första 

veckan för pedagogerna noggranna anteckningar om vad de olika barnen har varit 

delaktiga i och med ledning av det gör de sedan individuella planer för den andra veckan.  

Planerna går de igenom tillsammans med föräldrarna. (Intervju, Erika 091014). Felicias 

förskola tillämpar också två-veckorsmetoden men med gruppinvänjning. Första dagen ger 

de lite information om vad som skall hända under invänjningsperioden. De följande 

dagarna kommer föräldrarna med sina barn under 1-1,5 timme. Därefter utökas tiden 

successivt. Andra veckan får föräldrarna turas om att lämna sina barn under en kortare 

tid. De barn som klarar det bäst deltar då i mat och vila i början av andra veckan. 

(Intervju, Felicia 091019). Gunillas förskola arbetar med den mest traditionella 

invänjningsmetoden som även den är på två veckor. Innan invänjningsstart träffar de 

ansvariga pedagogerna föräldrarna på enskilda möten, där föräldrarna får information om 

invänjningen och får tillfälle att berätta om sitt barn. Under dessa samtal kan föräldrarna 

ge förslag och idéer till hur de tror att deras barn lättast skall anpassa sig i den nya 

tillvaron på förskolan. De första fyra dagarna är barnen och föräldrarna på förskolan i 

cirka 45 minuter till en timme.  Dag fyra till sju när pedagogerna har börjat få kontakt 

med barnen, så börjar de successivt att utöka tiderna och träna föräldrarna på att säga hej 

då och lämna små stunder. Efter de sju dagarna när de flesta barnen börjar stabilisera sig 

så utökas tiden till 9-14 och då först får barnen börja äta och vila på förskolan. (Intervju, 

Gunilla 091022). 
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5.2              Föräldrakontakter 

 

 Anna berättar att när de får veta vilka barn som är placerade på deras avdelning så 

skickar de ut ett brev där föräldrarna blir erbjudna ett hembesök innan invänjningen 

startar. Vid hembesöket berättar de om invänjningsmetoden som de använder och 

föräldrarna får berätta om sitt barn. Om det är så att föräldrarna inte kan ta emot besök så 

sker mötet på förskolan. (Intervju, Anna 091013). Hos Birgitta tar de också kontakt med 

föräldrarna med ett brev men det går ut några månader innan invänjningen skall börja. I 

brevet berättar de om hur det kommer att gå till och vilka pedagoger som barn och 

förälder kommer att träffa. (Intervju, Birgitta 091028). Föräldrarna på Cecilias förskola 

får hem ett papper centralt från kommunens placeringskontor och därefter skickar 

förskolan ut ett välkomstbrev med datum och tider. Den första personliga kontakten har 

de på förskolan när invänjningen skall börja. Det är också då som föräldrarna får den 

första informationen om hur heldagsmodellen fungerar. (Intervju, Cecilia 091103). 

För pedagogerna på Dianas förskola är det viktigt att föräldrar och pedagoger träffas 

innan barnet kommer till förskolan. De gör därför ett hembesök innan inskolningen skall 

börja. Föräldrarna informeras om modellen och vad det innebär för dem och deras barn. 

Föräldern är sedan med sitt barn i förskolan i tre hela dagar mellan kl. 9.00-15.00. 

(Intervju, Diana 091104). 

 

Erikas förskola får ett meddelande från kommunen att ett barn har tackat ja till en plats 

hos dem. De skickar då ut en folder som de tagit fram själva som beskriver hur 

invänjningen skall gå till. I foldern presenterar de sig med bilder och talar om när 

invänjningen börjar. (Intervju, Erika 091014). Även Felicias förskola får ett meddelande 

från kommunen som meddelar vilka barn som skall börja. Förskolan skickar då hem ett 

vykort där de hälsar dem välkomna och talar om när invänjningen skall börja.  Tidigare 

hade man ett möte med föräldrarna i god tid före start men numera gör man 

introduktionen på den första dagen. (Intervju, Felicia 091019). Det går till ungefär på 

samma sätt på Gunillas förskola. När platsplaceringarna är färdiga skickar pedagogerna 

ut ett brev till föräldrarna där de ger förslag på ett datum då kan träffas innan 

invänjningen. På det mötet får föräldrarna information om vad som kommer att ske under 



  20 

invänjningsperioden. Föräldrarna får möjlighet att ställa frågor och berätta om sitt barn. 

(Intervju, Gunilla 091022). 

