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Interaction- 

the meeting between parent and teacher where communication problems exists 
 

This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool 

preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between 

teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory 

training should be. The objective of this study is to explore my own actions and with the 

outset of my professional role assess and learn what happens in this meeting. 

My question formulations are: How can I relate to parents with other expectations then mine? 

What kind of dialog can I hold with the parents? 

 

I closely monitor my experiences and my practical knowledge, objectively and 

meticulously. To conduct an assessment from many perspectives, I used a hermeneutic 

method to interpret my own actions as well as the research I have studied. 

Theoretical perspectives of great importance for this study is primarily works by Anders 

Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, och Pia Risholm Mothander who all are of 

significant importance for their research of emotional attachment-behavior in children. 

The pedagogues Lene Lind, Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström have given me many 

different outlooks with their work and research of integration between home and preschool. In 

this way they had great influence of the content in the essay.   

 

In my research I have come to the conclusion, one of the most important aspects during the 

preschool preparatory training is to form an open and trustworthy dialog between parents and 

teacher. Another aspect is the importance for the teacher to reflect over the pedagogical 

method used during the preparatory training. Also to reflect over daily routines, approach and 

relations. 
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Sammanfattning 
 

Undersökningen börjar med en gestaltad berättelse av en inskolningserfarenhet. Berättelsen 

belyser ett möte mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder. I mötet 

framgår att parterna tycker olika om inskolningstiden. Syftet är att utforska mitt sätt att agera 

och med utgångspunkt i min yrkeskunskap försöka se vad som sker i mötet med föräldrarna. 

Mina frågeställningar är: Hur ska jag förhålla mig till föräldrar som har andra förväntningar 

än jag? Vilken slags dialog ska jag föra med föräldrarna?  

Jag skriver i essäform vilket är en metod där jag genom skrivandet undersöker mitt eget 

handlande, reflekterar över min yrkesroll och kritiskt granskar den praktiska kunskap jag 

besitter. Jag har använt ett hermeneutiskt förhållningssätt som innebär att jag har tolkat både 

mitt handlande och den forskning jag tagit del av. Teoretiska perspektiv av betydelse är 

framförallt arbeten av Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, och Pia Risholm 

Mothander som varit betydande i sin forskning kring barn och anknytning. Pedagogerna Lene 

Lind, Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström har med sina arbeten om samverkan mellan 

hem och förskola givit flera infallsvinklar och därmed fått stort utrymme i undersökningen. 

Jag kommer fram till att en av de viktigaste aspekterna i en inskolning är öppen dialog mellan 

förälder och pedagog, även om det finns olika erfarenheter och förväntningar. En annan 

aspekt är att pedagogerna reflekterar över inskolningsmetoden och bemötande, 

förhållningssätt och rutiner.  

  

Nyckelord: Inskolning, anknytning, trygghet, föräldrasamverkan 
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Fias inskolning 
 

Det är dags för inskolning och jag går med tunga steg mot förskolan. Jag går händelserna i 

förväg, det vet jag, men nervositeten släpper inte. Jag tänker tillbaka på telefonsamtalet jag 

nyligen hade med föräldrarna: 

 

- Vi skulle gärna börja så snart som möjligt då vi båda har sådana arbeten som gör att 

 det är svårt att vara borta en längre tid. 

- Vi kan absolut börja en vecka tidigare än planerat, men längden på inskolning beror ju 

 på hur det går och hur Fia knyter an till oss på förskolan.  

 

Några dagar efter telefonsamtalet har vi personalmöte. Jag tar med mig erfarenheten av 

samtalet till mötet och det visar sig att alla tolkar det på samma sätt.   

 

- Jag fick en känsla av att föräldrarna vill att inskolningen ska bli klar snabbt. 

- Mm, svarar en av mina kolleger. Det verkar som om dem vill att Fia ska bli klar på 

 bara en dag. 

- Visserligen har hon gått på förskola förut så det kan ju ta kortare tid än vanligt. Vi 

måste vara tydliga inför föräldrarna att det handlar om hur Fia mår och att hon ska 

känna sig trygg hos oss innan föräldrarna lämnar helt, säger en annan kollega. 

- Jag ska prata med föräldrarna så att de förstår huvudsyftet med inskolningen, svarar 

jag. 

 

Med en irriterad känsla i kroppen går jag från personalmötet. Det är svårt att behöva möta 

föräldrar som på förhand har bestämt hur de vill att inskolningen ska gå till. Jag blir trött på 

föräldrar som ska diktera villkoren för hur inskolningen ska gå till. Det är vårt arbete.  

 

Dagen efter personalmötet kommer föräldrarna och Fia på besök. Föräldrarna har nyligen 

flyttat och detta är deras tredje förskola. Vi träffar Fia, snart tre år, och anser att det är 

självklart att Fia ska börja så fort som möjligt. Hon skuttar runt på avdelningen som om hon 

inte gjort annat. Jag upplever att det är tydligt att hon har erfarenhet av förskola och tolkar det 

som om att hon längtar tills hon ska få börja hos oss. 
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Några dagar senare ringer föräldrarna till förskolan för att stämma av inskolningsdatum och 

hänvisar mycket riktigt till en så snabb inskolning som möjligt då de är mycket upptagna. Nu 

uttrycker de sig dock i direkta termer och menar på att en tredagarsinskolning som vi 

tillämpar är alldeles för lång i deras fall och att de inte ser någon anledning till att behöva vara 

med mer än en dag var. Jag uttrycker då att det är beroende av hur Fia svarar på inskolningen, 

men att vi självklart kan vara flexibla. Jag berättar att vårt huvudsyfte med inskolningen är att 

bygga upp ett förtroendefullt och nära samarbete mellan hem och förskola. Jag säger att det är 

barnet tillsammans med föräldern som ska känna sig trygga här hos oss på förskolan.  

 

Första dagen på inskolningen flyter på. Efter att ha konfererat med mina kolleger talar jag 

med mamman, som är med under första inskolningsdagen. Jag berättar att vi pedagoger 

kommit fram till att föräldrarna förmodligen redan dag två kan lämna Fia en stund under 

dagen, för att sedan komma tillbaka och delta vidare. 

 

- Det känns så bra att vi kan göra på detta sätt, ingen av oss har ju egentligen tid för att 

vara här så många dagar. 

 

Jag känner mig stressad av att föräldrarna uttrycker sig på det här sättet och vill inte att det 

ska bli en för snabb övergång för Fia.  

 

- Det har gått bra idag och Fia verkar ty sig till kompisar och oss, så vi tror att det kan 

gå bra om pappa går iväg en liten stund imorgon. 

 

 Andra dagen flyter också på bra då Fia visar trygghet och glädje. Idag är det pappans tur att 

delta i inskolningen och vi går till skogen. Tolkningen jag gör är att Fia tycker om att vara ute, 

hon springer fram och ler med hela ansiktet. Det är en varm sommardag och barnen leker med 

barkbåtar och pinnar som fiskespön, i bäcken.  

 

- Fia, vilken härlig båt du byggt, säger jag och sätter mig bredvid henne vid bäcken 

- Jag tycker om vatten, svarar hon. 
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- Ja, det märks. Vad roligt ni verkar ha allihop med vattnet, säger jag sen med lite högre 

 röst riktat mot alla kompisarna vid bäcken. 

 

Jag uppfattar att alla njuter av utevistelsen och innan vi går hem plockar vi blåbär som det ska 

bakas med under eftermiddagen. Fler av barnen närmar sig Fia och tar kontakt genom att 

räcka fram blåbär och tar hennes hand. 

 

Den tredje dagen bestämmer föräldrarna sig för att lämna helt trots våra rekommendationer att 

göra på samma sätt som dag två. Vi pedagoger hade under gårdagen tillsammans med pappan 

lagt upp en strategi som innebar att Fia skulle lämnas på förskolan under utevistelsen. Under 

utevistelsen har hon upplevts som glad och trygg och därför ansåg vi pedagoger att det skulle 

vara en bra början. Fia skulle även under lunchen lämnas själv, men att föräldern skulle 

komma tillbaka till läsvilan igen. Denna strategi föreslår jag att vi ska ha även dag tre, men 

föräldrarna går emot förslaget och väljer att lämna helt den dagen.  

 

Jag står i hallen bland barn och andra föräldrar när Fias mamma lämnar en gråtande Fia. Jag 

tittar snabbt på min kollega som tar med sig Fia ut på gården och samlar mig en sekund för att 

ta mod till mig: 

 

- Jag tyckte vi sa att vi skulle göra som igår. Det vill säga att ni är med fram till att vi 

går från gården och sedan kommer tillbaka till läsvilan. 

- Vi diskuterade det hemma igår och vi anser att det är dags att Fia börjar på riktigt nu. 

