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Studiens syfte är att beskriva de båda inskolningsmetoderna som benämns, tvåveckors 

respektive tredagarsmetoderna samt beskriva hur pedagoger, föräldrar och psykologer ser på 

dessa. 

 

Genom att intervjua åtta pedagoger har vi fått en uppfattning om hur de tänker runt 

inskolningen. Enkäter som 16 föräldrar fick svara på gav oss föräldrarnas perspektiv. 

Vi fick också svar på hur barnpsykologer tänker runt inskolning i litteraturen samt 

genom intervju med en förskolepsykolog. Därtill studerade vi anknytnings- och 

samspelsteorier för att få ett bredare perspektiv. 

 

Undersökningen resulterade i kunskapen om att pedagoger väljer inskolningsmetod 

med utgångspunkt i barnets behov. Föräldrarna litar på pedagogens omdöme. När 

barnet känner trygghet på förskolan är inskolningen slut. Vår undersökning visade 

dock att åsikterna om hur lång tid ett barn behöver för att bli tryggt och klara 

separationen från föräldern går isär mellan pedagoger, psykologer och olika 

psykologiska teorier. 

 

 

 

Sökord: Inskolning och inskolningsmetoder i förskolan 
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1. Inledning 

 

Första mötet med förskolan kan vara som att kliva in i en helt ny värld. Hur barn och föräldrar 

upplever det nya kan bero på flera faktorer, men att det första mötet har stor betydelse råder 

det nog inget tvivel om. Det ställer krav på förskolan och den pedagog som har hand om 

inskolningen av barnet. Det första mötet är avgörande för hur föräldrarna kommer att se på 

förskolan framöver.  

 

Vi har under våra drygt 20 års arbete i förskolan stött på i huvudsak två olika 

inskolningsmetoder, de s.k. tredagars- och tvåveckorsmetoderna. De här 

inskolningsmetoderna diskuteras ute på enheterna och några förespråkar den ena och några 

den andra metoden. Vi blev nyfikna på hur pedagoger resonerar om valet mellan dessa båda 

metoder. Vad menar pedagoger ute på förskolorna bestämmer valet av inskolningsmetod? Hur 

ser de på sina erfarenheter av olika inskolningsmetoder? Föräldrarna är också en viktig del i 

inskolningen av sitt barn. Vilka erfarenheter har de av de olika inskolningsmetoderna? Lpfö 

98 är tydlig i sitt uppdrag: förskollärarnas ansvar är att ”varje barn tillsammans med sina 

föräldrar får en god introduktion i förskolan (Skolverket, 2010, s. 13). Frågan är förstås vad 

en ”god introduktion” kan innebära – vad säger psykologisk forskning och teorier? 

 

I detta arbete vill vi därför beskriva dessa båda inskolningsmetoder i förskolan samt ta del av 

pedagogers och föräldrars erfarenheter och syn på dem. Dessutom vill vi jämföra detta med 

psykologisk forskning och teoribildning – vad sägs om olika inskolningsmetoder i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                             



 

  5 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

I detta avsnitt beskriver vi vad vi har för syfte med vår studie samt vilka frågor vi vill ha svar 

på för att uppnå syftet. 

 

2.1 Syfte  

Studiens syfte är att beskriva de båda inskolningsmetoderna som benämns, tvåveckors- 

respektive tredagarsmetoderna samt beskriva hur pedagoger, föräldrar och psykologer ser på 

dessa. 

 

2.2 Frågeställningar 

Vårt syfte kan preciseras i följande frågeställningar: 

 Vilka fördelar och nackdelar menar pedagoger i förskolan att det finns med de båda 

inskolningsmetoderna? 

 Vilka utgångspunkter anger pedagoger i förskolan att de har vid valet mellan de båda 

inskolningsmetoderna? 

 Vilka erfarenheter har föräldrar med barn i förskolan av inskolning? 

 Hur ser psykologer ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på de olika 

inskolningsmetoderna? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan pedagogers, föräldrars och psykologers perspektiv 

på inskolning i förskolan? 
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3. Litteratur och forskningsöversikt 

 

I detta avsnitt kommer vi att göra en tillbakablick på inskolningens historia för att belysa 

inskolningens utveckling. Vi kommer också att göra en jämförelse mellan vad läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 samt den reviderade versionen Lpfö 98 rev.2010 säger om inskolning. 

Vidare går vi in på olika samspels och anknytningsteorier, beskriver vad tvåveckors- och 

tredagarsinskolning innebär samt redogör för vad förskolepsykolog och barnpsykologer anser 

om inskolning. 

 

3.1 Inskolning en tillbakablick 

Någon gång i mitten av 70-talet när båda föräldrarna blev yrkesverksamma ökade antalet barn 

i förskolan. Många barn hade då inte fyllt ett år än. Inskolning som arbetssätt och pedagogisk 

metod blev inte en del i förskolan förrän under 70-talet. Hedin (1987) skriver att inskolningen 

då bestod i att föräldrarna var med på förskolan under lång tid där de informerade personalen 

om barnets behov och personlighet. Successivt tog personalen över omvårdnaden om barnet 

enligt föräldrarnas sätt att tillgodose barnets behov (Hedin, 1987.s. 8). 

 

I slutet av 1980 och in på 90-talet skolade förskolorna in barn i grupp om runt 12 barn. 

Föräldrar och personal samverkade runt inskolningen och utvärderade den samma 

tillsammans. Barns utveckling var en del som las stor vikt vid. I slutet av 80-talet gav 

Socialnämnden förvaltningen för barnomsorg i Stockholm i uppdrag att i projektform öka 

föräldrasamverkan inom barnomsorgen. Socialdepartementet var medfinansiär. Det gav 

upphov till en serie idéskrifter om inskolning, barns utveckling och föräldrasamverkan i 

förskolan som både förskolepersonal och föräldrar kunde ta del av. I Idéskriften 

”Gruppinvänjning med små barn”(Niss,1987) beskrivs en inskolningsmodell som sker i grupp 

enligt fem steg. En grupp om ca.12 barn startar sin inskolning i halvgrupper om ca.sex barn i 

varje grupp. Första steget handlar om kontakten mellan förälder och förskolepersonal innan 

inskolningen för barnet börjar. Personalen på förskolan träffar barnet och föräldrarna i barnets 

hem för att utbyta information.  Steg två är barnets första tid på förskolan. Invänjningen sker i 

halvgruppen med barn, föräldrar och all personal. Barnet befinner sig i en ”operationsfas” 

som det utgår ifrån för att utforska och bekanta sig med nya miljöer. Personal och barn ska 

bygga upp en relation till varandra. Samarbetet med föräldern är viktigt och överlämnandet av 
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barnet från förälder till personal sker långsamt. I steg tre slås halvgrupperna samman 

successivt och överlappar varandra. Några barn klarar korta stunder utan förälder. I steg fyra 

är hela gruppen sammanslagen och har samma tider. I steg fem anses inskolningen avslutad 

och personal och barn går på ett ordinarieschema med vissa justeringar för barn som inte är 

riktigt klara med anknytningen och tryggheten i förskolan. Fortfarande handlade det om att 

tillgodose föräldrarnas behov i större utsträckning än barnens. Det är också föräldrarna som 

sköter all omsorg såsom trösta, byta blöjor mm. under inskolningsperioden (Niss 1987). 

Under 80-talet förstod man att barn är kompetenta och utöver omsorg även var i behov av 

pedagogisk verksamhet i förskolan. Inskolning i grupp gick mer mot individuella 

inskolningsmetoder, men det dröjde ända till 1996 när utbildningsdepartementet tog över 

ansvaret för förskolan från Socialdepartementet innan någon stor förändring skedde. Då 

startades ett arbete med att ta fram styrdokument för förskolan, och 1998 fick förskolan en 

egen läroplan. I och med läroplanen förändrades synen på förskolan och dess verksamhet. 

Barnets behov sattes i centrum och det var barnet som skulle stärkas genom interaktion i 

övriga gruppen på förskolan samt ges förutsättningar att utvecklas individuellt. Samtidigt 

poängteras föräldrasamverkan. ”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med 

sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” (Lpfö 98.s.12). 2010 reviderades läroplanen 

och förskolans uppdrag förtydligades. 

 

3.2 Jämförelse läroplanerna 

I förskolans tidigare styrdokument Lpfö 98 står att 

”Alla som arbetar i förskolan skall 

 visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation 

mellan förskolans personal och barnens familjer” (2006.s.12). 

”Arbetslaget skall 

• ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(a.a.).  

I den nya reviderade läroplanen står att 

”Förskollärarens ansvar är att 

 varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan” 

(Skolverket, 2010.s. 13). 
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Samma meningar finns kvar i den reviderade läroplanen men det finns en väsentlig skillnad. 

Den reviderade läroplanen Lpfö 98 rev 2010 trycker på förskollärarens ansvar och den 

tidigare versionen på alla som arbetar i förskolan. 

 

3.3 Två veckors (traditionell) inskolning 

Enligt pedagogerna som arbetar på en förskola, på landet, i Skaraborg, handlar tvåveckors 

inskolning, även kallad traditionell inskolning, om att barnet skolas in under en 

tvåveckorsperiod, där man successivt ökar på barnets tid på förskolan. Första dagen kommer 

barnet och hälsar på tillsammans med föräldern under ca. en timmes tid. Ansvarspedagogen 

går igenom information och rutiner med föräldern/föräldrarna och de tittar runt på 

avdelningen tillsammans. Barnet får bekanta sig med avdelningen i en lugn miljö. Under de 

kommande dagarna ökas tiden på och vid dag fyra eller fem så har föräldern troligtvis prövat 

att lämna sitt barn korta stunder och att stanna för att äta lunch tillsammans med föräldern för 

att därefter gå hem. Dag fem eller sex äter barnet både lunch och vilar utan föräldern. Under 

vecka två utökas tiden då barnet är på förskolan och föräldern lämnar tidigare och under 

längre stunder. Barnet provar att vara med på frukost, lunch och till slut även mellanmål, utan 

föräldern. Föräldern ska hela tiden finnas ”tillgänglig eller nåbar” så personalen kan ringa om 

något inte skulle fungera, till exempel att barnet inte känner sig tryggt eller om det är ledset 

och svårt att trösta. På sista inskolningsdagen provar man på en ”vanlig dag”, så som barnet 

tidsmässigt kommer att vistas på förskolan fortsättningsvis. Efter de två veckorna är 

inskolningen vanligtvis avslutad. 