 
 
 

5.3             För– och nackdelar med de två modellerna 
 
Anna anser att när föräldrarna är med hela dagar och ser verksamheten deras barn skall 

vara i blir de tryggare. Tryggare blir de genom att de vet vad deras barn gör vid olika 

klockslag. En stor fördel är också att pedagogerna gör de rutiner de är vana vid och får 

igång verksamheten snabbare än vid tvåveckorsmetoden som de hade innan. En annan 

stor fördel och vinst är att barnen lär känna alla pedagoger. (Intervju, Anna 091013). På 

Birgittas förskola var några av pedagogerna oroliga för hur det skulle fungera med den 

nya intensiva invänjningsmetoden. Hur skulle det vara att ha föräldrar där hela dagarna 

och se på allt de gjorde men det har gått jättebra. Hon berättar att några föräldrar har 

uttryckt att det är lite tråkigt att gå på förskolan hela dagar. Även om de skall se till sitt 

barn så blir det mycket tid ”över”. De flesta säger att det har varit roliga dagar då de på 

ett bra sätt har fått se hur pedagogerna arbetar. Flera har uttryckt att det känns tryggt när 

man vet hur ens barns dag kommer att se ut och man vet hur pedagogerna arbetar med 

barnen. Det är också positivt för det blir inte så många ledsna stunder när föräldern går 

från förskolan för en kortare tid. (Intervju, Birgitta 091028). Med heldagsmetoden menar 

Cecilia att de som pedagoger får en starkare relation till både barn och förälder. Barnet 

blir tryggare och man kommer tidigare igång med det vanliga förskolearbetet. En nackdel 

kan vara att det ibland är svårt att vara helt naturlig när föräldern sitter och tittar på en 

hela dagen, men det är nog en vanesak. En förälder har inte varit nöjd med modellen, hon 

tyckte inte hon behövde vänjas in det var ju barnet som skulle vara där. De flesta 

föräldrar säger att de känner sig trygga med att lämna barnet efter 3-4 dagar och de 

känner att de har fått en relation till pedagogerna. (Intervju, Cecilia 091103). Diana är 

överens med de övriga pedagoger som arbetar med 3-dagarsmetoden. Under de år hennes 

förskola har arbetat enligt denna modell har de kunnat se många vinster med den. Hon 

betonar särskilt att barnen lär känna alla pedagoger och att de dagliga rutinerna hela tiden 

kan genomföras som planerat. Föräldrarna får också kännedom om den dag som deras 
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barn skall följa. De vet vad som händer vid olika tidpunkter och föräldrarna upplever en 

trygghet i detta. (Intervju, Diana 091104). 

 

Erikas förskola ligger i ett område där många föräldrar har ett annat modersmål än 

svenska.  De har fått många positiva kommentarer i den enkät de delar ut till föräldrarna 

efter invänjningen. Många av föräldrarna har inte arbete och går på svenskundervisning 

och har därför gott om tid att lära känna både varandra och pedagogerna. Denna modell 

med 10 dagar passar dem jättebra. (Intervju, Erika 091014). Felicia tycker att modellen är 

jobbig för det kan ibland bli mycket gråt och skrik när föräldrarna lämnar förskolan de 

första gångerna eftersom barngruppen är ganska stor. I hennes arbetslag har de på senare 

tid diskuterat att pröva 3-dagars modellen. Innan det är möjligt måste i så fall hela laget 

tillsammans med förskolans chef  göra en plan för hur de vill implementera en ny 

modell.. (Intervju, Felicia 091019). Gunilla har en mer flexibel inställning till olika 

modeller. Pedagogerna hos henne tycker det finns för och nackdelar med alla 

invänjningsmetoder. Det finns inte någon invänjningsmetod som passar alla barn är olika 

och förskolans personal måste förstå och använda den kunskapen för att anpassa 

invänjningen till varje barn. 

”Jag tror inte man kan hitta någon metod som är så fantastisk så att den fungerar på alla 

barn”. (Intervju, Gunilla 091022). 

 

6.0             Resultat av enkäter 

 

Av mina 40 utdelade enkäter har jag tyvärr bara fått tillbaka 15 stycken trots upprepade 

påstötningar på respektive förskola. En svarsfrekvens på 38%  är för litet för att kunna 

dra några generaliserbara slutsatser. 

I den följande redovisningen har jag valt att kalla föräldrar till 3-

dagars/heldagsinvänjning för grupp röd och ”tvåveckors-föräldrar” för grupp blå. 

 

6.1             1. Information före invänjningen  

Grupp blå: Fick information i ett brev hem med kallelse till möte. Informationen  

talade även om hur invänjningen skulle gå till. 
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Brev hem med kallelse, datum och namn på förskolläraren. Fick ringa och fråga hur 

invänjningen skulle gå till. 