Vi behöver vara på våra arbeten och hon har ju trots allt gått så länge på förskolan så 

det bör inte bli några problem.  

 

Mamman går ut på gården, säger hejdå till Fia och går sin väg. Fia gråter en del och visar 

tydlig otrygghet när hon inte riktigt vet vem hon ska vända sig till för tröst. Försiktigt närmar 

jag mig Fia och sätter mig på huk bredvid. Jag frågar om hon vill att vi ska fylla en balja med 

vatten så att vi tillsammans med några kamrater kan göra sådana fina barkbåtar som vi gjorde 

dagen innan. Hon tar min hand, fortsatt gråtande, nickar och reser sig sakta. Vi leker 

tillsammans en stund och jag märker att Fia tittar bort åt det håll där hon såg sin mamma sist. 

Ett av de andra barnen, som bjöd på blåbär igår, frågar om Fia vill göra sandkakor med henne. 
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Fia svarar att det vill hon. Var inte ledsen hör jag kamraten säga, din mamma hämtar dig nog 

snart.  

 

Efter lunchen på min rast tar jag mod till mig igen. Jag ringer mamman som då uttrycker att 

det är vårt uppdrag att hantera denna situation och hennes barns känslor.  

 

- Vi har ju redan berättat hur viktigt det var att detta skulle ta så kort tid som möjligt. 

Både jag och min man har så mycket att göra på jobbet just nu så det är svårt att 

komma ifrån. Kan jag vara med i morgon fram till lunch och sen så kan ju Klas 

komma en stund på eftermiddagen? 

- Jag tycker absolut att du ska vara med fram till lunch. Vi brukar inte vilja att 

föräldrarna är med båda två under en och samma dag, men i det här fallet är det bättre 

än inget.  

 

Jag märker hur jag pratar i falsettliknande röst och att min ton är hård. Kanske märker Fias 

mamma min irritation för hon svarar: 

 

- Jag anser att det ligger i er roll som pedagoger att ta hand om barn som inte är nöjda 

och att det är faktiskt inte mitt jobb att göra min dotter trygg hos er. Det måste ju ändå 

ligga på er. 

 

Jag står på mig och berättar om hur Fia visat oro under dagen genom att hon gråtit till och 

från. Vi på förskolan hänvisar bestämt till att det är för hennes bästa utifrån de erfarenheter vi 

har från tidigare inskolningar. Det viktigaste för oss är att Fia upplever en trygghet och att hon 

får tröst och stöd. Som det ser ut nu har hon inte kommit dit än, därför behövs föräldrarna 

fortfarande. Jag berättar att Fia inte riktigt vet vem hon ska gå till när hon gråter och att jag 

försöker trösta på olika sätt så gott det går. Jag säger också att vi tror att det kan bero på att 

hon inte riktig hunnit knyta an till någon av oss än och att vi naturligtvis behöver arbeta extra 

på det just nu. Vidare berättar jag att det är jag som har ansvar för Fia när vi är ute och det är 

vid mitt bord hon sitter och äter. Det är också jag som har läsvilan så att hon kan sitta nära 

mig där och det är jag som kommer ta emot henne på morgonen de närmaste dagarna. Vi tror 

att detta kan hjälpa. 
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- Men det skulle vara bra om du eller Klas kan vara med ett par dagar till, för Fias skull.  

 

Mamman går som jag upplever det motvilligt med på att delta en dag till, men hävdar 

ytterligare en gång att hon måste gå innan lunch då det är så många åtagande som hon måste 

fullfölja. Efter samtalet diskuterar jag med mina kolleger och vi känner oss uppgivna och 

irriterade.  Känslan över att behöva tillgodose föräldrarnas behov och inte Fias fråntar oss den 

vanliga glädje vi brukar känna under en inskolning. Vi anser att Fia behöver många fler dagar 

av trygghet och bestämmer oss för att lägga upp en plan som inte involverar föräldrarna då vi 

inser att där inte finns något stöd att få. Planen utgår från att vi ska vara färre pedagoger runt 

Fia, så att hon knyter an till några få i början. Det var längesedan vi hade en så kort inskolning 

där barnet visade så tydligt att det inte var redo. Många frågor och tankar flyter omkring i mitt 

huvud när jag går hem den där tredje dagen med en känsla av uppgivenhet och maktlöshet. 

Det borde egentligen vara barnet och vi pedagoger som avgör när ett barns inskolning är klar, 

eller? 

 

Reflektioner 

 

Inskolningar kan vara känslosamma, för både barn, föräldrar och pedagoger. I denna 

berättelse, som är ett fragment ur verkligheten, ser jag en form av svårighet som vi möter då 

och då. Hur ska en inskolning se ut? På en förskola kan det ibland vara flera inskolningar på 

en gång under exempelvis höstterminen. Jag har själv upplevt tillfällen då vi har haft flera 

inskolningar under en termin. Den frågan jag upplever mig ofta ha ställt efteråt är, för vem har 

vi inskolning? Hur ska jag förhålla mig till föräldrarna? Vilken slags kommunikation ska vi 

ha? 

 

Vi har föreställningen om att det är för barnen inskolningen sker, men i detta fall upplevde jag 

att det snarare var föräldrarna och förskolan (pedagogerna) som var huvudpersoner. Jag 

upplevde också att min irritation och förutbestämda tankar låg i fokus. Min tolkning ligger i 

att berättelsen handlar om samverkan, förhållningssätt och att föra dialog med föräldrar. 

Jag upplevde att jag hänvisade till riktlinjer, vad vi såg som barnets bästa och våra 

erfarenheter av vad som brukar fungera men upplevde att inget bet på föräldrarna. Gav vi oss 
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för snabbt, skulle vi ha stått på oss? Vilka rättigheter har föräldrarna att kräva en inskolning 

efter deras önskemål? 

 

 I berättelsen kan jag utläsa av dialogerna mellan föräldrarna och mig att jag inte tar till mig 

det de säger. Mamman uttrycker tydligt att de diskuterat hemma och att de anser att Fia kan 

börja lämnas på riktigt. Mitt bemötande blir då istället för att lita på föräldrarnas kännedom 

om deras dotter ytterligare ett telefonsamtal där jag talar om hur Fia inte är trygg och redo och 

att jag vill att föräldrarna deltar ännu en dag på förskolan. Hur upplever föräldrarna detta 

bemötande? Att jag inte tar mammans ord att de förberett Fia hemma och utgår från att de har 

”fel” och jag ”rätt”.  

 

Vid flera tillfällen uttrycker mamman att de måste tillbaka till sina arbeten och att de 

uppskattar att vi är flexibla som gör undantag på inskolningstiden. Mamman säger ”det känns 

så bra att vi kan göra på detta sätt”.  I efterhand kan jag göra tolkningen att mamman känner 

sig lugn och trygg. Varför känner jag mig då orolig och irriterad? I berättelsen läser jag att jag 

blir stressad av att mamman uttrycker sig stressat och att jag inte vill att det ska bli en för 

snabb övergång för Fia. Vad var min praktiska kunskap där? Hur tänkte jag? Det kan antingen 

vara så att jag enbart utgick från tidigare erfarenheter av inskolningar och ansåg att ett barn 

behöver fler dagar på sig för att komma in i verksamheten. Jag kan också ha låtit mina 

personliga känslor tagit över i och med att jag upplevde mig överkörd och att det minsann inte 

var upp till föräldrarna att bestämma inskolningstid. Hur som helst handlade det inte om Fia 

som individ, utan mer som jag tolkar det om en maktkamp mellan föräldrarna och mig om hur 

hennes inskolning skulle se ut. Trots maktkampen tolkar jag det ändå som om både vi 

pedagoger och föräldrarna vill Fias bästa och att hon ska vara i fokus.  
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Syfte och frågeställning 
 

Berättelsen belyser ett möte mellan förälder och pedagog som jag ser är mer svårhanterligt än 

det vanligtvis brukar vara. I min frustration kan jag utläsa en maktlöshet över att inte riktigt 

veta hur jag ska förhålla mig. I undersökningen fördjupar jag mig i hur samverkan kan se ut 

mellan föräldrar och förskola under omständigheter som dessa. Dessutom speglar 

undersökningen olika värderingar och förväntningar. Berättelsen som jag utgår ifrån är 

fragment ur verkligheten, samtidigt tror jag att förhandlingslopp av detta slag inte är helt 

ovanlig och säkert sker runt om på våra förskolor. I essän tar jag inte ställning till huruvida en 

inskolningsmetod är bättre än en annan, utan fokuserar på hur samverkan mellan förskola och 

föräldrar kan se ut i en situation som utmanar mina förväntningar. I berättelsen reflekterar jag 

över mitt sätt att agera i inskolningssituationen och utgår från min yrkeskunskap för att 

försöka se vad som sker i mötet med föräldrarna. Den reflektionen kan förhoppningsvis ge 

andra pedagoger fler perspektiv på samverkan mellan hem och förskola. Genom att belysa 

detta kan jag också reflektera över huruvida mitt förhållningssätt och barnens trygghet har 

betydelse för en lyckad inskolning.  