 

3.4 Tre dagars (föräldraaktiv) inskolning 

Vid intervjuer av pedagoger på två förskolor i en förort till Stockholm som praktiserar 

tredagarsinskolning beskriver de inskolningsmodellen på följande sätt. Tredagars inskolning 

som på många förskolor kallas föräldraaktiv inskolning ger föräldrar möjlighet att få en insyn 

i hur barnens vardag på förskolan ser ut. Förälder eller inskolande anhörig till barnet deltar 

under tre dagar i följd i förskolans verksamhet mellan kl: 09.00 – 14.00. Under dessa dagar är 

föräldern med barnet i alla situationer på förskolan och deltar i verksamheten tillsammans 

med sitt barn. Barnet behöver inte oroa sig för att föräldern kanske försvinner och kan på så 

vis i lugn och ro utforska sin nya miljö och knyta an till personal och barn. Det innebär att 

några avsked under de tre första dagarna på förskolan för barnet inte får förekomma. Dag fyra 
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lämnar föräldern sitt barn på förskolan enligt det schema som fortsättningsvis kommer att 

gälla. Det kan dock vara så att personal och förälder inte känner att barnet är moget att lämnas 

helt och hållet efter de tre första dagarna. Vid sådana tillfällen kommer inskolande personal 

och förälder överrens om hur fortsättningen ska se ut och inskolningen går över i ett 

successivt överlämnande där föräldern lämnar korta stunder eller finns tillgänglig med kort 

varsel tills pedagog och förälder anser att barnet är tryggt. 

 

3.5 Psykologers syn på inskolningen 

Gunilla Niss är förskolepsykolog med mångårig erfarenhet av att stödja förskolepersonal i 

Stockholms län. Niss har också skrivit ett antal böcker och idéskrifter om bl.a. inskolning. 

Hon anser att syftet med inskolning är att lindra separationen då föräldern så småningom ska 

lämna barnet på förskolan. Detta genom att det då finns en annan person som barnet anser 

duger och kan ge tröst. Barnet ska få en trygg start på förskolan. Det hon starkt påpekar och 

hela tiden återkommer till är hur viktig anknytningen är för barnet. Niss (2011) förordar ett 

hembesök innan inskolningen startar där barnet i sin trygga hemmiljö får träffa den pedagog 

som ska ha hand om inskolningen. Då känner barnet igen någon när denne för första gången 

kommer till förskolan. Niss anser också att föräldrarna bör ha besökt förskolan och bildat sig 

en uppfattning om verksamheten och pedagogerna före inskolningen. Första mötet med 

förskolan är viktigt för både barnet och föräldrarna då det präglar hur synen på förskolan och 

pedagogerna fortsättningsvis kommer att se ut för barnet och dess föräldrar. Därför är det 

viktigt att det blir ett positivt möte. Förskolans förberedelser genom att märka upp en hylla i 

hallen för barnet, matplats vid bordet osv. gör att barnet och föräldern känner sig välkomna. 

Kontinuitet i inskolningen och att den pedagog som har hand om inskolningen sen finns kvar i 

förskolan och inte försvinner, är enligt Niss viktigare än om det är en förskollärare eller 

barnskötare som inskolar barnet. Viktigt är också pedagogens kunskaper om barn och barns 

utveckling. Olika inskolningsmetoder för olika barn anser Niss vidare är att föredra. ”En 

inskolning ska alltid utgå från barnet” (a.a.). Hon anser att en inskolningsperiod på minst två 

veckor där barnet successivt knyter band till en pedagog som så småningom kan ersätta 

föräldern när denne inte finns där är det bästa för barnet.  Att den mer traditionella 

inskolningen på två till tre veckor håller på att ersättas av den föräldraaktiva inskolningen på 

tre dagar anser Niss enbart vara till fördel för pedagogerna på förskolan och föräldrar som vill 

ha inskolningen avklarad på så kort tid som möjligt. Hon menar att barnens perspektiv inte 

finns med i inskolningsmodellen. Den så viktiga anknytningen till en ny person går inte så 
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fort som på tre dagar. Hon anser inte heller att föräldrarna ska få välja inskolningsmetod 

vilket förekommer, utan menar att personalen måste tro på det de gör och välja arbetssätt 

utifrån kunskaper och beprövad erfarenhet. Sen gäller det förstås att få med sig föräldrarna på 

arbetssättet. Föräldrar behöver motiverad, engagerad och tydlig personal (a.a.). Niss citerar ett 

för henne viktigt stycke ur en av sina böcker: 

 

För att ge trygghet åt barnet i förskolan krävs att pedagoger och föräldrar 

hittar ett samarbete där de inte ifrågasätter varandra utan kan ha en öppen 

och respektfull dialog. Även små barn känner av och påverkas av de 

vuxnas samarbetsklimat. (Khilbom, Lidholt, & Niss, 2009.s.23) 

Marianne Brodin och Ingrid Hylander (1997) är även de psykologer med lång erfarenhet 

av att arbeta som konsulter inom barnomsorgen. Ögonkontakten är viktig och leendet är 

nyckeln till att gå vidare i inskolningen skriver författarna. De poängterar barns olikheter 

vilket också resulterar i att längden på inskolningen måste varriera beroende på barn. En 

del barn måste få smygtitta och känna in pedagogen innan de är mogna för ögonkontak 

medan andra finner sig direkt. Författarna skiljer på inskolning av de små barnen och de 

lite äldre. Små barn har i början av inskolningen lättare att agera i samförstånd med 

pedagogen än samspela med den samma. Det kan vara att titta på fiskarna tillsammans 

eller något annat som verkar spännande. På småbarnsavdelningarna läggs också mycket 

tid på omsorgen och den så känsliga separationen från föräldrarna. De äldre barnen 

bekantar sig med hela den nya miljön, med rutiner och de andra barnen tillsamman med 

pedagogen. Fokus läggs på aktivitet och kamratskap. Författarna varnar dock för att de 

äldre barnen ofta lurar pedagogerna att tro att de anpassat sig snabbt och bra. Risken när 

pedagogerna ser barnet som ”dagisvana” och inskolningen gått snabbt och smärtfritt är att 

barnet aldrig knutit an till någon speciell pedagog. Det kan resultera i stora bekymmer 

längre fram (a.a.). 

 

3.6 Några forskarröster 

Betydelsen av samspel mellan pedagogen och barnet har enligt forskning betydelse. Vilket 

förhållningssätt förskolan och den pedagog barnet möter på inskolningen tillsammans med 

barnets tidigare erfarenheter av relationer och samspel kan vara de viktigaste förutsättningarna 

för hur barnet acklimatiserar sig i förskolan. Juul och Jensens (2003) definition på begreppet 

relationskompetens är att pedagogen ser det enskilda barnet och anpassar sitt beteende. 
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Pedagogen står dock fortfarande för ledarskapet och det pedagogiska hantverket. Pedagogen 

tar också det fulla ansvaret för kvalitén på relationen. Hur bra eller dålig en inskolning blir för 

barnet ligger inom pedagogens ansvarsområde (a.a.s.132). Även hur samspelet ser ut mellan 

barnet och övriga barn i förskolegruppen har betydelse för hur väl introduktionen i förskolan 

faller ut.  

 

Stern är en känd spädbarnsforskare i modern tid. I sin tolkning av Sterns teori om 

självutveckling, skriver Brodin & Hylander (1997) att barn påbörjar ett samspel med sin 

omgivning redan från födseln. Barnet kommunicerar genom ögonkontakt och gråt. Vid 3 

månaders ålder uttrycker barnet känslor och vid 8 månader finns en viss uppfattning om sig 

själv som egen person. Barnet bemöter också olika personer på olika vis. Vidare skriver 

författarna att barn i åldern 8 till 15 månader enligt Sterns teori kan koppla sitt eget handlande 

till reaktionen hos andra människor. Han anser också att om den vuxne är lyhörd kan denne 

förstå vad barnet vill förmedla och kan bekräfta barnet vilket Stern kallar ”känslointoning”. 

Den verbala språkinlärningen startar i åldern mellan 15 månader och 3 år. För att barnet ska 

kunna utveckla samspelet på bästa sätt krävs att barnet går igenom alla steg under sina 4 

första levnadsår (a.a.). 

 

Barnets samspelsutveckling skriver Stern (2003) består av fyra steg, Känslan av ett 

uppvaknande själv: Stern skriver att barnet aktivt under sina två första levnadsmånader skapar 

”en känsla av ett uppvaknande själv” (a.a.s.91). Det innebär att barnet känner sina kroppsliga 

behov såsom hunger, trötthet och aktivitet. Känslan av kärnsjälv: mellan 2 till 3 månaders 

ålder börjar barnet få kontroll på det han/hon gör men ser enbart sina egna behov och inte 

andras. Barnet börjar se sig själv som en egen fysisk person med känslor. Barnet söker 

kontakt och samspelar med blicken. Det upplever också kontinuitet och har lärt sig de rutiner 

som det fått erfarenheter av. Kärnsjälv är den grund barnet har för vidare känsloutveckling 

(a.a.s.159). Känslan av ett subjektivt själv: Inträffar när barnet är mellan 7 och 9 månader 

gamalt. Barnet känner en gemenskap med andra och börjar förstå att andra än barnet själv har 

egna känslor. Känslan av ett verbalt själv: Barnet är nu inne på sitt andra år och nya 

möjligheter till kommunikation öppnar sig. Barnets språkutveckling tar fart och det börjar 

använda symboler vid kommunikation. Stern skriver att det inte hör till ovanligheterna att 

barn i den här åldern fantiserar ihop berättelser som har med barnets liv att göra (a.a.s.224). 