Har redan barn på förskolan och får kontinuerlig information. 

Brev från förskolan med tid för invänjningen. Har äldre barn på förskolan och har fått 

muntlig information löpande. Fick ett meddelande om att jag fått plats och blev sedan 

kallad till förskolan. 

Fick ett meddelande om att jag fått plats och blev sedan kallad till förskolan. 

Presentation om personal och förskolan i samband med platstilldelning. Var på ett 

informationsmöte där invänjningen diskuterades. 

Första kontakten var per brev någon månad innan, utan information. Veckan innan start 

fick vi ett långt brev med hela inskolningen inplanerad. Mycket utförligt och bra 

information. 

 

Grupp röd: Två personer valde själva att göra ett besök på förskolan för att se hur det 

fungerade, Tre andra personer uppger att de fick hem en blankett med information och en 

av dem ansåg informationen nästan obefintlig. En person påtalar att förskolan berättade 

att de tänkte göra en 3-dagars och att de aldrig provat denna metod tidigare. 

 

  

6.2             2. Invänjningsmetod och tillämpning 
 
Blå grupp: Två-veckors metoden men vi fick förlänga den med några dagar. Dag 1-5 

stannande vi en timme. De följande dagarna var vi närvarande men inte direkt 

tillsammans med barnen. Barnen utforskade mer och mer av omgivningarna och fick allt 

mer kontakt med pedagogerna. Nästa steg var att vi gick därifrån men skulle finnas 

tillgängliga. Dag tio första dag med lunch och dag 11 första dag med vila. 

 

Dag 1 information om invänjningsprocessen. Dag 2-4 är på dagis men passiv i närheten 

av barnet. Dag 5-7 lämnar barnet för några timmar. Dag 8-9 lämnar barnet på heltid. 

 

Dag 1-8 var där med honom i ca 1,5 timme. Dag 9-10 lämnade honom mellan 9.00-14.00. 

Dag 11 lämnades heltid. 
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Dag 1-5 var med hela tiden, 30-45 minuter. Dag 6-10 lämnades ensam 1-4 timmar, 

ökades stegvis. 

 

Dag 1-5 ca 1 timme om dagen. Dag 6-10 utökades tiden gradvis. 

Det var roligt för mitt barn för att hon träffade nya barn att leka tillsammans med. 

Den andra veckan satt mammorna och drack kaffe i ett annat rum. Om barnet hade börjat 

gråta var jag nära och kunde gå till henne. 

Dag 1-3 ca 1 timme med förälder och dag 4-5 1 timme utan förälder. Dag 6-8 2 timmar 

utan förälder. Dag 9-10 3 timmar utan förälder inklusive lunch. Dag 11-12 tillkom därför 

att det inte hade blivit bra tidigare..  

Två-veckorsmetoden.  Båda barnen får gå i samma grupp vilket ger dem en enorm 

trygghetskänsla. Under hela den första veckan är jag med dem på förskolan. Vi Börjar 

med 2 timmar och utökar med 1 timme var dag. Båda flickorna knyter så sakteliga band 

med sina pedagoger och med de andra barnen. Den äldre och vanligen blygare flickan 

övervinner sina rädslor efter två dagar och klarar sig egentligen utan mig. Den yngre har 

mer behov av mig. Under andra veckan är det meningen att vi ska pröva med att jag inte 

är med. Det går inte riktigt med den yngre så personalen föreslår att jag stannar men är 

väldigt mycket i bakgrunden. Det fungerar bra och mot slutet av veckan går det bra även 

för den yngsta. 

 

Grupp röd: Fröknarna var med hela tiden, cirkulerade först lite kring barnen. Det var på 

barnens villkor. Första dagen deltog vi i samling och lunch sedan gick vi hem. Dag 2-3 

heldag inkl vila och mellanmål. Dag 4-5 lämnade jag dottern och hämtade efter vilan 

Det gick så bra för min son så han klarade 3-dagars invänjning. 

Första dan fick vi komma dit och titta. Andra dan var vi där båda två men jag gick ifrån 

en liten stund. Tredje dagen var ungefär som den andra. 

Vi kom dit en måndag kl. 9.00 och alla fick sätta sig i lekrummet. Efter en timme gick vi 

alla till idrottshallen och sen blev det lunch och sova. Efter mellis hemgång. Dag två kom 

vi tidigt och åt frukost med de andra och därefter for alla till ishallen. Min son tyckte inte 

det var så kul så han somnade på väg tillbaka till förskolan. Lek, vila och mellis och lite 
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lek på gården före hemgång vid 4-tiden. Dag 3 var ungefär likadan. Dag 4 lämnade jag 

min son nästan hela dagen. 