Mina frågeställningar är: Hur ska jag förhålla mig till föräldrar som har andra förväntningar 

än jag? Vilken slags dialog ska jag föra med föräldrarna?  

 

Metod 
 

Min undersökning är skriven i vetenskaplig essäform. Det är en form som är kopplad till 

undersökning av praktisk kunskap och innebär att jag reflekterat över min yrkesroll och mitt 

handlande genom en berättelse. Med essä menas, enligt journalisten Jo Bech-Karlsen att 

författaren använder sig av sin erfarenhet. Essän, menar han är öppen, sökande, sinnlig och 

reflekterande. Den inbjuder till att läsaren ska känna delaktighet och inlevelse i författarens 

text (Bech-Karlsen 1999, s.45). Genom att skriva i essäform kan jag upptäcka nya sätt att 

agera i min yrkesroll och att handla i olika situationer, genom reflektion av den praktiska 

kunskapen jag faktiskt redan har och den kunskap jag erövrar mig genom att analysera den 

forskning jag tagit del av.  
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Under skrivandeprocessen analyserar jag den handlingssituation jag berättar om och 

reflekterar kring min yrkesroll och den praktiska kunskap jag använder mig av. Jag kan 

genom att reflektera över mitt handlande bli mer medveten och få större förståelse för hur 

liknande inskolningssituationer kan uppstå och hur de kan hanteras. Journalisten Maria 

Hammarén uttrycker att erfarenhetsbaserad kunskap är resultatet av erfarenhet och reflektion 

(Hammarén 2005, s.17). Genom reflektion kan jag se inskolningssituationen på olika sätt och 

föra vidare de perspektiven till övriga arbetslaget. På så sätt kan fler pedagoger 

förhoppningsvis känna igen sig och min erfarenhet kan möjligen tillföra nya dimensioner i 

inskolningstänkandet på förskolan. 

 

Jag har under skrivprocessen haft min handledningsgrupp, bestående av medstuderande som 

skriver liknande uppsatser, som stöd. Dessa skrivseminarier leds av en handledare och det är 

vi medstudenter som för resonemang kring varandras uppsatser. Där har jag genom deras 

åsikter och inlägg kunnat föra ett resonemang kring mitt eget skrivande och på så sätt föra 

essän framåt. Under skrivprocessen utgår jag från berättelsen och analyserar och undersöker 

andra dimensioner i mitt handlande i inskolningssituationen. Hammarén menar just att skriva 

och läsa i grupp kan ge fördjupad kommunikation mellan människor och att arbetet handlar 

om att lyssna och att låta den inre dialogen ta plats i rummet (Hammarén 2005, s.27-29). 

Arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal skriver om denna metod att ”det är fråga om 

processkrivandet där studenten växlar mellan att skriva, läsa och undersöka texten 

tillsammans med kurskamrater och lärare på skrivseminarier. Efter varje seminarium arbetar 

studenten vidare med sin text för att sedan återkomma med en utvecklad version vid 

nästkommande sammankomst” (Alsterdal 2014, s.53). På så sätt går jag som författare 

upprepade gånger tillbaka till min text och reflekterar kring mitt eget handlande och hur 

läsaren kan tänkas tolka texten. Dessa skrivseminarier har hjälpt mig att kunna utforska min 

text vidare och föra den in i nya perspektiv. 

 

Jag använder mig av en hermeneutisk metod där jag anammar möjligheten att tolka både min 

egen text och analysera litteraturen för att sedan koppla den till berättelsen och mitt eget 

handlande i denna situation. Med hermeneutisk metod menar jag att jag både ser till helheten 

samtidigt som jag går in på djupet och tolkar enskilda händelser. Jag kan på så sätt växelverka 

mellan min egen text och vad andras texter tillför berättelsen. Pedagogerna Ulf Brinkkjaer och 
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Marianne Hoyen skriver att hermeneutik är en beteckning på en vetenskapsteoretisk riktning 

som uppstod under 1800-talet. Själva ordet hermeneutik betyder att tolka förklara översätta. 

Denna vetenskapligteoretiska riktning utgår från en förståelse av människors erfarenheter, 

upplevelser och perspektiv (Brinkjaer & Hoyen 2013, s. 59,73). Genom berättelsen och 

bemötandet jag gav föräldrarna kan jag undersöka och tolka min praktiska kunskap. Den 

forskningen jag tar del av ger mig nya sätt att se på mitt handlande och utvecklar en förståelse 

till att försöka inta föräldrarnas perspektiv. 

                                                                                                     

Att ta del av teorier är en viktig del av min essä då jag får ett vidgat perspektiv och på så sätt 

kan vända och vrida på mitt handlande i berättelsen. Jag kan utgå från min kunskap och 

erfarenhet och jämföra med de teorier jag tagit del av. Genom att ta del av forskningen söker 

jag infallsvinklar på inskolning. Forskare som Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson 

och Pia Risholm Mothander är genom sitt arbete med anknytningsutveckling en av de 

viktigaste teoretiska perspektiv som essän utgått från. En annan viktig forskning jag tagit del 

av är det arbete som pedagogerna Marie Arnesson Eriksson, Gunilla Niss, Anna-karin 

Söderström, Lene Lind och Ann Granberg bidragit med. De har alla skrivit böcker och 

forskning om samverkan mellan hem och förskola. Genom att ta del av deras arbete kan jag 

undersöka hur mitt bemötande och förhållningssätt i den gestaltade berättelsen såg ut, kunde 

ha sett ut och borde ha sett ut. 

 

De etiska överväganden jag har gjort innebär att berättelsen och den specifika 

handlingssituationen ska vara oigenkännlig. Jag har därför valt ut fragment från situationen 

och medvetet ändrat tidpunkter, miljöer och namn på de personer som figurerar i berättelsen. 

Det är jag i min yrkesroll och mitt handlande som är i fokus.  
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Perspektiv 

Anknytningsutveckling 

 

I min berättelse talar jag om begreppet trygghet och att Fia inte hunnit knyta an till en 

pedagog på förskolan. Jag berättar om hur Fia gråter när mamman lämnar henne på gården 

och hur hon efter en stund börjar leka med mig och kamraterna. Det är vanligt att barn gråter i 

början vid en lämning men att det oftast går över efter en stund. Med den vetskapen lägger vi 

pedagoger upp en rutinmässig inskolningstaktik där alla inblandade bör känna sig trygga. Då 

och då brister den tryggheten av olika anledningar. Det finns forskning och kunskap om barns 

anknytning och sättet att skapa relationer. Förskoleläraren Anna-Karin Söderström och 

förskole- och skolpsykologen Gunilla Niss menar att anknytning är vad vi kallar det 

psykologiska band som skapas mellan barn och främst förälder. När barnet kommer till 

förskolan är det enligt Niss och Söderström av yttersta vikt att ett sådant band skapas med en 

vuxen där. Under inskolningen måste där finnas vuxna som barnet kan knyta an till och att en 

trygg relation skapas mellan barn och pedagog är helt och hållet pedagogens ansvar (Niss & 

Söderström 2006, s.32). Det ansvaret är ett viktigt uppdrag och jag håller med författarna när 

de skriver att detta är upp till oss pedagoger. Trots denna erfarenhet och kunskap så kände jag 

mig tafatt då föräldrarna så tydligt visade att det var vår uppgift att se till att deras barn inte 

var ledset och behövde tröstas. I texten framgår inte hur många pedagoger Fia möter från 

början, men att hon inte hittat någon vuxen som hon kan vända sig till när hon är ledsen. Det 

medför en planering av oss på avdelningen där vi väljer ut några få som har huvudansvaret 

och då först och främst mig som träffat Fia och föräldrarna mest under inskolningens första 

dagar. Jag kan inte utifrån berättelsen skönja ett särskilt anknytningsmönster hos Fia, men kan 

se vikten av att känna till och ha kunskap om anknytningsteorier, eftersom man i yrket som 

pedagog kan stöta på barn med anknytningsproblem. 