Stegen är i interaktion med varandra enligt Brodin och Hylander (1997). Huruvida stegen 

gåtts igenom och barnets upplevelser under utvecklingen påverkar dess handlande resten av 
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dennes liv (a.a.).  Vid en inskolning grundläggs vidare samspel mellan barnet och pedagogen 

enligt författarna. Små barn har ett outvecklat språk vilket förstärker vikten av att pedagogen 

försöker förstå barnets signaler genom kroppsspråket. Enligt Sterns teori sker det genom hur 

barnet upplever omvärlden och hur omvärlden bekräftar barnet. Det handlar också om barnets 

självutveckling och det samspel pedagogen, andra vuxna och barn har med barnet (a.a.).  

 

Winnicott (1983) menar att under sina första levnadsår har barnet ”tre psykologiska uppgifter 

att ta itu med” (a.a.s.199). Barnet utvecklar självet. Medvetenheten av att vara en egen person 

i ett större sammanhang. Vidare verklighetsperspektivet ur sin egen erfarenhet. Sen 

förhållandet till en omsorgsperson. Den personen är ofta mamma. Winnicott (1993) skriver att 

detta brukar ske vid 8 till 18 månaders ålder, då barnet går igenom en utvecklingsfas, där det 

skapar ett objekt kallat övergångsobjekt, som till exempel kan vara en nalle eller en snuttefilt, 

som en slags ersättning och tröst istället för modern. Barnet börjar nu få inre bilder av sig 

själv och av andra. Övergångobjekt bidrar till utveckling mot en självständig individ och 

symboliserar barnets behov av trygghet men också behovet av dess utveckling (a.a.). När 

barnet sen börjar på förskolan måste det kunna knyta an till en annan person och dessutom 

skapa en relation till ännu fler vuxna samt till de barn som övriga barngruppen består av. Hur 

barnet klarar dessa nya relationer är enligt Winnicott beroende av om relationen och 

samspelet med tidigare omsorgsperson varit positivt eller ej. Utvecklingsprocesserna att dela 

en omsorgsperson med andra samt att skapa relationer med de andra barnen i förskolegruppen 

är processer som löper under lång tid (a.a.). Även Michélsen (2005) belyser två parallella 

utvecklingsfaser hos barnet, identitetsutvecklingen samt den sociala utvecklingen. Dessa två 

påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på hur samspelet mellan barn – pedagog, 

barn – barn ser ut i förskolan skriver författaren (a.a.). 

 

Bowlbys teori 

Teorin handlar om barns förmåga till anknytning där ett viktigt begrepp är inre 

arbetsmodeller. Det avser de arbetsmodeller barnet bygger upp inom sig genom anknytningen 

till sina föräldrar och skulle då vara en spegling av barnets upplevelser i kontakten med sina 

föräldrar. Dessa arbetsmodeller utvecklas sedan genom nya upplevelser (Karlsson, 2008). 

Författaren skriver vidare att när Bowlby (1969) själv beskriver vad han menar med 

anknytning anser han att genom det nyfödda barnets beroendeställning till sin omgivning för 

att överleva behöver det ha ett speciellt beteendemönster. Ett beteende som syftar till att bli 

omhändertagen och få den omsorg som behövs. Det beteendemönstret innebär att ”klänga sig 
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fast, fästa blicken och så småningom le”. Systemet måste vara välutvecklat redan från födseln 

och ha stark effekt på omgivningen för att få det skydd och den omsorg beteendet är avsett för 

(Karlsson, 2008). Bowlby (1994) skriver att barn knyter an redan från födseln till sin mamma. 

Mottagaren måste vara lyhörd för de signaler om anknytning som barnet ger annars 

misslyckas den så viktiga anknytningen. Bowlby skriver att huruvida barnet får respons på 

sina signaler om anknytning eller inte föder antingen ett otryggt eller tryggt barn. Brister i 

omsorgen om barnet utvecklar ett otryggt anknytningsbeteende medan det motsatta utvecklar 

ett tryggt anknytningsbeteende (a.a.). Evenshaug & Hallen (2001) beskriver vad Bowlby 

kallar etablerad anknytning som ska utspela sig redan i perioden 7 månader upp till 4 årsålder. 

Författarna skriver att tryggheten har stor betydelse för barnet i den åldern. Barnet kan känna 

en otrolig otrygghet när anknytningspersonen, exempelvis mamma inte finns i närheten eller 

går sin väg. Författarna skriver vidare att vid en inskolning ger detta utrymme för barnet att 

skapa en trygghet genom att knyta an till pedagogen istället. Omsorgen som till exempel 

matning, blöjbyten och dylikt är här inte så viktigt. Det viktiga är interaktion och 

kommunikationen i leken (a.a.). 

 

I sin avhandling ”Kompletterande anknytningsperson på förskolan” skriver Hagström (2010) 

om vikten av kunskap, om utvecklings och anknytningsteorier hos pedagogerna på förskolan. 

Hon menar att utan den kunskapen blir pedagogen aldrig en person för barnet att knyta an till 

i förälderns ställe. Allt fler barn vistas i hem där psykisk ohälsa förekommer vilket enligt 

Hagström gör det ännu viktigare att det finns goda anknytningspersoner i förskolan. Början 

till anknytning sker redan vid första mötet med förskolan vilket gör det mötet extra viktigt. 

Vidare menar Hagström att hur anknytningen fungerar i förskolan för ett barn med bristande 

omsorg i hemmet kan ha avgörande betydelse för barnets utveckling (a.a.) 

 

3.7 Sammanfattning  

Inskolning som arbetssätt och pedagogisk metod blev inte en del i förskolan förrän i mitten av 

70-talet då antalet barn ökade i förskolan. Då lades stort fokus på omvårdnad utifrån 

föräldrarnas beskrivning av barnets behov, under en långsam invänjning. Under 80–90-talet 

stod barnets utveckling i centrum men även föräldrarna skulle bli trygga och inskolade. En 

metod som användes var gruppinskolning, då flera barn tillsammans skolades in. En 

förändring skedde i mitten av 90-talet och 1998 kom läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Lpfö 
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98 fokuserar på barnets behov i första hand. Barnet ska ges förutsättningar att utvecklas 

individuellt. Läroplanen beskriver inskolningen och föräldrars delaktighet. 

 

Tvåveckors inskolning (traditionell inskolning) går ut på att barnet sakta inskolas, under en 

tvåveckorsperiod. Till en början hälsar barnet och föräldern på en timme, därefter ökas tiden 

på och barnet lämnas korta perioder av föräldern. I slutet av inskolningen lämnas barnet en 

hel dag. Tredagars inskolning (föräldraaktiv inskolning) går ut på att föräldern tillsammans 

med sitt barn under tre hela dagar deltar i förskolans verksamhet. Barnet lämnas aldrig av 

föräldern under inskolningen. Fjärde dagen lämnas barnet på förskolan av föräldern. 

Föräldern kan då gå till sitt arbete. 

 

Psykologer och teoretikers syn på inskolning är entydig. Anknytning mellan barn och 

pedagoger måste få ta tid. Förskolepsykolog Gunilla Niss (2011) påpekar starkt hur viktigt det 

är att utgå från barnets behov och att barnet ska bli tryggt på förskolan. Hon poängterar vikten 

av att mötet med förskolan blir positivt, samt att barnet hinner knyta an till en pedagog på 

förskolan. Niss anser att en inskolning tar minst två veckor. Marianne Brodin och Ingrid 

Hylander (1997) är även de psykologer med lång erfarenhet. De poängterar barns olikheter 

vilket också resulterar i att längden på inskolningen måste varriera beroende på hur väl barnet 

samspelar och knyter an till inskolningspedagogen (a.a.). Forskningen pekar på betydelsen av 

samspel mellan pedagogen och barnet, vilket förhållningssätt förskolan och den pedagog 

barnet möter på inskolningen har. Juul och Jensens (2003) definition på begreppet 

relationskompetens är att pedagogen ser det enskilda barnet och anpassar sitt beteende. 

Pedagogen tar också det fulla ansvaret för kvalitén på relationen. Hur bra eller dålig en 

inskolning blir för barnet ligger inom pedagogens ansvarsområde (a.a.s.132). 

 

Brodin och Hylander (1997) beskriver Sterns teori, hur barnets upplevelser under 

utvecklingen påverkar dess handlande resten av dennes liv (a.a.).  Vid en inskolning 

grundläggs vidare samspel mellan barnet och pedagogen enligt författarna. Små barn har ett 

outvecklat språk vilket förstärker vikten av att pedagogen försöker förstå barnets signaler 

genom kroppsspråket (a.a.). Bolwbys teori handlar också om anknytning och ett barns 

beteendemönster och beroendeställning till omgivningen, att bli omhändertaget. Mottagaren, i 

detta fall pedagogen, måste vara lyhörd för barnets signaler om anknytning och ge respons, 

annars kan det leda till ett otryggt barn (Karlsson, 2008). Anknytning sker främst i interaktion 

och kommunikation i leken tillsammans med inskolningspedagogen (Evenshaug & Hallen, 
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2001). Winnicott (1993) skriver också om vikten av hur första mötet med pedagogen på 

förskolan blir då det har betydelse för hur barnet knyter an och blir tryggt. Winnicot skriver 

att barnet ofta använder sig av ett övergångsobjekt för att bli tryggt. Exempel på det kan vara 

en nalle eller snuttefilt som ger trygghet när föräldern inte är där. Så småningom blir barnet 

självständigt och finner tröst i pedagogerna på förskolan. 