En något minimalistisk version av 3-dagars. Dag 1 kom med barnen till de olika 

gruppernas sångsamling och får gå hem på en gång. Kommer tillbaka efter en timme. 

Min äldsta dotter grät hela tiden och den yngsta sov. Dag 2 lämnar jag barnen och 

återkommer strax efter lunch. Äldsta dottern har gråtit mest hela tiden, den yngsta har 

lekt lite och mår bra. Dag 3 lämnade jag dem för hela dagen, var det tänkt, men jag fick 

hämta den äldsta dottern som grät hysteriskt. Den yngre dottern klarade sig bra. 

 
 

6.3             3. Första kontakten mellan barn och pedagoger 
 
Blå grupp: Säkert beteende från pedagogerna om vad barnen får göra och inte. Trygghet 

förmedlades till oss som föräldrar. 

Pedagogerna var mycket försiktiga och försöker få barnets uppmärksamhet. Är väl 

förberedda och koncentrerade på det de gör. 

 Två föräldrar skriver att de första kontakterna med pedagogerna var bra, Pedagogerna 

byggde förtroende genom att finnas i närheten. En tycker att det var lite ostrukturerat. 

Pedagogerna var avvaktande, intresserade men väntade in kontakt med sonen. 

De tog hand om mitt barn från första dagen. De försökte att leka med henne och få 

kontakt. 

 Det var kanon! De var varma, öppna och vänliga och gjorde allt för att se alla barn som 

de är. De tog sig tid för barnen och hade planerat sin tid för att kunna göra det. 

 

Röd grupp: Pedagogerna höll avstånd till vår dotter tog kontakt. 

De var otroligt trevliga, man fick en bra kontakt direkt. Dom förklarade jättemycket och 

visade hela förskolan. 

Upplevde det hela som lite oproffsigt. Min son fick ingen bra kontakt med någon av 

personalen eftersom det var olika aktiviteter hela tiden. 

I den yngre dotterns grupp var de bra och tog sig tid för henne. I den äldre dotterns grupp 

lyssnar de för lite på oss och erkände sedan att de missbedömt hur blyg hon var. Hon 

behövde mer tid och mer stöd av förskollärarna. 
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6.4             4. Föräldrainflytande under invänjningen 

 
Blå grupp: En förälder säger att de hade inget behov av att ändra något annars hade det 

säkert gått bra att prata om det. Vid invänjningen av det äldre syskonet fick vi t ex 

invänjningen förlängd med några dagar för att vi varit bortresta. 

Ja, eftersom jag medvetet var passiv kunde barnet lämna mig och få kontakt med 

fröknarna 

Tre föräldrar svarar att eftersom förskolan har rutiner och en läroplan att följa tycker de 

att de skall lita på pedagogerna.  

En förälder tycker inte att invänjningen är bra för barnen eftersom de tror att mamman 

skall vara där med dem hela tiden. 

  

En annan förälder upplever att hela invänjningen skedde i någon sorts samråd föräldrar 

och personal emellan. Det handlade till exempel om på vilket sätt jag kunde vara där och 

stötta mitt barn och faktiskt andras barn också. 

 

Röd grupp: En förälder var mycket nöjd och belåten med bemötandet och hur de 

hanterade deras dotter. Kände att det skulle gå bra att prata med dem om det hade varit 

något.  

Tre föräldrar hade inget de ville ändra på. 

En förälder sa att hon/han inte ville lägga sig i så mycket hon/han tänkte att de visste vad 

de gjorde. Avslutningsvis skriver hon/han: Ack så fel jag hade… 

  

 
6.5             5. Trygghet 

 
Blå grupp: Samtliga föräldrar som svarat på enkäten svarar att de känner sig trygga när 

de lämnar sitt barn efter invänjningen. Några kommentarer från enkäterna: 

- Det kändes lite sorgligt att lämna barnet men absolut tryggt. 
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- Vi tyckte att vi fick bra kontakt med lärarna och förtroendet växte under perioden som 

vi vistades där. 

- Ibland är det svårt och speciellt när det gråter på morgonen. Då känner jag mig som en 

tråkig mamma som inte kan ha mitt barn i famnen hela tiden. 

  

 Röd grupp: Två föräldrar svarar absolut, jättetrygg allt gick så bra. 

Två kände sig inte alls trygga med att lämna sina barn. En säger att det sved i hjärtat. 

Sonen hade ingen pedagog som kändes som hans. Ingen han tydde sig till. 