 

Anders Broberg som är psykolog och psykoterapeut har tillsammans med Pehr Granqvist, 

Tord Ivarsson och Pia Risholm Mothander skrivit om anknytningteorier och till hur 

anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. De skriver att 

anknytningsteorin grundades av psykoanalytikern John Bowlby på 50-talet. Tillsammans med 

kollegan Mary Ainsworth, utvecklingspsykolog, genomförde han ett forskningsprojekt som 

senare mynnade ut i den teori som vi idag kallar anknytningsteori. Ainsworth myntade 
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begreppet ”trygg bas” som är en av anknytningsteorins viktigaste byggstenar. Med hjälp av 

begreppet talar Ainsworth om den vuxnas omsorgsförmåga när det gäller att vara en trygg bas 

för barns utforskande och utgöra en trygg hamn, dit barnet kan återvända i händelse av 

upplevt hot eller fara (Broberg m.fl. 2008, s. 44).  När vi på förskolan möter Fia kan vi då läsa 

av hennes anknytningsmönster? Vilka behov har Fia och vilken typ av beteende uppvisar 

hon? Den tolkningen jag gör av berättelsen är att Fia gråter till och från under dagen, att hon 

står och tittar åt det håll där hon såg sin mamma sist. Jag gör även tolkningen att hon tröstas 

av mina och kamraternas försök till vattenlek och sandkakebyggande. Om jag återgår till 

dialogerna med föräldrarna och samtalen pedagoger emellan kan jag se hur vi pedagoger 

försöker diskutera behovet av anknytning och att vi har en kunskap om att det behövs en 

särskild anknytningsperson för att barnet ska känna sig tryggt och må bra på förskolan. Jag 

kan dock se att jag som pedagog inte lyckas förmedla den kunskapen till föräldrarna och att 

jag inte heller kan avläsa Fias behov under tiden som föräldrarna är närvarande på förskolan. 

Däremot tolkar jag att Fia visar hur hennes anknytningsbeteende ser ut genom gråten och 

hennes oro över att inte veta vem som ska trösta henne. Vem är Fias trygga bas nu när 

föräldrarna inte är i närheten? Förhoppningsvis en pedagog på förskolan som kan agera 

anknytningsperson. Någon pedagog som Fia fått kontakt med och som hon tycker att hon 

finner tröst hos. Det är också viktigt att påpeka att det är helt naturligt att barn kan visa oroliga 

känslor vid ett avsked eller i okänd miljö. Fia behövde få visa att hon var ledsen och få det 

bekräftat. På så sätt kan hon bli trygg och i lugn och ro få utforska förskolans miljö. Det har 

inget att göra med om Fia tycker om att vara på förskolan eller inte, hon kan vara ledsen i 

vilket fall som helst.  

 

Författarna menar att Bowlby beskrev anknytning som en särskild del inom ett större fält av 

känslomässiga band. Gemensamt för dessa är, enligt Bowlby och Ainsworth att de har: 

 

– Har varaktighet över tid. 

– Riktas mot en specifik individ som inte är utbytbar. 

– Har känslomässig relevans för individen. 

– Kännetecknas av att personerna söker varandras närhet. 
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– Innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andre. 

(Tillägget, som gör relationen till en anknytningsrelation är): 

– Att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin anknytningsperson 

(Broberg m.fl. 2008, s.55). 

 

Vidare skriver Broberg med flera att Bowlby beskrev att även om barnet har flera olika 

anknytningspersoner är de inte lika viktiga. Bowlby kallade den person som barnet valt ut 

som den centrala anknytningspersonen för barnets primära omvårdnadsperson. Han beskrev 

också hur ett barn under sina första två levnadsår utvecklar anknytningsrelationer till en liten 

central grupp på tre till fem personer, de är vanligen mamma, pappa, ett syskon, en far – 

morförälder eller en förskolepedagog (Broberg m.fl. 2008, s.57). I berättelsen kan jag se att 

det hade varit av största vikt om jag gått in tidigare och tagit på mig rollen som 

anknytningsperson. Eller räckte det med att vi i personalgruppen såg att Fia inte gick till 

någon särskild pedagog och då planerade verksamheten utifrån det? Genom att tydliggöra för 

Fia och föräldrarna att jag är huvudansvarig för Fia kan jag skapa den trygghet som behövs 

hos alla parter. Syftet är att visa Fia att jag är en person som hon kan vända sig till och som 

finns där om hon behöver. Jag behöver skapa tillfällen av kontakt, både i leken och i 

verksamheten som förskolan bedriver för att uppnå detta. Jag berättar för Fias mamma om den 

strategi som vi pedagoger beslutat oss för att ha när Fia visar otrygghet. I det samtal med 

mamman där jag försöker få fram vikten av att Fia behöver en förälder på plats framkommer 

det att vi inte alls har samma syn på situationen och att mamman anser att det är vårt ansvar 

att göra Fia trygg. Det kan jag till viss del hålla med om och jag inser att om jag prövar att 

inta mammans ståndpunkt skulle jag kanske se situationen annorlunda.     

Då skulle jag möjligen utgå från att pedagogerna på mitt barns förskola vet vad de gör och ha 

fullt förtroende för att de gör sitt bästa och att min dotter anpassar sig efter den nya 

situationen. Jag skulle kanske också ha utgått från den erfarenhet jag har av min dotters 

tidigare förskolegång och möjligen känt mig trygg med vetskapen av att hon vet hur det är att 

gå på förskola. Jag kunde också se det som om att min dotter troligen skulle ta längre tid att 

komma in i verksamheten om hennes föräldrar var där hela tiden och möjligen att min dotter 

snarare skulle må bättre av att få utforska den nya miljön ifred från oss föräldrar. Om jag hade 
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haft den insikten att kunna tänka som Fias mamma och försöka förstå hennes ståndpunkt, 

kanske kunde vi då ha bemött föräldrarna och hanterat en del av inskolningen på ett annat sätt.  

 

Pedagogen Lene Lind skriver att oavsett vilken inskolningsmetod förskolan väljer, eller 

vilken metod föräldrarna önskar så är det viktigt att barnet och pedagogerna etablerar en god 

kontakt och relation när föräldrarna är närvarande. Då har barnet en känslomässig trygghet 

som grund och en bas att utgå från. Denna bas blir senare den pedagog som barnet knutit an 

till och vet att det kan återkomma till och tanka trygghet hos. Det är också viktigt alla parter 

kring barnet kan samarbeta. Barnet ser att de vuxna som finns runtomkring kan tycka om 

varandra, respektera varandra och tala med varandra. Viktigt är att föräldrar och pedagoger 

känner sympati för den andre parten, hyser ömsesidig tillit och att de tar ett gemensamt ansvar 

för kommunikationen och kan samarbeta för att lösa eventuella problem. När barnets 

närmaste vuxna göra detta så kommer barnet uppleva världen som trygg, samlad och hel 

(Lind 1995, s.23,37 och s.180-185). När jag går tillbaka till berättelsen kan jag se att 

samarbetet med dessa föräldrar inte överensstämmer med ovanstående, snarare tvärtom. Hur 

upplevde Fias föräldrar mitt bemötande varje gång de förklarade hur de såg på 

inskolningstiden och påpekade att de var tvungna att återgå till sina arbeten? De tyckte 

troligtvis inte att jag var så flexibel och inlyssnande som jag borde ha varit. Jag upplevde att 

föräldrarna inte lyssnade på mig eller såg vikten av vårt arbete kring hur Fia skulle komma in 

i verksamheten. Vi hade inte samma syn på hur Fia skulle reagera vid lämning eller hur lång 

tid hon skulle ta på sig att knyta an till kamrater och oss pedagoger. Om jag återgår till det 

Lind skriver om ömsesidighet och hänsyn så inser jag att det är det viktigaste verktyget i 

inskolningssituationen tillsammans med öppen och rak kommunikation. Då har längden på 

inskolningen inte samma betydelse. Barnet kan möjligen då komma in i verksamheten på en 

dag eller en vecka, tiden spelar kanske mindre roll. Vi får inte heller glömma det som Niss 

och Söderström beskriver om att barnet har ett dubbelt arbete framför sig. Det ska både lära 

känna nya människor och miljöer samtidigt som de ska klara av separationen från föräldrarna 

(Niss & Söderström 2015, s.81). Genom öppen och rak kommunikation och den ömsesidiga 

hänsyn Lind talar om kan barnet uppleva trygghet på förskolan på grund av att det troligen 

såg de vuxna runtomkring som samspelta och lika engagerade i dess välmående. 
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Jag instämmer i det som Lind skriver men jag sympatiserar också med det som pedagogerna 

Camilla Carlberg, Ann Granberg och Helena Lindfors beskriver i Småbarnens egen läroplan 

om trygghet och anknytning. De menar att det är av högsta vikt att barnet har etablerat en 

trygg anknytning till en pedagog innan förälder lämnar barnet. Det är viktigt att involvera hela 

förskolan vid en inskolning, så att barn och föräldrar känner sig välkomna. Väsentligt är också 

att varje pedagog har förståelse för att varje förälder, varje barn och olika situationer kräver 

olika bemötanden (Carlberg m.fl. 2012, s.17-19). Nyckelhandlingar här är, menar jag, att 

involvera hela förskolan vid en inskolning och att ha förståelse för att varje förälder, varje 

barn och olika situationer kräver olika bemötande. Vi bör vara aktsamma med att utesluta 

delar av förskoleavdelningen och dess pedagoger med tanken att det är inskolning och då 

måste de nya barnen få vara ifred. Det gäller att hitta en balans, likväl som barnet behöver 

knyta an till några få pedagoger i början behöver den ordinarie verksamheten fortgå och ge ett 

tryggt helhetsintryck. Det är hela förskolemiljön som utgör tryggheten i början för det nya 

barnet. Med andra ord är det kamraterna, rutinerna, lokalerna, gården och pedagogerna. I 

berättelsen upplever jag att vi pedagoger som arbetslag till viss del inte har förståelse för Fia 

och hennes föräldrar och att de andra kollegerna inte ser vad denna situation kräver för 

bemötande. Dels på grund av att föräldrarna flera gånger känner sig tvungna att påpeka att de 

vill ha en snabb inskolning och att de tror att det går bra då Fia gått på förskola tidigare, men 

också beroende på pedagogernas egna föreställningar av Fias anknytningsmönster.  