 

Hagström (2010) skriver i sin avhandling ”Kompletterande anknytningsperson på förskolan” 

om hur viktigt det är att pedagogerna som arbetar i förskolan och inskolar barn har kunskap 

om utvecklings- och anknytningsteorier. Utan det blir aldrig pedagogen en person som barnet 

att knyta an till i förälderns ställe (a.a.). 
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4. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs för vilken metod vi använt för att samla in faktamaterial och det 

redogörs för hur vi gjort vårt urval, hur studien genomförts samt bearbetning av det insamlade 

materialet. Vi kommer även att ge en förklaring på vissa ord som vi använder oss av i studien. 

 

4.1 Metodval 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger på förskolan samt en 

förskolepsykolog, Gunilla Niss. Niss har mångårig erfarenhet av att stödja förskolepersonal i 

Stockholms län. Niss har också skrivit ett antal böcker och idéskrifter om bl.a. inskolning. I 

vår litteratur och forskningsöversikt har vi använt oss av intervjun med Gunilla Niss, då hon 

givit oss mycket intressanta fakta. Niss blir vår intervjuinformant och bidrar med fakta i vår 

bakgrundsdel. Vi använder oss även av pedagogernas beskrivning av vad tredagars 

(föräldraaktiv) inskolning och tvåveckors (traditionell) inskolning är i vår bakgrundsdel. Det 

gör vi för att underlätta för läsare som inte är insatta i vad inskolning är. 

 

 Personliga intervjuer är kvalitativa då de kan ge oss noggranna beskrivningar av det vi är 

intresserade av enligt LØkken & SØbstad (1995). Vidare menar författarna att vi får insikter 

om förhållanden vi innan intervjun inte tänkt på (a.a.). Bryman (2011) skriver att ”kvalitativ 

forskning på flera olika sätt skiljer sig från kvantitativ forskning. Det mest uppenbara är att 

kvalitativ forskning brukar vara mer inriktad på ord än siffror” (a.a.s.340). Vi har också 

använt oss av enkäter till föräldrar som inskolat ett eller flera barn på förskola. Bryman (2011) 

skriver att den enda uppenbara skillnaden mellan enkätfrågor och en intervju är att det oftast 

inte finns någon intervjuare som ställer frågorna, utan frågorna får respondenterna själva läsa 

och besvara (a.a.). Vi ville få förskollärarens syn på inskolning men också den s.k. 

expertisens. Att vara förälder och lämna ifrån sig det käraste man har för att någon annan ska 

tillse omsorgsbehovet kan vara en omvälvande och skrämmande känsla. Därför ansåg vi att 

föräldrarnas syn på inskolningen är en viktig del i vår undersökning. Bryman skriver att det är 

bra att veta att de kvalitativa undersökningarna är tids- och arbetskrävande (a.a.). 
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4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua åtta pedagoger, sex förskollärare och två barnskötare. Vi kommer 

fortsättningsvis att använda oss av ordet pedagog eller pedagogerna och avser då 

personalen som arbetar på förskolan det vill säga både barnskötare och förskollärare. 

Detta då vi vill få inskolande pedagogers syn på inskolningen. För att få föräldrars syn på 

inskolning och de två inskolningsmodellerna valde vi att lämna ut enkät till 16 föräldrar. 

Vi fick tillbaka 13 enkäter (81 %) av 16 utdelade. 7 enkäter (88 %) av 8 utdelade, från 

förskolan på landet och 6 enkäter (75 %) av 8 utdelade, från förskolan i förorten. 

Valet att låta fler föräldrar än pedagoger ge sin syn gjorde vi med insikten om att enkätsvar 

kan vara knapphändiga och inte ge oss relevant material att arbeta med. Vi valde ut föräldrar 

efter att de ganska nyligen haft inskolning eller varit med om båda inskolningsmetoderna. 

 

Vår studie utfördes på tre förskolor, en förskola på landet i regionen Skaraborg och två i en 

förort till Stockholm. Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av en förskola på landet, 

samt en förskola i förorten. Valet av att ta med två förskolor från förorten grundar sig i att 

förskolorna har erfarenhet av båda inskolningsmetoderna. Den ena förskolan arbetar nu enbart 

med föräldraaktiv inskolning (tredagars inskolning) och den andra använder sig av båda 

inskolningsmetoderna. Förskolan på landet har enbart erfarenhet av tvåveckorsinskolning 

(traditionell inskolning). 

 

Vi valde att intervjua en förskolepsykolog, Gunilla Niss, med erfarenhet av inskolning och 

inskolningsmetoder för att få ett bredare perspektiv på inskolningsmetoderna i vår 

undersökning. De förskolor vi valt att intervjua pedagoger samt dela ut föräldraenkäter på är 

för oss kända sedan tidigare. Bryman (2011) skriver att undersökningarna och valet av 

intervjuer då gjorts ur ett bekvämlighetsurval, personer som finns lätt tillgängliga för 

forskaren. På förskolan på landet intervjuades fyra pedagoger och åtta föräldrar fick anonymt 

fylla i en enkät ”Hur ser du som förälder på inskolningen”. På förskolorna i förorten 

intervjuades fyra pedagoger och enkäten delades ut till åtta föräldrar. Bryman (2011) skriver 

att ”Sannolikheten är stor att nästan alla enkäter kommer tillbaka, och att svarsfrekvensen 

alltså kommer att bli hög” (a.a.s.194). På så sätt har vi tre olika perspektiv på ämnet 

inskolning. 
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4.3 Genomförande 

För att få en förskolepsykologs syn på inskolning samt kunskap om olika inskolningsmetoder 

har olika betydelse för barnets fortsatta förskoletid, har vi intervjuat förskolepsykologen 

Gunilla Niss (se bilaga 2) samt sökt i litteraturen och på internet efter relevant material. Vi har 

också intervjuat pedagoger med erfarenheter av tredagarsinskolning (föräldraaktiv inskolning) 

samt tvåveckorsinskolning (traditionell inskolning) för att ta reda på vad som styr förskolans 

val av inskolningsmetod. Vi tog kontakt med pedagogerna och berättade att vi skriver 

examensarbete och att vi gärna ville intervjua dem. Vi berättade för dem om de 

forskningsetiska reglerna, att de skulle få vara anonyma och att vi inte heller skulle använda 

namnet på förskolan eller orten de arbetade på. Det hela var på frivillig basis, men deras 

tankar och åsikter skulle vara till stor hjälp för oss. Vi intervjuade fyra pedagoger var. 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) skrev vi tillsammans och de konstruerades i anslutning till våra 

frågeställningar. Under intervjuerna använde vi diktafon, med samtycke från pedagogerna, 

materialet transkriberades därefter, för att kunna återge intervjun korrekt. Varje intervjus 

transkriberade text utgjorde mellan 4-5 sidor. 

 

Hur föräldrar upplever inskolningen tog vi reda på genom en enkät i anslutning till våra 

frågeställningar (se bilaga 3). Vi delade ut enkäten, personligen, i hallen till utvalda föräldrar 

då de hämtade eller lämnade sina barn. Vi förklarade att vi skrev examensarbete och ville ha 

deras syn på inskolning och att de enligt forskningsetiska reglerna skulle vara anonyma. Det 

hela stod också förklarat i skrift på enkäten (se bilaga 3). Föräldrarnas anonymitet 

garanterades genom att de fick lämna in enkätsvaren i en sluten ”postlåda” i huvudentrén på 

förskolan som vi själva tillverkat av skokartong. 

 

För att få en bredare förståelse för inskolningen och barns utveckling har vi sökt i litteraturen 

efter samspels och anknytningsteorier samt gjort en tillbakablick på inskolningens historia i 

förskolan och jämfört läroplanerna för förskolan. Vi har även sökt information på internet och 

i Bibliotekets artikelsök LIBRIS. Vi har bland annat använt sökord som inskolning, 

tvåveckorsinskolning, tredagarsinskolning och förskolan. 
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4.4 Bearbetning 

Efter genomförandet av intervjuerna har vi läst och lyssnat igenom varje intervju med ett 

öppet sinne. På samma sätt har vi gått igenom de enkätsvar vi fått in. Därefter har vi 

sammanfattat varje intervju och enkät genom kvalitativ analys samt tolkat likheter och 

skillnader i de svar som givits. Kvale (1997) förespråkar tre analysmetoder vilka är 

koncentrering, kategorisering och tolkning (a.a.). Koncentrering innebär att materialet från 

intervjuerna och enkäterna sammanfattas. Vi har genom koncentrering fått fram kontentan i 

det samlade materialet, en sammanfattning av gjorda intervjuer och enkätsvar. 

Sammanfattningarna analyserades sedan med hjälp av kategorisering och tolkning. Utefter 

syftet med vår studie samt de frågeformuleringar vi gjort har vi kategoriserat 

sammanfattningarna. Vidare har en jämförelse mellan intervjusvaren, enkätsvaren samt 

forskning och styrdokument gjorts och tolkats. Det har resulterat i att vi fått fram vilka 

likheter och skillnader de olika intervjuerna och enkätsvaren står för samt ett 

helhetsperspektiv på inskolning. 