  

 
6.6             6. Kommentarer 

 
Blå grupp: För korta stunder de första 1-5 dagarna. Skulle gärna ha haft heldagar. 

Mycket bra. En långsam invänjning för barnet. Föräldrarna lärde också känna personalen. 

Jag tror två-veckors invänjning är bra och tryggt sätt att ha för att barnet ska ha tid att lära 

känna fröknarna och miljön. 

Vi hade nog föredragit att invänjningstiden var lite kortare. På grund av att vår son vande 

sig att ha en förälder närvarande. Så när det blev dags att lämna honom så grät han i 2 

veckor efteråt. 

Känns helt ok utan att ha prövat 3 dagars varianten. Den låter lite drive-in i amerikansk 

stil. Däremot kan nog ett mer strukturerat tillvägagångssätt effektivisera och höja kvalitén 

på invänjningen. 

 

Röd grupp: Jag har inga klagomål på något och skulle absolut inte ändra på något. Helt 

nöjd! 

Den metod vi har haft har fungerat bra för både mina barn och mig. 

Jag tror på metoden och tycker den är bra om man sköter den på rätt sätt. Det krävs 

utbildade pedagoger som kan sina saker. 
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7.0             Resultatdiskussion  

Jag har valt att dela in min resultatdiskussion i de två kategorier som utgör den grund på 

vilken min undersökning i huvudsak vilar. 

 

7.1             Intervjuer 

Av mina intervjuer med de fyra pedagogerna som arbetar med tredagarsinvänjning har 

jag fått fram att de har ungefär samma utgångsläge, det som skiljer lite är den första 

föräldrakontakten. Anna och Diana betonar att det är viktigt att föräldrar och pedagoger 

träffas innan invänjningen börjar. Det gör man för att skapa en relation till föräldern så de 

känner sig trygga i mötet med pedagogerna och förskolan när de kommer dit. Denna 

betoning av goda kontakter och tillit mellan föräldrar och pedagoger har också stöd i  

Lpfö98 där det anges att alla som arbetar i förskolan skall ansvara för att det utvecklas en 

bra relation mellan pedagoger och barnens föräldrar. Vikten av att bygga upp en bra 

relation till föräldrarna tas även upp i såväl Niss bok ”Att börja i förskolan” som i ”Barns 

väg till trygghet” av Erixon, Lindgren, Sundblad, Torro. Barn är enligt dessa känsliga för 

föräldrarnas sinnesstämning och därför ger trygga föräldrar trygga barn. När förskolan 

skickar ut välkomstbrev till sina föräldrar så föreslår de ett datum för ett hembesök.  

Föräldern får i sin egen hemmiljö träffa den ansvarige pedagogen och berätta om sitt 

barn. (Intervju Anna 091013, Intervju Diana 091104) Birgitta och Cecilia väljer att ge 

information via välkomstbrevet och vid första invänjningsdagen. (Intervju Birgitta 

091028,Intervju Cecilia 091103). Efter mina intervjuer med pedagogerna med tredagars 

invänjning tycker jag mig se att de har betonat just trygghetsaspekten genom sitt arbete 

med att skapa goda relationer till föräldrarna innan invänjningen börjar. 

Invänjningens första dag ser väldigt lika ut på de fyra förskolorna, det är föräldern som 

ansvarar helt för sitt eget barn, leker, byter blöjor och matar. Det är först andra dagen som 

föräldrarna tar ett litet steg åt sidan och pedagogerna börjar ta över en del av rutiner och 

lockar barnen till lustfyllda aktiviteter. Den tredje dagen tar pedagogerna över nästintill 

helt, de är mer involverade med barnen i första hand i leken. Den fjärde dagen börjar 

föräldern och barnet tillsammans på avdelningen och när barnet har börjat komma igång 

med någon aktivitet så är det dags för föräldern att lämna barnet i några timmar. Då för 

första gången vinkar föräldrarna och säger hej då med pedagogens hjälp. (Intervju Anna 
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091013,Intervju Birgitta 091028,Intervju Cecilia 091103). I boken ”Att börja i förskolan” 

konstaterar Niss att invänjning är ett måste och hon förordar klart en modell med korta 

pass på förskolan de första dagarna. Hon betonar också vikten av att det är barnet som 

skall vara i centrum. Pedagogerna Anna, Birgitta och Cecilia har som jag kan se det lagt 

ner stor möda på att verkligen sätta barnet i centrum och låta invänjningen bli en positiv 

upplevelse för barnen. Det är inte svårt att hålla med författarna till ”Vad är 

förskolepedagogik i deras utsaga om att ett barn som blir sett stärks i sin tro på sig själv. 