 

Vad både förskola och hem missar är som jag tolkar det, att kommunicera bilden av Fias 

anknytningsmönster. Hon agerar säkerligen på ett sätt i hemmet som vi pedagoger inte har 

någon aning om och när föräldrarna är på arbetet visar Fia upp en sida hos oss som 

föräldrarna troligen inte känner igen. Niss och Söderström beskriver det som att för att kunna 

förstå barnet fullt ut behöver föräldrar och pedagoger berätta om barnets olika ”världar” och i 

slutändan handlar det inte om vem som har rätt och fel. Det handlar snarare om att samarbetet 

ska vara av genuint intresse av barnet och respektera olikheterna (Niss & Söderström 2015, 

s.64). När jag i berättelsen upplever att Fia gråter när mamman lämnar och gör det sedan till 

och från under dagen, ser möjligen mamman det som om Fia är ledsen för att hon går och inte 

tycker om avskedet i den stunden. Jag ser Fias gråt till och från under dagen, medan mamman 

kanske av sin erfarenhet utgår från att Fias gråt avtar efter ett tag. Utgångspunkten ligger som 

jag tolkar det i att vi båda har genuint intresse av Fia och vill henne väl. 
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Samverkan 

 

Pedagogisk forskning av Tuula Vuorinen och Anette Sandberg diskuterar samverkan mellan 

förskola och hem. De skriver ”Att det är värdefullt med samverkan mellan hem och förskola 

är visserligen accepterat världen över men det är inte alltid lätt att främja och upprätthålla. I 

Sverige finns det dock idag en uttalad centralpolitisk ambition att stärka samverkan mellan 

hem och förskola.” De skriver vidare att denna ambition uttrycks både i en 

regeringsproposition (Utbildnings- kulturdepartementet, 2004/05:11) och i läroplanen för 

förskolan (Sandberg &Vuorinen 2007, s.8).  

Förskolan utgår från samma innebörd som dessa styrdokument när vi lägger upp hur 

inskolningen ska se ut på förskolan. Vi vill liksom det står i läroplanen att samverkan ska vara 

lustfylld och att personalen ska utgå från samma värdegrund. Det känns tryggt som 

yrkesverksam inom förskolan att veta att dessa styrdokument finns och att vi strävar efter det 

främjande och upprätthållande arbete som krävs för att gott samarbete mellan hem och 

förskola ska ske. Jag menar att det inte bara är tryggt som yrkesverksam, utan ett uppdrag som 

vi inte får misslyckas med. Det kommer från Sveriges högsta organ riksdagen och ska därför 

efterföljas och inte bara eftersträvas. Möjligtvis kan pedagoger tolka det olika beroende på att 

läroplanen är tolkningsbar och inte beskriver hur vi ska uppnå målen, utan vad vi bör uppnå. 

Som Vuorinen och Sandberg skriver så är inte alltid lätt att främja och upprätthålla samverkan 

mellan hem och förskola även om ambitionen finns. 

 

Pedagogen Gunilla Fredriksson menar att samarbetet måste vara av intresse från båda håll, 

pedagogernas – föräldrarnas. Pedagogens inställning måste vara att denne utgår från att 

föräldrar vill samarbeta för att kunna se till det individuella barnet och dess behov. För att en 

förälder ska kunna få inblick i sitt barns vardag måste pedagogerna visa att de är välkomna att 

delta på olika sätt (Fredriksson 1991, s.87). I berättelsen kan jag skönja att pedagogerna vill 

att föräldrarna ska känna sig delaktiga genom att vi möter föräldrarnas önskan om att starta 

inskolningen en vecka tidigare. Vi pedagoger försöker även vid ett tillfälle möta föräldrarnas 

behov av att få lämna Fia en stund under dag två på inskolningen. Jag tolkar det också så att 

vi pedagoger inte tycker om föräldrarnas beslut att lämna helt dag tre och att jag försöker 

övertala mamman till att delta fler dagar mot hennes vilja. Har jag verkligen utgått från att 

föräldrarna vill samarbeta, eller har jag redan bestämt mig för att de inte är samarbetsvilliga 
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alls? Utifrån berättelsen kan jag vid flera tillfällen läsa då jag tänker för mig själv att jag är 

nervös, att jag känner mig stressad, att jag är irriterad, att jag tar mod till mig och att jag 

känner maktlöshet. Med alla dessa obearbetade känslor och tankar jag har, hur kan jag 

genomföra ett bra samarbete med föräldrarna då? 

 

Det borde vara så att samarbetet med barnens föräldrar är en självklarhet och en förutsättning 

för att verksamheten ska ha bra kvalitet. För jag anser att om en verksamhet är av bra kvalitet 

så är föräldrarna nöjda och därmed finns det troligen också ett gott samarbete mellan hem och 

förskola. Pedagogen Marie Arnesson Eriksson menar att i förskolan talar vi om 

föräldrasamverkan och föräldrasamarbete. Vi talar också om föräldramedverkan och 

föräldrainflytande. Det är olika begrepp och inte alltid lätt att veta vad som ingår i varje 

begrepp. Egentligen spelar det kanske inte så stor roll vad vi kallar det, utan hur vi genomför 

det (Arnesson Eriksson, 2010). Begreppen samarbete och samverkan beskrivs i ordböcker ofta 

som synonyma, orden beskrivs som ett handlande utifrån ett gemensamt syfte. I ordböcker 

beskrivs begreppet medverkan, att verka tillsammans med andra för gemensamt mål. 

Inflytande beskrivs som en möjlighet att påverka (Nationalencyklopedins ordbok, 1996; 

Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, 2001). Detta kan jag inte helt hålla med om, för mig 

är det skillnad på begreppens innebörd. Jag kan se att ett inflytande sker innan processen är 

slutgiltig medan en delaktighet och en medverkan sker när processen är igångstartad. Så om 

jag ser till berättelsen och dialogen mellan mig och föräldrarna kan jag se att ett inflytande 

fanns där föräldrarna önskade en tidigare inskolningsstart och jag mötte deras önskan. Jag kan 

tolka det till att medverkan och delaktigheten fanns i samtalet där föräldrarna och jag 

bestämmer en strategi för Fia och hur hennes lämning ska ske. Däremot upplever jag att i 

berättelsen framkommer inte samarbetet och samverkan på lika villkor. Där tolkar jag det som 

en maktkamp mellan mig och föräldrarna om vem som ska få sin vilja igenom och vem som 

har rätt. I den situationen är begreppet samarbete för mig långt bort ifrån verkligheten och jag 

kan inte enligt mig hitta det rätta sättet att förhålla mig till föräldrarna och situationen. Det är 

upplevelsevis många begrepp att hålla isär och jag som ansvarig för arbetslaget anser som 

sagt till viss del som Arneson Eriksson att det egentligen inte spelar någon roll vilket vi 

använder oss av. Det väsentliga torde ändå vara hur vi interagerar med föräldrarna och vilken 

slags dialog vi för med dem i praktiken. 
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I min berättelse kan jag se hur jag brister i att få fram vikten av trygghet och anknytning. Jag 

tolkar det som om att jag inte lyckas förmedla mina värderingar. Det är som om jag hoppas att 

föräldrarna ska läsa mellan raderna och som om jag vill att de ska ändra sig. När jag talar med 

mamman i telefon och förklarar att vi ska vara flexibla i hur lång inskolningen ska vara 

upplever jag det som om jag hoppas att föräldrarna ska ändra sig när det gäller hur lång tid de 

vill ha. Där hade det varit klokare om jag använt mitt förnuft, min erfarenhet och de rutiner vi 

anammar och direkt talat klarspråk istället. Även när jag i hallen uttrycker en önskan om att vi 

skulle använda samma strategi som gårdagen känns det som om jag fallerar. Varför vågar jag 

inte på ett rakt sätt föra fram min ståndpunkt? Som Arnesson Eriksson skriver: ”Vad vi 

pedagoger säger, eller tror vi säger, är inte alltid detsamma som vad föräldrarna hör” 

(Arnesson Eriksson 2010, s.128). Hade jag och Fias föräldrar ett gemensamt syfte? Troligtvis 

hade vi tanken att det skulle bli så bra som möjligt för Fia och för familjen. Kände Fias 

föräldrar att de hade ett inflytande i hur inskolningen skulle gå till? Jag beskriver hur jag 

upplevde att mamman inte lyssnade på mig och att jag inte kunde föra fram min ståndpunkt. 