 

För att underlätta för läsaren har vår studie, efter varje kapitel, en metatext som beskriver vad 

kapitlet handlar om. Underrubrikerna är tydliga för att ge läsaren en vink om vad det kommer 

att handla om. Vi redogör i teoridelen bland annat för hur tredagarsinskolnig och 

tvåveckorsinskolning går till, för att läsaren ska få en förförståelse om ämnet. I vår 

problemformulering, har vi formulerat frågor som vi vill få besvarade, de frågeställningarna 

återkommer som underrubriker i resultatdelen, så det tydligt ska framgå att våra frågor 

besvaras. 

 

4.5 Trovärdighet och giltighet 

I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) står skrivet att när de vetenskapliga 

undersökningarna börjar bli klara måste man ta i beaktning hur sanningsenliga eller hur 

mycket man kan förlita sig på de resultat som framkommit. Misstag så som att förlita sig för 

mycket på undersökningen kan göra att den blir helt missvisande. Likaså att man helt töjer på 

gränserna och använder sig av resultatet till delar som inte den vetenskapliga undersökningen 

handlade om.  Vetenskapsrådet (2011) skriver ”I de flesta forskningstraditioner brukar man 

kräva en noggrann felanalys eller åtminstone en diskussion av tänkbara felkällor och andra 
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förhållanden som kan påverka resultatens hållbarhet” (a.a.s.44). Vi förhåller oss kritiska till 

det material vi analyserar, och kommer att föra en diskussion om dess trovärdighet. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), de beskriver fyra 

huvudkrav. Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

– Informationskravet: De personer som vi ämnar ha med i vår forskning ska informeras om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt, samt att få reda på vilka moment 

som ingår i undersökningen 

– Samtyckeskravet: Deltagarna kan själva bestämma över sin medverkan. 

– Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter ska behandlas med största konfidentialitet, det vill 

säga att deltagarna ska vara anonyma liksom vilken förskola det handlar om, så det inte går att 

spåra vilka som deltagit. 

– Nyttjandekravet: De uppgifter vi samlar in får bara användas till det som vi beskrivit under 

”informationskravet”, det vill säga vårt examensarbete (a.a.). 

Bryman (2011) skriver att ”Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen” 

(a.a.s131). Vi har under våra intervjuer och enkätens utformande tagit hänsyn till de etiska 

forskningsprinciperna. 
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5. Resultat och Analys 

 

I resultatdelen kommer vi att redogöra för pedagogers syn på inskolning samt ge föräldrars 

perspektiv på den samma. Vidare redogör vi för vilka för och nackdelar vi fått fram med de 

två inskolningsmetoderna vi undersökt. Slutligen går vi in på huruvida vi fått svar på vår 

frågeställning om vad som styr förskolans pedagoger i valet av inskolningsmetod.  

 

5.1 Pedagogers perspektiv på inskolning 

Det viktigaste säger flera pedagoger, är att inskolningen blir bra och att barnet hinner bli så 

trygg på förskolan att det tycker det är roligt även när föräldern inte är där. Viktigast är att 

utgå från barnets behov, hur lång tid de behöver på sig för att bli inskolade. Niss (2011) 

menar att ”En inskolning ska alltid utgå från barnet” (a.a.). Om inskolningen tar tre dagar, två 

veckor eller mer spelar mindre roll. En pedagog menar att ”Vi utgår från två veckors 

inskolning, som grund. Märker vi att barnet känns tryggt och tyr sig till oss så kortar vi ner 

inskolningen”. De pedagoger vi intervjuat som praktiserat såväl den traditionella 

tvåveckorsmetoden som den nya föräldraaktiva tredagarsmetoden anser att tredagarsmetoden 

är överlägsen. De väljer att kalla den för föräldraaktiv och inte tredagars. En pedagog säger: 

”Att kalla det för tredagars är att ljuga eftersom vi har olika antal dagar från tre till det antal 

man kommer överens med föräldrarna om. Vi utgår alltid från barnets behov”. 

 

Pedagogerna i förorten menar att det är viktigt att de är tydliga när de informerar om hur 

inskolningen går till och vad man kan förvänta sig, ungefär hur lång tid den kommer att ta och 

att det är individuellt för varje barn.  En pedagog med 30 år i yrket säger: ”Den föräldraaktiva 

metoden är snabb och föräldrarna behöver inte ta ledigt från sitt arbete så länge och samtidigt 

får de en god inblick i hur förskolan fungerar och hur deras barn kommer att ha det under sin 

vistelse där”. Föräldern kan också bättre förmedla en positiv attityd till förskolan vid 

tredagarsinskolningen menar en annan pedagog då hon upplevt att föräldrar vid 

tvåveckorsinskolningen efter några dagar tycker att det är tråkigt och vill därifrån. Det 

förmedlar de till barnet och inskolningen kan ge bakslag. En pedagog menar att ”förskolan 

behöver inte ha föräldrarna med så länge heller vid den föräldraaktiva inskolningen. Det är 

bra för ofta brukar det gå bättre med barnen när föräldern gått”. En pedagog menar ”ibland är 

det föräldern som behöver mest inskolning, när föräldern är trygg så blir barnet också tryggt”. 
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Niss(2011) menar att föräldrar behöver motiverad, engagerad och tydlig personal (a.a.). Ingen 

av de pedagoger vi intervjuat som praktiserat båda inskolningsmodellerna vill gå tillbaka till 

tvåveckorsmetoden. De menar att kortare inskolningstid inte påverkar barnen negativt. De 

anser inte heller att det är några svårigheter den fjärde dagen när förälder lämnar enligt 

ordinarie schema på förskolan. Endast i ett par fall har inskolningen behövt förlängas något. 

Vid förlängningen går man tillväga som i tvåveckorsinskolningen där förälder finns på plats 

men lämnar korta stunder som förlängs vart eftersom barnet visar mer och mer trygghet. ”Vi 

kommer alltid tillsammans med föräldrarna fram till vad som är bäst för barnet” menar en av 

pedagogerna. 

 

Pedagogerna på landet som bara praktiserar tvåveckors inskolning beskriver att de är nöjda 

med det. På frågan om de skulle kunna tänka sig att använda sig av tredagarsinskolning eller 

som det också kallas, föräldraaktiv inskolning, så tyckte tre av fyra att det inte kändes som ett 

bra alternativ utan verkade stressigt och forcerat.  ”Det känns som om det skulle vara svårt att 

hinna lära känna barnet på så kort tid och tvärt om också, hinner barnet knyta an till oss 

pedagoger?”. Pedagogen som skulle kunna tänka sig tredagarsinskolning menar att  

 

Metoden tilltalar mig, men det kräver nog väldigt aktiva föräldrar och jag 

tror att det bäst passar för barn mellan tre till sex år.[…] Inskolningen tar 

inte så mycket tid från verksamheten, de andra barnen och från 

pedagogerna. Ser man till ett och tvååringarna så blir det väldigt långa 

dagar för dem och det blir nog svårt för dem att orka med. […] Om man 

får välja så tror jag något mellanting av inskolningsmetoderna skulle vara 

bäst.  

 

Pedagogerna på landet menar att de utgår från hur barnet reagerar på inskolningen och att det 

tar olika tid för alla barn, men att det oftast tar ca. två veckor. 

  

Alla pedagogerna, oavsett inskolningsmetod, menade att A och O var att barnet är tryggt samt 

att inskolningspedagogen är accepterad som ett bra alternativ av barnet när föräldern inte 

finns där. Juul & Jensen(2003) menar att hur bra eller dålig en inskolning blir för barnet ligger 

inom pedagogens ansvarsområde (a.a.s.132). Vid en inskolning grundläggs vidare samspel 

mellan barnet och pedagogen. Små barn med ett outvecklat språk förstärker vikten av att 

pedagogen försöker förstå barnets signaler genom kroppsspråket. Enligt Sterns teori sker det 
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genom hur barnet upplever omvärlden och hur omvärlden bekräftar barnet (Brodin och 

Hylander, 1997). 

 

Hemmet och förskolan är två olika världar så det är en stor händelse för de flesta barn och 

deras familjer när det är dags för inskolning på förskolan. Livet förändras på många sätt. En 

del barn har haft många erfarenheter av andra barn och vuxna medan andra barn har haft mest 

kontakt med sina familjemedlemmar. Både barn och föräldrar kommer till förskolan med sina 

olika erfarenheter som kommer att påverka inskolningen. En ny plats och nya människor kan 

vara spännande eller skrämmande. Det kan också vara båda delarna. Förberedelsen inför 

inskolningen är viktig. Det första mötet med förskolan ska vara välkomnande och då räcker 

det inte med en trevlig pedagog och roliga leksaker. Att se sitt namn eller sin figur bland de 

andra barnens, ha en egen krok att hänga sina kläder på, en egen uppmärkt plats vid matbordet 

osv. gör att både barn och föräldrar känner sig välkomna. 

 

5.2 Föräldrars syn på inskolningen 

Med enkäterna som underlag visade det sig att de flesta föräldrarna var nöjda med barnets 

inskolning, oavsett inskolningsmetod. Föräldrarna beskrev att mottagandet hade stor 

betydelse, samt att få information om inskolningen och förskolans rutiner. En av 

föräldrarna menar ”Ett bra bemötande är mycket viktigt och det fick jag. Med första 

barnet hade man mer frågor och kände mer oro. Med andra barnet kändes det tryggt, man 

känner pedagogerna, deras rutiner och lokalerna” En annan förälder skriver 

”Inskolningen fungerade bra. Blev väl informerad om rutiner mm.” Det som också hade 

stor betydelse var att deras barn blev trygga och tyckte det var roligt med förskolan. En 

del av föräldrarna tyckte att de saknade tillräckligt med information, såhär skriver en av 

föräldrarna  

Däremot tycker jag att vi föräldrar kunnat emottagas på ett annat sätt. 