När vi under intervjun kom in på för- och nackdelar med tredagarsmetoden var de fyra 

pedagogerna väldigt överens om att den största fördelen är att föräldrarna får vara med 

och se hela verksamheten och vad deras barn gör vid olika tidpunkter på dagen. Det var 

flera föräldrar som uttryckt att de känner sig trygga när de vet hur barnens vardag ser ut. 

Med denna modell träffas också föräldrarna under hela dagar och som Niss skriver är det 

viktigt att även föräldrarna träffas och får kontakt. Jag är övertygad om att om föräldrarna 

har goda kontakter med varandra kan de förstås även bli ett stöd för varandra om det blir 

problem med något eller några barn. 

 Med denna heldagsmetod får barnen träffa alla pedagoger som arbetar på avdelningen 

och även flera på andra avdelningar vilket mina informanter säger är en stor fördel. När 

barnet senare ska lämnas av föräldern har det skapat relationer till flera vuxna Under 

denna invänjning gör ju pedagogerna de rutiner som verksamheten bygger på och gör då 

det de är vana vid. Cecilia sa att det som kan vara en nackdel med modellen är att det kan 

vara svårt att vara naturlig i föräldrarnas närvaro. En annan nackdel är att föräldrarna inte 

har förstått syftet med metoden och tycker att det är tråkigt att vara med på förskolan hela 

dagar och att det då känns som att det är föräldern som vänjs in. (Intervju Anna 091013, 

Intervju Birgitta 091028, Intervju Cecilia 091103).  

Av mina intervjuer med de tre pedagogerna som arbetar med tvåveckorsmetoden fick jag 

fram att den första föräldrakontakten skiljde sig mellan alla tre. Erikas förskola skickar ut 

en folder till föräldrarna där de presenterar sig själva och invänjningsmetoden, medan de 

på Felicias förskola skickar ett vykort med tid och datum för invänjningen. Under första 

dagen på invänjningen får föräldrarna information om vad som kommer att ske under de 

två veckorna. Gunillas förskola skickar ut ett brev till föräldrarna med ett förslag på 

datum då de kan träffas och gå igenom invänjningens innehåll och samtidigt besvara 
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frågor från föräldrarna. (Intervju Erika 091014, Intervju Felicia 091019, Intervju Gunilla 

091022). 

Invänjningens första dag ser likadan ut på Erikas och Felicias förskolor. Föräldrarna och 

barnen kommer tillsammans och får information om de två veckornas innehåll. (Intervju 

Erika 091014,Intervju Felicia 091019). På Gunillas förskola har föräldrarna redan fått 

invänjningens innehåll berättat för sig så de kommer tillsammans med sitt barn i ca 45 

minuter de första 4 dagarna. (Intervju Gunilla 091022). I denna grupp har de inte lagt ner 

så mycket tid på att träffa föräldrarna innan invänjningen börjar. Som jag ser det kan det 

kanske bero på att de vet att de skall träffa föräldrarna under en tvåveckorsperiod och 

följaktligen hinner lära känna dem ändå. 

En sak som utmärker Erikas förskola är att de har en föräldraaktiv tvåveckorsmetod så 

föräldrarna är med sina barn i två veckor. Det som också skiljer Erikas invänjningsmetod 

från Felicias och Gunillas är att under den första veckan är det inte bara relationen mellan 

pedagogerna och barn som är viktig utan också relationen mellan föräldrarna. Deras tanke 

är att de ska skapa ett kontaktnät som kan fungera som stöd under barnens 

förskolevistelse. Detta är samma tanke som pedagogerna med tredagars invänjning har 

fört fram. Det finns en stor poäng med ett fungerande kontaktnät mellan föräldrarna. 

Under den andra veckan när pedagogerna på Felicias och Gunillas förskola börjar få mer 

kontakt med barnet så ökas successivt tiderna och föräldrarna tränas på att lämna och 

säga hej då. På Erikas förskola är det först i slutet av andra veckan som föräldrarna går 

ifrån korta stunder. (Intervju Erika 091014, Intervju Felicia 091019,Intervju Gunilla 

091022).  