Jag kan utläsa av berättelsen att jag inte heller lyssnade till deras ståndpunkt. 

 

En viktig faktor för inskolning på förskolan är pedagogernas förhållningssätt. Arnesson 

Eriksson skriver om vikten av kommunikation mellan pedagoger. Det gäller att vara 

samspelta och utgå från samma grund. ”Föräldrar ska inte behöva få dubbla budskap eller 

olika besked från olika pedagoger. Är vi osäkra är det bättre att be att få återkomma med ett 

svar en stund senare eller dagen efter” (Arnesson Eriksson 2010, s.24). Jag kan tolka det 

utifrån berättelsen att vi pedagoger hade mycket att säga om föräldrarna innan skolningen 

startade endast på basis av ett telefonsamtal. Gav vi dubbla budskap omedvetet genom att vi 

hade förutfattande meningar om föräldrarnas önskemål och behov? Kunde vi ha varit mer 

samspelta i vårt bemötande och hade det gjort någon skillnad för dialogen mellan hem och 

förskola? Jag kan möjligen se att mamman tolkar mina ord i början, när jag förklarar att de 

absolut kan börja inskolningen tidigare, men hur lång den blir beror på hur Fia kommer in i 

verksamheten, som en flexibilitet från vår sida. Redan där kunde jag ha talat mer klarspråk om 

jag tyckte annorlunda.  

 

Pedagogen Ann Granberg beskriver hur olika slags föräldrasamverkan kan se ut. Hon ställer 

den individuella kontakten kontra gemensamma kontakten mot en informell kontakt, eller en 
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formell kontakt. Hon menar på att den formella individuella kontakten till exempel kan vara 

information vid inskolning, utvecklingssamtal, skriftliga meddelanden och den formella 

gemensamma kontakten kan då vara sådant som föräldramöten, anslagna skriftliga 

meddelanden och samverkansgrupper. Den informella individuella kontakten är ofta 

tamburkontakt, dagligt arbete och den gemensamma informella kontakten är exempelvis 

föräldrafika, utflykter och avlutningar (Granberg 1999, s.92). Jag upplever kontakten med 

mamman i hallen den tredje dagen som olustig och oproffsig. Den är oprofessionell då jag 

inte vet hur jag ska hantera mammans behov och inte heller vet hur jag ska uttrycka mig. Jag 

vill inte verka mästrande och ta ut min frustration där och då i hallen och hör mig själv 

osäkert framföra mina åsikter. I berättelsen visas hur jag tar mod till mig och att det känns 

som om jag måste samla mig en stund innan jag överhuvudtaget får fram något. I efterhand 

kan jag se vinsten med att omvandla det informella samtalet i hallen till ett mer formellt 

inplanerat möte med båda föräldrarna, eller åtminstone ett telefonsamtal. Då hade jag kunnat 

förbereda mig och vi hade alla tre i lugn och ro fått uttrycka tankar och åsikter. Som det nu 

utvecklar sig känner jag mig överkörd och mamman, tolkar jag, kan känna sig icke lyssnad 

på.  

 

Jag upplever att mötet med föräldrar alltid i någon mening är unikt och inför ett barns 

förskolestart är mötet ännu mer speciellt. Många föräldrar väljer idag att gå runt och titta på 

olika förskolor innan det är dags att ställa sig i kö. Det viktigt att ge ett bra första intryck. Jag 

vill genom att berätta om vår verksamhet och visa runt på förskolan ge ett helhetsintryck som 

får föräldrarna att känna sig välkomna. Redan där vid första intrycket kan en god och trygg 

relation påbörjas. Det pedagogiska arbetet och förhållningssättet är ett viktigt redskap till att 

skapa den enhetliga tryggheten. Grunden kan till exempel vara att inta samma ställning till 

tröstande av barn. Genom att pedagogerna utgår med värderingen och kunskapen om att en 

separation kan ge gråt hos barn och att detta är en naturlig del i processen gör att bemötandet 

utgår från varje barns behov. Barns och föräldrars behov kan se olika ut men att pedagogerna 

har samma syn på tröstande kan få en lugnande effekt gentemot föräldrarna. I berättelsen 

upplever jag att inställningen till Fias gråt inte har samma betydelse för föräldrarna som för 

mig. Jag tolkar det som om att de tar det med ro och tycker att det får vi lösa när de har gått. 

Fast det kan även tolkas som om att de har kännedom om sitt barn och separationsbeteendet 

som Fia uppvisar och av erfarenhet vet att det går över. Jag som endast känt Fia två dagar blir 
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dock orolig. När jag tröstar den gråtande Fia som tar min hand efter en stund får jag en känsla 

av att föräldrarna har insikt om Fia. Jag blir samtidigt arg över att vi på förskolan blir lämnade 

med det här och anledningen till det kan vara okunskap om Fias separationsmönster. Jag 

känner henne inte tillräckligt väl ännu för att kunna tolka på ett sätt som bygger på 

förtrogenhet. 

 

Likväl som varje möte är i någon mening unikt får jag en igenkänningsfaktor i denna 

inskolningssituation. Det är min erfarenhet som talar och med grund i den kan jag även 

hänvisa till att alla barn jag mött blivit inskolade och lyckats komma in i verksamheten. Det är 

dock resan dit som skiljer sig och i många fall är utmanande, framför allt när det gäller mötet 

mellan förskola och föräldrar. I berättelsen kan jag skönja ett gemensamt förhållningssätt från 

oss pedagoger, eller åtminstone ett tyckande. Jag tolkar personalmötet som om att alla 

upplever föräldrarnas önskemål på liknande sätt, men att vi sedan i bemötandet möjligen 

hanterar det olika. Huruvida föräldrarna önskar en kort inskolning eller inte, är inte det 

viktiga. Det är snarare vårt bemötande. I det här fallet var det jag som hade huvudkontakten 

med föräldrarna och därmed kunde de möjligen ha upplevt ett enhetligt bemötande. I 

berättelsen framkommer dock att mina känslor som tar upp mycket av min tid troligen kan ha 

påverkat huruvida föräldrarna upplevde att de fick ett enhetligt bemötande eller inte. 

 

Kunde jag dock ha tryckt på ett mer gemensamt ansvar? Inte från förskolans sida i sig utan 

mer ett gemensamt förhållningssätt kring Fia, förskola och föräldrar emellan. Jag upplever det 

som om mamman i samtalet överför allt ansvar på oss när det handlar om Fias trygghet. Jag 

ser det på fler sätt än ett, dock kan jag hålla med om att när Fia är hos oss är vi ansvariga för 

tryggheten. Under en inskolning kan jag se en fördel med att ansvaret ligger hos båda parter. 

Vi visar att Fia är viktig och är lyhörd för hennes behov. Möjligen kunde min irritation 

upplevts av Fia som om att jag inte lyssnade på henne, eller föräldrarna. Lyhördheten hos 

föräldrarna och hos mig såg olika ut. Jag ansåg att gråten och oron som Fia visade upp vid 

lämningsdagen var viktig medan föräldrarna troligen utgick från Fias tidigare 

förskolerfarenheter. 

 

 Lyhördhet är av största vikt i mötet med de yngsta barnen. I ”Lyssnandets pedagogik” skriver 

förskolläraren Ann Åberg och pedagogen Hillevi Lenz Taguchi om ett barnmyntat uttryck 
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”hörstyrka”. Det handlar om att vara ärligt nyfiken och medvetet lyssna på vad barnen säger, 

gör och tänker i vardagen. Bilden som förmedlas är att vuxna är mer upptagna med att visa 

det vi kan och vet än att verkligen lyssna in barnet. Författarna är övertygade om att vi 

pedagoger behöver en bra ”hörstyrka” för att de ska kunna skapa en förskola som bygger på 

ett demokratiskt förhållningssätt med en bra grund och värderingar (Åberg & Lenz Taguchi 

2005, s.10). Fia uttrycker både med ord och kroppsspråk att hon tycker om vatten, leka med 

barkbåtar och att vara ute. Så i den stunden när mamman lämnat henne och Fia blir ledsen och 

orolig kan jag som pedagog med kunskap om vikten av lyhördhet möta Fia i hennes 

ledsamhet och oro. Detta med hjälp av erfarenheten från dagen innan. Fia visade glädje, lugn 

och trygghet i leken med vatten och barkbåtar. Då kan jag knyta an till den känslan och 

återskapa den i stunden när Fia behöver den som bäst och på så sätt få henne tryggare. Ett 

annat sätt att tolka situationen kan vara att Fia glömde bort sin ledsenhet utomhus för att hon 

hade så kul och tycker om utevistelsen. Det finns inget som säger att hon inte skulle kunna 

hitta något liknande inomhus, som gör att hon glömmer bort sin oro och blir lugnare. Jag tar 

som pedagog ett beslut där och då, att ta tillvara på den senaste gången jag såg Fia glad och 

använde mig av den händelsen. För mig är det den reflektionen som visar att jag är lyhörd för 

Fias behov. 