Kändes som att vi hade behövt få 1- 2 h själva med någon ur personalen 

att ställa frågor till och få beskrivet och informerat mer om rutiner, 

regler, och åsikter. Under inskolningen var allt fokus på barnet.  

 

Föräldrarna i förskolan på landet som bara hade erfarenhet av traditionell, 

tvåveckorsinskolning, tyckte att det var bra och att det kändes som ett lagom tempo där både 

föräldern och barnet hann bekanta sig med den nya miljön och med pedagogerna. En av 
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föräldrarna skriver ”Inskolningen var lugn och trygg för både barnet och mig själv som 

förälder. Nyttigt för barnet och mig som förälder då vi båda fick en chans att lära känna 

personalen”.  Flera föräldrar svarar att de tycker att inskolningen bör vara längre än tre dagar. 

Det var bara en förälder där som var av annan åsikt och skriver  

 

Onödigt lång inskolningstid. För korta pass i början. Enligt min mening 

borde det räcka med 3-5 dagar under en vecka, där sista 1-2 dagarna är 

fulla dagar. Frustrerande. Barnet hinner inte bli säkert förrän de första 

dagarnas få timmar är över. 

 

På frågan om föräldrarna hade möjlighet att välja inskolningsmetod för sitt barn, skulle de 

göra det? Svarade 7 av 12 föräldrar ”ja”, 2 föräldrar ”nej” och 3 föräldrar ”vet ej”. Svaren var 

blandade mellan förskolan på landet kontra förskolan i förorten. Motiveringen från de 

föräldrar som skulle vilja välja inskolningsmetod, samt vilken de då skulle välja, skrev bland 

annat såhär ”Då jag har god erfarenhet av traditionell inskolning skulle jag välja den framför 

3-dagarsmetoden som jag inte har någon erfarenhet av”. En annan förälder skriver 

 

Jag skulle välja den traditionella. Men det viktiga är att man under 

inskolningen är flexibel och anpassar sig/den efter barnet. Det är viktigt 

att inskolningen får ta tid om det behövs. Inte stressa fram en inskolning 

på några dagar. 

 

En tredje förälder, som varit med om båda inskolningsmodellerna skriver 

 

Jag har inskolat på båda sätten och föredrar föräldraaktiv. Jag skulle valt 

den om jag fick välja. Det blev inte så utdraget. Tror att den traditionella 

inskolningen kan passa vissa. Det beror på hur man är. 

 

De föräldrarna som svarat ”nej” och ”vet ej” skriver en av föräldrarna  

 

Jag tycker att båda metoderna är bra så jag har ingen preferens. Lämnar 

det till förskolan att bestämma vad som passar deras situation och 

barngrupp bäst 
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Några av de föräldrarna anser sig inte heller tillräckligt kunniga för att välja 

inskolningsmetod, utan lämnar det åt pedagogerna. 

 

Föräldrarna i förorten, som varit med om båda inskolningsmetoderna tyckte att båda varit 

bra, men föredrog den föräldraaktiva tredagarsmetoden då den gick snabbare. Barnet 

hade klarat av att bli tryggt under den tiden också. ”Jag tycker att båda sätten har haft sina 

fördelar. Båda inskolningarna gick väldigt bra och barnen blev trygga och bekväma fort” 

skrev en förälder. Tolkningen av enkätsvaren för de föräldrar som varit med om båda 

inskolningsmetoderna väljer enhälligt den föräldraaktiva inskolningsmetoden och deras 

huvudsakliga argument är att den går snabbare. Några föräldrar beskriver också hur deras 

barn blev tryggt, precis som syskonet hade blivit som inskolades med den traditionella 

inskolningsmetoden. Främsta argumentet är dock att den föräldraaktiva inskolningen går 

fort. Skillnaderna mellan förskolan på landet och förskolan i förorten är att föräldrarna på 

respektive förskola upplever sin inskolningsmetod som den bästa men meningarna går 

isär om man ser till varför de tycker det. På landet ser man till barnets chanser att hinna 

bli tryggt i lugn och ro medan föräldrarna i förorten ser främst till att inskolningen ska gå 

fort. 

 

Flera föräldrar trycker på att förälderns delaktighet är viktig, samtidigt som det är barnet 

inskolningen ska anpassas efter och att inskolningen får ta tid. Niss (2011) menar att första 

mötet med förskolan är viktigt för både barnet och föräldrarna då det präglar hur synen på 

förskolan och pedagogerna fortsättningsvis kommer att se ut för barnet och dess föräldrar. 

Därför är det viktigt att det blir ett positivt möte (a.a.). Några av föräldrarna hade börjat med 

tredagarsinskolning och upplevt att det inte fungerade för barnet.  Pedagogerna hade då 

tillsammans med föräldrarna förlängt inskolningen tills barnet blev tryggt. En förälder skriver 

”Det är alltid viktigt att personalen är lyhörd, tillmötesgående och flexibel”. Niss (2011) anser 

att en inskolning ska ta minst två veckor där barnet successivt knyter band till en pedagog 

som så småningom kan ersätta föräldern när denne arbetar (a.a.). 

 

5.3 Analys av resultat ur ett psykologiskt perspektiv 

Om det är en barnskötare eller en förskollärare som har hand om inskolningen har ingen 

betydelse. Däremot behöver inskolande pedagog ha kunskaper i barns utveckling, 

anknytnings och samspelsteorierna samt finnas kvar på förskolan efter 
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inskolningsperioden. Psykologerna Gunilla Niss, Marianne Brodin och Ingrid Hylander 

anser samstämmigt att barn är olika och därför ska inskolningsmetod anpassas efter 

barnet. En inskolning tar tid och måste få göra det. Under en inskolning ska barnet hinna 

knyta an till en och helst fler vuxna på förskolan. Barnet ska helst ha skapat band till 

andra barn på förskolan också samt lärt sig rutinerna. Då kan barnet känna trygghet och 

klara en separation från föräldrarna på ett bra sätt. Niss (2011) säger: ”Inskolningens 

syfte är att lindra separationen genom att det finns en annan person som barnet 

känslomässigt har knutit an till och som duger för barnet i förälderns ställe (a.a.)”. Brodin 

& Hylander (1997) skriver att barn är olika vilket också bör resultera i att längden på 

inskolningen måste varriera beroende på barn (a.a.). 

 

Anknytning, trygghet och samspel är viktiga aspekter. Att bygga upp den trygghet som 

krävs för att klara en separation från föräldrarna kräver minst två veckors inskolning. Det 

är den tid det tar att skapa band till en vuxen på förskolan. Den föräldraaktiva 

tredagarsmetoden är en metod som inte tar sin utgångspunkt i barnets behov fullt ut och 

ska därför inte praktiseras på förskolans småbarnsavdelningar. De små barnen har sällan 

erfarenhet av separationer från föräldrarna och kan då inte heller veta att de kommer 

tillbaka. Gunilla Niss (2011) säger: ”Risken är också att barnets förtroende för vuxna får 

en rejäl knäck. Det kan ta lång tid att komma över” (a.a.). De äldre barnen och då 

speciellt de som redan gått på förskola tidigare kan inskolas med tredagarsmetoden men 

kan lura pedagogerna att tro att de anpassat sig snabbt och bra på den korta tiden. Risken 

när pedagogerna ser barnet som ”dagisvana” och inskolningen gått snabbt och smärtfritt 

är att barnet aldrig knutit an till någon speciell pedagog. Det kan resultera i stora 

bekymmer längre fram. Barn och föräldrar behöver få en positiv bild av förskolan. 

Föräldrarnas syn är viktig då det smittar av sig på barnet. Förberedelserna inför en 

inskolning är därför viktiga och ett besök av inskolningspedagog i barnets hem innan 

första dagen på förskolan kan vara bra. Det är dock lika viktigt att barnet har en uppmärkt 

hylla för ytterkläder och exrakläder samt en plats vid matbordet. Förskolan ska vara trygg 

och rolig.  

 

Hur bra eller dålig en inskolning blir har betydelse för lång tid framåt för barnet. Viktigt 

är att barnet får den tid det behöver för att skaffa sig en ny anknytningsperson i förälderns 

ställe. Inte bara samspelet med och bandet till en vuxen har betydelse, även samspelet 

mellan barnet och de andra barnen i förskolegruppen har betydelse för om förskolan är 
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positiv eller negativ för barnet. Det viktigaste för barnets fortsatta utveckling är trygghet. 

Trygghet i en eller flera anknytningspersoner. Winnicott (1993) skriver att grunden till att 

ett barn har förmågan att vara ensam är att det först är ensam i moderns närvaro. 

”Grunden för förmågan att vara ensam är alltså en paradox; upplevelsen av att vara 

ensam medan någon annan är närvarande” (a.a.s.135-136). Winnicott skriver att med den 

grunden kan modern ersättas av något moderssubstitut, så som pedagogerna i förskolan. 

”Här förutsätts en speciell typ av relation” (a.a.s.136). Det beskriver hur viktigt det är att 

pedagogerna i förskolan får en bra kontakt med barnet som ska inskolas. Stern, Bowlby 

och Hagström trycker också på vikten av att se till barnets behov att bli omhändertaget, 

samt att pedagogerna har förståelsen för hur barn reagerar utanför sitt trygga hem och 

utan sina föräldrar. Samt att pedagogerna har kunskap om utvecklings- och 

anknytningsteorierna. Även samspelet mellan barnet och de andra barnen i 

förskolegruppen är viktigt. 