Det är när barnen börjar bli vana och bekanta med förskolan som föräldern får börja 

lämna små stunder. Pedagogerna antecknar och observerar det individuella barnet. Verkar 

det vara tryggt på avdelningen med pedagogerna och de andra barnen? (Intervju Erika 

091014, Intervju Felicia 091019, Intervju Gunilla 091022)  

Pedagogerna inställning till för- och nackdelar med metoden var den att alla barn är olika 

och därmed kan en modell vara positiv för ett barn men negativ för ett annat. Att alla barn 

är olika måste förskolans personal förstå och använda den kunskapen för att på bästa 

möjliga vis anpassa invänjningen till varje barn. (Intervju Erika 091014, Intervju Felicia 

091019, Intervju Gunilla 091022).  
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Efter att ha intervjuat 7 pedagoger i lika många förskolor är det mycket tydligt att oavsett 

vilken modell för invänjning de använder så kan jag se att de är mycket måna om barnen. 

De återvänder hela tiden till vikten av att skapa en trygg miljö där det lilla barnet hela 

tiden skall vara i centrum för pedagogernas arbete.  Alla betonar vikten av goda relationer 

till föräldrarna och hur den relationen är basen även för hur lätt invänjningen skall bli för 

alla inblandade. Alla ”mina” förskolor lever som jag ser det upp till de krav som finns i 

Lpfö98 när det gäller att skapa goda kontakter och relationer till ”sina” barn och 

föräldrar.  

 

 

7.2             Enkäter 

Efter genomgång av mina insamlade föräldraenkäter har jag fått fram att det skiljer sig 

från förälder till förälder hur den första kontakten tas eller fås med förskolan och 

informationen om invänjningsmetoden.  Både blå och röd grupp har fått brev hemskickat 

men det var olika i båda grupperna när det gällde om de fått information om den 

tillämpade invänjningsmetoden eller inte. En del har själva tagit kontakt med förskolan 

och frågat efter information om invänjningens upplägg och vilka pedagoger som skall 

vara ansvariga. Andra har fått det skrivet i ett brev och några har inte haft någon första 

träff med förskolans pedagoger och information innan första invänjningsdagen.   

När det gäller hur invänjningen har gått till finns det många likheter i svaren från 

respondenterna. För de allra flesta har de under den första veckan varit tillsammans med 

sina barn på förskolan vid relativt korta besök. Den andra veckan lämnar de barnen, först 

i mycket korta stunder och i slutet av veckan har de lämnat dem mer eller mindre på 

heltid. I de flesta fall har modellen fungerat på detta vis men för några föräldrar har det 

behövts ytterligare dagar. 

Föräldrar som har haft 3-dagars invänjning berättar om en modell som ser mycket olika 

ut av svaren att döma. I några fall har föräldrarna varit med på förskolan i 3 dagar. Någon 

har fått gå ifrån redan dag två. En förälder fick lämna sitt barn redan första dagen. Det 

barnet klarade inte att bli lämnat enligt planen. Det gemensamma i svaren från 

föräldrarna ger vid handen att invänjningen avslutas senast dag 5. 
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Föräldrar som hafts sina barn på två veckors invänjning svarar samtliga att det har varit 

en mycket bra första kontakt mellan pedagoger och barn. Alla föräldrar använder ord 

som; förtroende, värme och trygghet när de beskriver pedagogernas sätt att möta barnen. 

För gruppen föräldrar med 3-dagars invänjning är svaren mer varierade. De flesta anger 

att der var en positiv första kontakt mellan pedagoger och barn men en förälder upplevde 

att pedagogerna var lite oprofessionella vid det första mötet. En förälder tyckte också att 

pedagogerna inte hade tagit hänsyn till vad hon som förälder berättade om sitt barn. 

På frågan om föräldrainflytande delar sig två-veckors respondenterna i två kategorier. De 

flesta tycker det har varit ett bra samspel mellan föräldrar och pedagoger och de har haft 

möjlighet att komma med synpunkter på ett naturligt sätt.  Den andra gruppen har valt att 

”lämna över” till pedagogerna eftersom de menar att det är de som är utbildade och vet 

hur det blir bäst. För 3-dagars gruppen ser det likadant ut. Några är nöjda med sina 

möjligheter till inflytande och några hänvisar till pedagogernas kompetens. 

I sina kommentarer är majoriteten av två-veckors gruppens föräldrar nöjda med hur 

invänjningen hade lagts upp. En tyckte att det var för korta stunder de första dagarna och 

en tyckte att man kunde korta invänjningen med några dagar. I gruppen 3-dagars 

uttrycker alla att de är helt nöjda med modellen. En dock med reservationen att det kräver 

speciellt kompetent personal. 

 

 

8.0             Slutdiskussion 

 

Jag kan konstatera att när det gäller kontakter och information innan invänjningen börjar 

går det inte att av föräldrarnas svar dra några slutsatser om att den ena fungerar på ett sätt 

och den andra på ett annat.  