 

Jag tycker att vi på förskolan borde utgå från att alla föräldrar vill sitt barns bästa och så även 

borde det ha varit i detta fall. Med facit i hand så vet jag att det inte skedde. Jag tog inte på 

allvar hänsyn till föräldrarnas åsikter eller deras hemsituation och de krav som deras yrken 

kräver och hur deras vardag ser ut. All information fanns inte till hands under inskolningen. 

Frågan är om det hade gjort någon skillnad? Nu när jag läser min berättelse i efterhand kan 

jag utläsa att jag var avigt inställd redan på morgonen första inskolningsdagen. Jag upplevde 

inte att jag var det innan telefonsamtalet som jag hade med föräldern men det kan jag inte med 

säkerhet veta. Under personalmötet har vi på förhand bestämt oss för hur föräldrarna är och 

vilka krav de har. Kan min inställning bidragit till att förstöra inskolningen genom att 

undermedvetet visa föräldrarna vad jag tycker om deras krav? Kan min stress över 

föräldrarnas bemötande förlänga och skapa oro hos Fia? Kan det också vara så att föräldrarna 

hade större tilltro till Fia än vad vi pedagoger hade. Visste de att deras dotter skulle fixa det 

här? Trots den mängd erfarenhet och kunskap jag har av inskolning kände jag mig osäker över 

hur jag skulle bemöta föräldrarna.  
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Hur jag än vänder och vrider på berättelsen så anser jag att kommunikationen är det främsta 

verktyget i mötet mellan hem och förskola. Jag upplever ett fördömande från min och mina 

kollegers sida och ett förgivettagande, men jag kan också se uppriktighet och en vilja att få 

Fia känna sig välkommen och trygg på förskolan. Den viljan tolkar jag också att föräldrarna 

visar och att deras ambition är att ha ett fungerande samarbete med förskolan. Var brister 

kommunikationen? Hur kunde vi ha gjort det annorlunda? 

 

Yrkeskunnande genom reflektion 

 

I reflektionen över min berättelse beskriver jag hur fler frågor uppstår och hur jag funderar 

kring mitt handlande. På detta sätt kan jag synliggöra mitt eget lärande och med den 

erfarenhet jag har finna möjligheter att reflektera över min yrkesroll. Tankar kring utveckling 

av yrkeskunnande framkommer i reflektionen och jag funderar kring den praktiska kunskap 

jag har med mig från de år som jag har varit praktisk verksam pedagog. Alsterdal skriver att 

praktisk kunskap är det kunnande som gör att vi handlar klokt i en viss situation och att det 

inte är någon absolut kunskap, som vi alltid med säkerhet vet att vi kan ta till, utan det är 

beroende på vilken situation det handlar om och vad som krävs (Alsterdal 2014, s.54). För 

mig är den praktiska kunskapen det jag använder mig av i oförutsedda situationer där ett 

snabbt avgörande krävs och jag gör val på automatik, baserat på tidigare erfarenheter. 

Reflektion kring den praktiska kunskapen diskuteras även av filosoferna Jonna Hjertström 

Lappalainen och Ewa Schwarz som är verksamma på Centrum för praktisk kunskap. De 

intresserar sig för den process som äger rum när yrkeskunniga aktivt börjar reflektera över sitt 

arbete och sin erfarenhet (Hjertström Lappalainen och Schwarz 2011, s.98). Jag försöker 

sortera de tankar som dyker upp kring huruvida en utveckling av ett yrkeskunnande sker i 

reflektionen. Jag funderar kring den praktiska kunskap jag har med mig från erfarenheter och 

utgår från mitt handlande i berättelsen. 

 

Mycket av reflektionen över berättelsen handlar om förhållningssätt och samtal och jag kan se 

att genom den tid jag unnar mig reflektion utvecklas yrkeskunnande. Pedagogen Gun 

Mollberger Hedqvist skriver att reflekterande hos pedagogen är en nödvändighet för att 

yrkeskunnande ska utvecklas i samtal och att det inte är enkelt att förstå att man faktiskt inte 

hör vad den andre säger (Mollberger 2006, s.26-28). Jag tänker framförallt på dialogerna 
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mellan mig och föräldrarna. Jag upplever att jag lyssnar men inte håller med, samtidigt kan 

jag tolka det i efterhand som att jag inte alls lyssnade. Mollberger talar om öppenheten i en 

dialog. För att ett samtal ska vara givande krävs en öppenhet. En öppenhet både mot mig och 

mina tankar och känslor, men även mot andras tankar och känslor. Detta för att kunna nå 

insikt både om egna och andras tankar och känslor och kunna ge respons i samtalet till den 

andre (Ibid 2006, s.90). I berättelsen kan jag också tolka att jag inte var öppen för mina egna 

tankar och känslor, det är inte förrän efteråt jag vågar erkänna min irritation för mig själv. 

                                                     

Mollberg talar även om vad hon kallar relationsetik, där hon menar att pedagogen kan möta 

en situation på ett adekvat sätt, men att utmaningen ofta är känslomässig. Hon talar om att, att 

kunna möta och bemästra livets utmaningar är en fråga om hållning till livet. Denna hållning 

ser Mollberger som ett relationsetiskt förhållningssätt i samtalet (Ibid 2006, s.78). Om jag 

återkopplar till min berättelse kan jag vid flera tillfällen utläsa en mängd känslor som 

påverkar min samtalsförmåga. Jag är irriterad, stressad och känner maktlöshet. Jag känner mig 

överkörd och om jag ska vara ärlig i denna metareflektion, reflektion på reflektionen, så är jag 

osäker om jag uppträder professionellt överhuvudtaget. Det är alltid en svår balans att hitta det 

där förhållningssättet med att vara personlig, utan att bli privat. I detta fall kan jag utläsa att 

jag tog åt mig personligen och blev för privat, på så sätt att jag lade in en egen värdering av 

hur lång inskolningstiden skulle vara. Mollberger talar om att samtalet kan ses som en 

relationsetisk utmaning, där vi tvingas konfronteras med känslor och värderingar (Ibid 2006, 

s.78). När jag reflekterar efter denna inskolning tvingas jag erkänna för mig själv att det 

faktiskt var många känslor som på ett oreflekterat sätt påverkade mig i mitt samtal med 

föräldrarna. Det är inte fel att ha känslor, tvärtom, men det behöver finnas en medvetenhet. 

 

Vidare i berättelsen är jag inte ensam om att reflektera över inskolningssituationen. 

Arbetslaget har personalmöte där vi alla på ett eller annat sätt har bestämt oss för vad vi anser 

om föräldrarna. Dock är det viktigt med reflektion i vardagen och det är den som för vårt 

arbete vidare. Det blir en ledande väg till hur vi ska fortsätta lägga upp vårt arbete och över 

hur vi bör se över verksamheten i stort. Mollberger skriver om vikten av att i arbetslaget ha 

samtal där vi har möjligheter att sätta ord på våra kunskaper tillsammans.  Det samtalet kan 

stimulera reflektionsförmågan och förtydliga det vardagliga användande av vår yrkeskunskap 

(Ibid 2006, s. 117) På personalmötet upplever jag att pedagogerna väljer att reflektera över 
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telefonsamtalet jag hade med mamman. Vi pedagoger uttrycker oss på ett eller annat sätt och 

jag tolkar det som om vi har samma chans och erbjuds samma möjligheter till reflektion. 

Önskvärt hade dock varit om någon av oss pedagoger reflekterat kring bakgrunden av 

mammans ord och innebörden av behovet av en snabb inskolning.  