 

5.4 Inskolningsmodellernas för och nackdelar 

Efter att ha intervjuat pedagoger i förskolan på landet och förskolorna i förorten samt 

förskolepsykologen Gunilla Niss, tagit del av föräldrars syn genom deras enkätsvar kan vi se 

både för och nackdelar med båda inskolningsmetoderna i vår studie. Även i teorierna kan vi 

hitta för och nackdelar med inskolningsmetoderna. Teorierna styrker dock endast olika 

resonemang som kan anses som för eller nackdelar. Tvåveckors inskolning har den fördelen 

att barnet i lugn och ro tillsammans med sina föräldrar successivt får bekanta sig med 

förskolan. Barnet hinner skapa förtroende för och känna trygghet i ytterligare en 

anknytningsperson (pedagogen) förutom föräldrarna. Tid finns också att introduceras på ett 

bra sätt i förskolans rutiner och att skapa kamratkontakter i övriga barngruppen. Inskolningen 

sker utefter barnets behov och kan därför utökas eller minskas tidsmässigt beroende på vad 

som anses bäst för barnets trygghet. En förälder som inskolat sitt barn enligt 

tvåveckorsmetoden säger: ”inskolning är en självklarhet och bör pågå tills det att barnet är 

tryggt med att vara på förskolan”. Nackdelarna är mest nackdelar för föräldrar och pedagoger 

som kan tycka att två veckor är lång tid.  

 

Tredagarsmetoden har den fördelen att den är snabb och föräldrar behöver inte ta ledigt från 

jobbet så många dagar. Föräldrarna och barnen får också en god inblick i hur förskolan 

fungerar med rutiner och aktiviteter. Ytterligare en fördel är att inskolningen utgår från 
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barnets behov varvid antal inskolningsdagar ökas tills barnet anses tryggt, men oftast räcker 

tre dagar. Nackdelen med den föräldraaktiva tredagarsmetoden är i stort sett de samma som 

fördelarna. En snabb inskolning gör det svårt för barnet att knyta an till ytterligare en 

anknytningsperson förutom föräldern. Barnet hinner heller inte skapa den trygghet det 

behöver för att på ett bra sätt klara separationen från föräldern. Inte heller förstå förskolans 

rutiner eller ha fått kamrater i övriga barngruppen. 

 

5.5 Pedagogens/förskolans val av inskolningsmetod 

Det är en självklarhet för alla som arbetar inom förskolan att barnen behöver en 

inskolningsperiod där föräldrarna deltar. Hur inskolningen läggs upp varierar mellan olika 

förskolor. Såväl förskolan på landet som en av förskolorna i förorten kan ha två veckor eller 

mer. Förskolan i förorten kan dock praktisera den föräldraaktiva metoden beroende på hur 

inskolande pedagog ser på metoden. Den andra förskolan i förorten arbetar med tredagars 

(föräldraaktiv) inskolning och har olika antal dagar från tre till det antal man kommer överens 

med föräldrarna om med utgångspunkt i barnets behov. Samtliga pedagoger anser att 

inskolningen och valet av metod sker med barnets behov som utgångspunkt.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Det vi kommit fram till i vår undersökning är att synen på barnets behov av tid för att skapa 

nya kontakter och känna trygghet skiljer sig åt mellan pedagoger och psykologer. Då framför 

allt mellan de pedagoger i förorten som förespråkar den föräldraaktiva tredagarsmetoden och 

psykologerna.  Pedagogerna menar att barnen hinner bli trygga och skapa band till en ny 

anknytningsperson vid den föräldraaktiva metoden. Psykologerna Gunilla Niss, Marianne 

Brodin och Ingrid Hylander hävdar motsatsen. De finner stöd i sitt resonemang om att den så 

viktiga anknytningen för att skapa trygghet tar längre tid än tre dagar i anknytnings och 

samspelsteorierna, som Bolwby, Stern och Winnicot beskriver. Vad som styr valet av 

inskolningsmetod kan konstateras se olika ut beroende på förskola och pedagog. I vissa fall är 

det barnets behov som styr men i andra pedagogens vilja att ha en så snabb inskolning som 

möjligt. Ibland i kombination med att föräldern vill skynda på inskolningen då arbetsgivaren 

saknar förståelse om dess vikt. Vid tolkning av föräldraenkäten ser vi att synen på tid ser olika 

ut beroende på om man bor på landet eller i förort. På landet får det ta tid, föräldrarna trycker 
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på barnets chanser att hinna bli tryggt i lugn och ro, medans föräldrarna i förorten ser fördelen 

i att inskolningen går fort. 

 

Tidsperspektivet skiljer sig dock inte allt för mycket åt mellan pedagoger, vare sig på landet 

eller i förorten, det spelade inte heller så stor roll vilken inskolningsmetod man valde att 

praktisera, den traditionella eller den föräldraaktiva metoden. Genomgående i vår studie var 

att alla pedagogerna, oavsett inskolningsmetod, menade att det viktigaste är att utgå från 

barnets behov, hur lång tid det behöver för att bli inskolat och tryggt, samt att barnet lär känna 

en eller flera pedagoger på förskolan. Förskolan på landet utgick från två veckor, men 

inskolningen tog inte alltid så lång tid. På förskolan i förorten valde man den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden och utgick från tre dagar, men ibland tog inskolningen längre tid. 

Sammanfattningsvis en gyllene medelväg, där man i ursprungsläget valt olika metoder, men 

avslutar i något gemensamt, att se till varje barns enskilda behov. 
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6. Avslutande kommentarer 

 

I detta kapitel diskuteras hur vår studie genomförts, metoddiskussion. Vi diskuterar även de 

resultat som framkommit, i en sammanfattande diskussion. Vi har valt att dela upp de 

avslutande kommentarerna i fyra rubriker.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Då vår undersökning endast är utförd på tre förskolor är naturligtvis resultatet begränsat. 

Detta resultat kan inte tala för hur det ser ut i stort. En annan brist i undersökningen är att det 

inte gjorts observationer. Hade observationer gjorts, kunde vi ha jämfört om det pedagogerna 

verkligen tycker stämmer överens med hur de arbetar på ett mer vetenskapligt sätt. 

Då vi båda två har mångårig erfarenhet av inskolning på förskola har det varit oundvikligt att 

helt bortse från egna upplevelser och tolkningar. En av oss har erfarenhet av båda 

inskolningsmetoderna i vår undersökning. Dessutom känner vi både pedagoger och föräldrar 

mer eller mindre väl. 

 

För att få en bild av verkligheten gjorde vi en empirisk undersökning. Dels intervjuade vi åtta 

pedagoger och en förskolepsykolog, Gunilla Niss, samt använde oss av enkäter. Enkäterna 

delade vi ut till sexton föräldrar, varpå vi fick in tretton enkätsvar. Stukàt(2005) skriver 

”Forskningsproblemet ska styra metodvalet” (a.a. s.36) och med det menar vi att för att få 

svar på vår studie ville vi få med fler perspektiv, så som pedagogers, förskolepsykologers och 

föräldrars. Vi valde att intervjua pedagoger och förskolepsykologen Gunilla Niss eftersom vi 

ansåg att genom utvecklande frågor och följdfrågor, skulle vi troligtvis få mest utvecklade 

svar. För att göra relevanta intervjufrågor diskuterade vi vilka intervjufrågor vi trodde skulle 

ha bäst relevans för vårt syfte. De skulle vara öppna frågor, men ändå så riktade att vi skulle 

få vårt ämne och frågeställningar besvarade. Under intervjuns gång skulle vi ju fylla på med 

intressanta följdfrågor för att borra oss djupare in i ämnet. Vi känner båda att vi till en början 

var ringrostiga och såg svårigheterna med att intervjua och ställa de rätta följdfrågorna. Det 

var lätt att det blev frågor som kunde besvaras med ja eller nej. De sista intervjuerna var de 

som kändes mest bekväma och professionella. Intervjuerna gick ändå väldigt bra och vi kände 

att vi fick svar på våra frågor. En av informanterna, en pedagog, sa efter intervjun att frågorna 
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var väldigt intressanta och att de hade fått henne att utmana sitt tänkande kring inskolning. 

Hon kände att de hjälpte henne att inte bara ”tänka i samma gamla vanor”. 

 

På föräldraenkäten fick vi tillbaka en stor del av de enkäter vi delade ut. Vi tror att det beror 

på att vi delade ut dem personligen och att informanterna känner oss ganska bra. Ett problem 

var dock att vissa frågor som vi gärna hade sett att föräldrarna svarade lite utförligare på, det 

vill säga, där de själva kunde beskriva varför de tyckte si eller så, inte blev besvarade på vissa 

ställen i enkäterna. Det skiljer sig dock från enkät till enkät. Vi känner ändå att vi fick svar på 

det vi ville ha var på, men att det hade blivit ännu tydligare om alla skrivit på alla frågor. 

Några av föräldrarna skrev ”se föregående svar” så de kanske kände eller tolkade frågan som 

samma eller väldigt lika. Vi tar på oss ansvaret för att frågorna kanske skulle ställts på ett 

annat sätt. Hade vi fått utförligare svar om ikryssningsrutorna undvikits och enbart 

förklarande svar kunnat ges? Alternativet hade varit att vi antingen gjort en pilotstudie och 

provat enkäten först eller att vi delat ut några fler enkäter. Vi känner dock att vi fick 

föräldrarnas syn på inskolning. Valet att dela ut sexton enkäter, åtta på varje förskola, gjorde 

vi med tanke på att vi gjorde en kvalitativ undersökning och inte en kvantitativ. Vi ville få 

föräldrarnas röst, vad de tyckte och tänkte, inte majoritetssvar. 

 

Vi anser att metoderna vi valt för att få våra frågor besvarade var bra, det var dock 

tidskrävande att tolka enkäterna. Likaså att transkribera intervjuerna. Men med noggranna 

bearbetningar kan vi känna oss säkra och nöjda med att citat och våra informanters 

information är korrekt. Vidare har vi också försökt att hålla oss neutrala, så att rätt fakta 

framkommer utan att vi vinklar resultatet i vår studie. 