Av min undersökning kan jag också konstatera att det egentligen i praktiken inte finns 

några fasta modeller för invänjning. De förskolor som har 3-dagars invänjning, använder 

i verkligheten minst 5 dagar. Vid behov utökas med flera dagar. De förskolor som har 3-

dagars vill att det skall heta så eftersom de anser att de använder 3 hela dagar när både 

barn och föräldrar är närvarande. 
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På motsvarande sätt är inte två-veckorsmodellen alltid 10 dagar. Om förälder eller 

pedagog anser att det individuella barnet behöver ytterligare tid så får det naturligtvis det. 

 

Hur 3-dagarsmodellen fungerar i verkligheten är svårt att tolka utifrån enkätsvaren. De 

som svarat ger olika bilder av hur det har gått till. Jag drar slutsatsen att det i några fall 

har brustit i den planering som arbetslaget skall ha gjort innan invänjningen börjar. Det är 

som jag ser det mycket viktigt innan man inför en ”ny” modell att pedagogerna har pratat 

ihop sig om hur det skall gå till och gärna har studerat andra förskolor som redan har 

påbörjat denna modell. Trots att flera 3-dagars föräldrar uttrycker en del negativa 

synpunkter så är de ändå relativt nöjda med modellen.  

 

Georgsson och Hed avslutar sin uppsats med ”..hur den viktiga anknytningen mellan 

barnet och pedagogen påverkas av 3-dagars inskolningen i jämförelse med de 

traditionella inskolningsformerna.”. Jag kan av mina intervjuer med pedagogerna dra 

slutsatsen att de har upplevt det positivt att tidigt få en bra kontakt med föräldrarna, detta 

har gynnat relationen mellan barn och pedagog. När det gäller föräldrarnas uppfattning är 

det inte lika tydligt. Hos några av dem finns en viss tveksamhet till hur pedagogerna har 

utnyttjat modellen.  

 

Invänjningen är en stor och omvälvande händelse för både barn och föräldrar. Jag är 

medveten om att det krävs mycket planering av pedagogerna inför en ny invänjning och 

att ingen invänjning troligen är den andra helt lik. Med detta vill jag gärna instämma med 

en av mina intervjuade pedagoger som sa ”Jag tror inte man kan hitta någon metod som 

är så fantastisk att den fungerar på alla barn” (Gunilla 091022) 

Om förskolorna skall uppfylla målen i Lpfö98 är det tydligt att det är viktigare att ta 

individuell hänsyn till det enskilda barnet än att hålla fast vid en speciell 

invänjningsmodell. 
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Jag tycker att jag har fått svar på mina frågor men inser att det behövs mycket ytterligare 

forskning kring olika invänjningsmetoder. Jag kan se flera olika intressanta fortsättningar 

på mitt arbete. Kan till exempel någon metod passa för en grupp föräldrar och barn och 

en annan metod för andra grupper? Går det att hitta några gemensamma drag, 

omständigheter och egenskaper hos dem för vilka den ena modellen fungerar bättre 

respektive sämre?  
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          Bilaga 1 

Maria Lindstedt                                                                                                    

Södertörns Högskola 

 

Jag går min sista termin i en utbildning till förskollärare. Som avslutningsarbete skall jag 

skriva en uppsats på 15 hp. Jag har valt att studera hur olika invänjningstider kan 

motiveras och skall försöka belysa för- och nackdelar med de olika modellerna.  

I min undersökning tittar jag dels på modellen med 3-dagars invänjning och dels på 

modellen med två-veckors invänjning.  

Jag gör intervjuer med pedagoger i förskolan och med några föräldrar. Som 

komplettering till dessa intervjuer har jag gjort en enkät som förhoppningsvis skall ge 

mig ett bredare underlag för min uppsats. 

 

Jag skulle uppskatta om du som förälder till ett barn i förskolan ville ta dig några minuter 

och besvara mina frågor. 

Tack på förhand 

Maria 

 

Frågeställningar till föräldrar: 

1. Hur och när blev du kontaktad av förskolan? Fanns det då någon information om 

vilken invänjningsmetod de tillämpade eller visste du det sedan tidigare? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Vilken metod för invänjning tillämpades? 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Beskriv kort, gärna i punktform, hur invänjningen gick till från dag 1. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Hur upplevde du att pedagogerna agerade i första kontakterna med din son/dotter? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Tycker du att du som förälder kunde påverka något under invänjningen?  

      Om ja – i så fall på vilket sätt eller i vilket sammanhang? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.    När invänjningen var ”klar” – kände du dig då trygg med att lämna ditt barn? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

      7.    Övriga tankar om invänjningstiden och metoden. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Tack! 

 

 
 

 