 

Genom att reflektera och ompröva min erfarenhet riktar jag blicken mot mig själv och mitt 

yrkeskunnande. Det förutsätter dock att jag är inlyssnande till både mig själv och andra. Våra 

skrivseminarier har varit en krävande process där jag tvingats öppna upp ögonen för att kunna 

se mina handlingar från nya perspektiv. Genom det mottagande och den respons vi givit på 

varandras berättelser har jag kunnat ompröva erfarenheter och se på mitt yrkeskunnande på 

fler sätt. Mollberger skriver om att reflektion handlar om på ett medvetet sätt att förhålla sig 

till sitt yrkeskunnande. Genom att uttrycka och formulera sin erfarenhet blir det också möjligt 

att få syn på och att få ett nytt sätt att se på yrkeskunnandet. Som pedagog idag möter man 

dagligen föräldrar som tänker annorlunda och det är viktigt att förskolan diskuterar detta. Det 

innebär för pedagogerna att både att ta emot intryck som man möts av men också att ge sig 

själv tiden att reflektera över intrycken efterhand (Ibid 2006, s.139, 150). Jag upplever att jag 

inte tar mig tid till att reflektera över vad min berättelse egentligen handlar om, det är 

medstuderandes blickar som får upp ögonen på mig. Genom dessa blickar får jag nya sätt att 

se på min berättelse men framför allt mitt handlande.  

 

Slutord 
 

Under arbetets gång upplever jag att det ställts mer frågor än givits svar. De frågorna jag 

ställde mig innan skrivprocessen startade var: Hur ska jag förhålla mig till föräldrar som har 

andra förväntningar än jag? Vilken slags dialog ska jag föra med föräldrarna?  

 

Frågorna upplever jag mig till viss del som besvarade, men tycker att det snarare är så att fler 

frågor uppkom i och med all forskning som ställdes mot varandra och de olika 

infallsvinklarna som jag fick fram genom de teoretiska perspektiven. Jag har belyst olika 

tankar kring anknytning, kring vikten av kommunikation mellan föräldrar och pedagoger, och 

kring forskares olika vetskaper kring hur barnets första möte med förskolan ska vara. Men 
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finns det några rätt och hur gör man dem? Vem är det som definierar resultatet av en 

inskolning och samarbetet mellan hem och förskola? Det kanske är så att jag inte ska tolka 

min forskning som obesvarad och med fler frågor, utan snarare som en utveckling och 

omprövning av det jag redan visste. Jag tolkar det som att samspela och kommunicera med 

andra är en konst och att förhålla sig professionellt till föräldrar är ännu svårare.   

 

Det är frågor om mitt förhållningssätt gentemot föräldrarna och dialogen oss sinsemellan som 

min undersökning handlar om. Forskningen jag tagit del av rör övergripande om samarbetet 

mellan hem och förskola och därmed också en hel del om hur förhållningssätt och dialog bör 

se ut. Det jag bland annat beskriver i min berättelse om strategier för att få Fia att känna sig 

trygg och komma in i verksamheten kan tolkas som ett positivt förhållningssätt. Genom att jag 

är huvudansvarig för inskolningen och stora delar av Fias dagliga rutiner kan föräldrarna 

vända sig till mig vid frågor och samtidigt känna sig lugna över att jag ser deras dotter. 

Samtidigt uttrycker jag känslor som irritation, maktlöshet, stress som kan påverka deras syn 

på hur förskolan hanterar den dagliga verksamheten och huruvida de anser att jag ser deras 

dotter eller inte. Jag kan i delen om anknytningsutvecklingen läsa mig till en reflektion från 

min sida där jag försöker sätta mig in i mammans situation och empatiskt inta hennes 

ståndpunkter. I den reflektionen anammar jag ytterligare ett förhållningssätt där jag vänder på 

det hela och uttrycker något som närmar sig det mamman möjligen kan ha känt i 

inskolningssituationen. Om jag utgår från de dialoger jag och föräldrarna har i berättelsen kan 

jag inte undgå att tolka det som om att jag inte lyckas förmedla min ståndpunkt och förskolans 

rutiner kring inskolning. Jag ser i efterhand att jag skulle ha bokat in möte med föräldrarna där 

jag klargör de förväntningar och skyldigheter jag anser att vi på förskolan har. Föräldrarna 

skulle då också haft möjlighet att klargöra sina förväntningar och vad de anser är deras 

skyldigheter. Jag upplever att vi inte har samma syn på vad som är samarbete och vilket slags 

inflytande föräldrarna ska ha och i ett sådant möte skulle eventuella frågor om insyn och 

delaktighet kunnat lyftas fram. Ur dialogsynpunkt kan jag se flera tillfällen i berättelsen där 

jag uttrycker att jag skulle ha talat klarspråk. Det handlar inte om makten att bestämma utan 

snarare förklara det jag tänkt på ett öppet sätt. Jag vill visa föräldrarna att förskolan har 

inskolningsrutiner förankrat i syften och hur det är tänkt att vi ska uppnå detta syfte. Trots att 

det inte handlar om makten att bestämma från min sida tolkar jag i berättelsen en 

underliggande mening av maktkamp mellan mig och mamman. Jag upplever att man kan 
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utläsa det i dialogerna och i vårt förhållningssätt gentemot varandra. Jag kan inte låta bli att 

undra om min praktiska kunskap i den situationen brast och den profession som jag ska 

inneha i min roll gentemot föräldern föll bort. Jag har tidigare nämnt begreppen personlig och 

privat och kan möjligen se i berättelsen att jag blev för privat. Det vill säga att jag lade in 

privata känslor och åsikter i förhållningssättet. 

 

Inskolningssituationen var svår att hantera för mig på grund av att jag tolkade det så tydligt att 

det syntes att Fia hade behov av att få behålla föräldern som trygghet ett tag till och inte knöt 

an tillräckligt fort till en pedagog som kunde agera substitut medan Fia var på förskolan. Min 

erfarenhet säger mig att det inte går att forcera fram en trygghet hos barn utan att de knyter an 

när de känner personen tillräckligt väl. Som förskola måste fokus ligga på att skapa trygghet 

hos barnet genom hela förskolemiljön, alltså kamraterna, lokalerna, pedagogerna och 

rutinerna. Jag kände mig överkörd och i efterhand kan jag se att det inte enbart handlade om 

huruvida Fia var otrygg eller inte, utan mer om att jag inte lyckas kommunicera fram mina 

värderingar och en irritation över att föräldrarna vill bestämma över hur inskolningen ska gå 

till. Det är många faktorer som spelar in när det gäller hur en inskolning går till, det finns 

inget generellt svar. Det viktiga är hur vi hanterar olika inskolningar och hur vi bemöter 

föräldrar som inte förhåller sig som vi förväntar oss. 

Det är dessutom individbaserat och humöret på alla inblandade påverkar inskolningen. 

Familjens erfarenheter och inställning till förskolan kan påverka, men framför allt har 

pedagogernas kunskaper och erfarenheter stor betydelse. Genom att alla är olika och barnen 

har olika förutsättningar tycker jag inte att det går att hålla sig till en särskild 

inskolningsmetod eller att det skulle finnas en särskild mall på hur lång tid det ska ta. Det är 

upp till var och en att använda sitt eget omdöme hur man ska hantera situationen. 

Pedagogerna gör tillsammans upp med föräldrarna hur inskolningen ska gå till och hur lång 

tid den ska pågå. Det är barnets behov och förutsättning som måste styra inskolningsmetoden.  

 

Jag har upplevt att det är svårt att skriva i den här formen, essä, då det är jag själv som är 

verktyget. Det blir både utmanande och intressant att upptäcka sitt handlande och se sig själv. 

För att det ska generera en förändring i tankesätt behövs det att jag kritiskt granskar mig själv 

och är öppen för att få svar på hur jag ska göra i fortsättningen. Genom att ta del av olika 

perspektiv kan jag se det mer utifrån mammans ståndpunkt, anstränga mig för att se det från 
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Fias sida och min syn på situationen. Jag blir medveten om mitt sätt att arbeta efter en sådan 

här skrivprocess och kan fortsätta att vidareutveckla mitt arbetssätt på förskolan. Jag tar med 

mig resultatet av essän och kan förhoppningsvis förankra en del av den i mitt arbetslag. Vår 

förskola arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete och med hjälp av dessa 

erfarenheter och de senaste årens inskolningar kan vi utveckla nya sätt att se på 

inskolningsmetoder och på vilket sätt vi informerar föräldrarna om våra rutiner. Som ansvarig 

på en förskola måste jag hela tiden utvärdera och följa upp olika områden inom verksamheten. 

Inskolningssituationer som denna, där kommunikationen brister på många sätt och jag 

upplever att jag misslyckas med att samverka med föräldrarna, är av högsta vikt att se över. 

Dels för att det inte får gå till så enligt våra styrdokument. Vårt uppdrag på central politisk 

nivå är att upprätthålla och främja samverkan mellan hem och förskola. Dels på grund av att 

det förhoppningsvis inte händer igen om rutinerna ses över och materialet vi använder i 

inskolningar tas hand om på ett annorlunda och bättre sätt. 
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