 

6.2 Sammanfattande diskussion 

 

6.2.1 Valet av inskolningsmetod och styrdokumenten 

Vad som styr förskolans val av inskolningsmetod samt vad som ska beaktas vad gäller 

inskolning skulle man kunna tro står i förskolans styrdokument. Den reviderade versionen ska 

ju vara tydligare än tidigare. I en jämförelse mellan Läroplanen för förskolan Lpfö 98 och 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 kan vi konstatera att lydelsen vad gäller 

inskolning i stort sett är den samma. Den reviderade är dock tydligare i ansvarsfördelningen 
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och trycker på förskollärarens ansvar. Det innebär inte att det är förskolläraren som ska ha alla 

inskolningar. Mer ett förtydligande vad gäller ledarrollen. Vi blir dock förvånade över hur lite 

det står om inskolning i läroplanen. Inskolningen som är så viktig för barnets fortsatta tid på 

förskolan. Läroplanen lämnar ett stort utrymme för den enskilda pedagogen att utforma 

inskolningen efter sitt eget huvud. Det måste innebära att inskolningen ser olika ut beroende 

av inskolningspedagogens kunskaper och syn på inskolning. 

6.2.2 Föräldrars syn på inskolningen 

Föräldrar lämnar det viktigaste de har till förskolan. Många frågor runt hur barnet blir 

emottaget och hur den fortsatta vistelsen och tryggheten på förskolan kommer att se ut finns 

hos alla föräldrar när de ska börja lämna sitt barn i förskolan. Samtidigt ser vi en skrämmande 

skillnad i föräldrars resonemang mellan landsbygd och förort. Föräldrarna på landet är 

konsekventa. De vill att inskolningen ska vara lugn och gå i barnets takt. Det får ta den tid 

som behövs. De anser därför att två veckor är lagom. Även föräldrar i förorten trycker på 

barnets trygghet innan en inskolning kan anses klar. Samtidigt vill de att inskolningen ska gå 

snabbt och förordar den föräldraaktiva tredagarsmetoden just därför. Kanske den så kallade 

”stressen i storstan” har en viss påverkan. Föräldrar påverkas också av de pedagoger de möter. 

Egentligen påverkas också pedagoger av föräldrar. Tredagarsmetoden skulle kunna vara ett 

resultat av att tillräckligt många föräldrar vill ha en snabb inskolning. Eller så finns det inte 

belägg för att tre dagar inte skulle räcka för ett barn att bli tryggt. Barn och föräldrar upplever 

och hanterar separationer på olika sätt utifrån individuella erfarenheter och läggning. Många 

föräldrar vill nog inte ”lämna ut sig och sitt barn” genom att berätta om tidigare erfarenheter 

och läggning.  

6.2.3 Barnets behov av trygghet och inskolningsmetod 

Samtliga pedagoger anser att de väljer inskolningsmetod med utgångspunkt i barnets behov. 

Frågan är om det är barnets behov som styr valet av inskolningsmetod eller om det är de 

vuxnas bekvämlighet och möjligen föräldrars krav på att skynda på. Det skulle också kunna 

vara så att inskolningsmetoder växlar och modeflugor i metodval kommer och går. Kanske 

hade vi fått svar på det till viss del om vi också gjort observationer för att se om inskolningen 

tar den utgångspunkt som pedagogerna säger. 

 

Det allra viktigaste målet med inskolningen är enligt såväl pedagogerna på landet och i 

förorten, som psykologerna Gunilla Niss, Marianne Brodin och Ingrid Hylander att barnet får 
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knyta an till någon vuxen och gärna flera personer i arbetslaget. Det behöver vara personer 

som efter invänjningen finns kvar nära barnet.  Anknytnings- och samspelsteorierna styrker 

resonemanget. Trots samsynen på vikten av anknytning och trygghet skiljer sig synen på 

vilken inskolningsmetod som bäst svarar upp mot det mellan pedagoger och psykologer vilket 

är en intressant iakttagelse. Tiden direkt efter en inskolning är egentligen den känsligaste 

tiden för barnet. Då ska barnet klara av att lämnas av föräldern och dela sin dag med andra 

vuxna och med många barn.  Inskolningen ska underlätta för barnet att separera från 

föräldern. Psykologerna Gunilla Niss, Marianne Brodin och Ingrid Hylander är överrens samt 

finner stöd i anknytnings- och samspelsteorier om att det tar tid för ett litet barn att bli van vid 

och få förtroende för nya vuxna och barngruppen. Barnet behöver också tid att bli 

hemmastadd i en helt ny omgivning med många rum, korridorer och uteplatser samt vänja sig 

vid nya rutiner för att sova och äta. En inskolning enligt psykologerna bör vara minst två 

veckor lång. Det lilla barnet som inte förstår klockan, och inte kan överblicka dagen behöver 

bli förtrogen med hur olika händelser återkommer i en viss ordning varje dag. Det måste 

innebära att rutinerna med sin regelbundenhet blir en sorts klocka som barnet så småningom 

lär sig. Även detta måste i så fall hjälpa barnet att känna sig trygg i förskolan. Psykologerna 

menar därför att en inskolningsperiod om minst två veckor behövs. Å andra sidan hävdar 

pedagogerna i förorten att barnet hinner få den trygghet det behöver för att på ett bra sätt klara 

separationen från föräldern med den föräldraaktiva metoden. Det skulle innebära att valet av 

inskolningsmetod styrs med utgångspunkt i barnets behov. Pedagogerna i förorten hävdar det 

och att få bakslag har skett. Psykologernas påstående om motsatsen skulle därför kunna 

ifrågasättas. 

 

Med tanke på att det inte verkar spela någon roll för barnets trygghet vilken inskolningsmetod 

förskolan praktiserar, frågar vi oss vilken tilltro vi kan ha till olika teorier och forskning över 

huvud taget. Pedagogerna kanske väljer inskolningsmetod utefter upprepade erfarenheter av 

lyckade inskolningar. Tvåveckorsinskolningar får ibland utökas till tre veckor då 

bedömningen är att barnet är i behov av det. Ser pedagogen att barnet inte är i behov av två 

veckor minskas inskolningstiden på samma sätt. Likaså utökas tiden utefter barnets behov vid 

den föräldraaktiva metoden. I båda fallen eftersträvas trygghet hos barnet innan inskolningen 

kan anses avslutad. I slutändan skulle det innebära att det som styr pedagogernas val av 

inskolningsmetod ändå är med utgångspunkt i barnet och dess behov. I det resonemanget 

kommer psykologer, forskning och pedagoger närmare varandra. Det skulle innebära att det vi 

egentligen kommit fram till är att pedagoger på förskolan i dag oftast är så pass flexibla och 
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har ett barnperspektiv att det kan bli lite förvirrat. Just flexibilitet och barnperspektiv kan vara 

ett resultat av större medvetenhet på förskolan om det som eftersträvas i våra styrdokument i 

stort. När pedagogen utgår från barnet kan det vara svårt att säga att man praktiserar en 

enstaka inskolningsmetod. Delarna i de olika inskolningsmodellerna flyter ihop och får ny 

form för att passa just ett specifikt barns introduktion i förskolan. Kanske är det fel att i 

sådana fall säga att förskolan praktiserar den ena eller den andra inskolningsmetoden.  

 

Något vi funderat på så här i efterhand är var föräldrarna kommer in i planeringen av sitt 

barns inskolning. Pedagogerna menar att de tillsamman med föräldrarna kommer överrens om 

hur inskolningen ska se ut och hur lång tid barnet behöver. I verkligheten verkar pedagogen 

redan ha bestämt hur det ska vara och de flesta föräldrar verkar vara nöjda med det eller 

känner att de varit delaktiga då de fått information.  

 

6.3 Vidare forskning 

Vi har under arbetets gång tittat på två olika inskolningsmodeller, två veckors och tre dagars 

inskolning. Vi har hört pedagogers och föräldrars syn på inskolningen och de två modellerna. 

Vi har också fått tre barnpsykologers perspektiv på inskolning varav den enes syn även på 

inskolningsmodeller vårt arbete handlar om. Många nya tankar har väckts och flera frågor 

dykt upp. Det hade varit intressant att också ta reda på hur och om olika inskolningsmodeller 

påverkar barnen. Det skulle också vara intressant att fortsätta en sådan forskning med att 

undersöka huruvida den ena eller andra inskolningsmodellen är bättre eller sämre lämpad 

beroende på barnets bakgrund och erfarenheter. 

 

 

 

… Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina 

årsringar. Det är summan av det som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt 

senaste ansikte, jag känner av alla mina tidigare. (Tranströmer, 1993)
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor pedagogerna 

 

1. Vad anser du är syftet med en inskolning? 

 

2. Vad är viktigt att tänka på inför en inskolning? 

 

3. Vad är viktigt att tänka på under inskolningen? 

 

4. Vilken betydelse anser du att förälder/vårdnadshavare har under inskolningen och hur ser 

samarbetet ut mellan förskolan och vårdnadshavare? 

 

5. Beskriv hur en inskolning går till på din förskola. 

 

6. Vilka fördelar och nackdelar ser du med tvåveckors respektive tredagars inskolning? 

 

7. Hur lång tid anser du en inskolning bör ta? 

 

8. Finns möjlighet till längre tid om barnet behöver det? 

 

9. Skulle du kunna tänka dig att föräldrarna får välja inskolningsmetod? 

 

10. Hur ställer du dig till olika inskolningsmetod för olika barn? 

 

11. Vilken betydelse anser du att inskolningen har för barnets möjligheter till utveckling och 

lärande under sin förskoletid? 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor Gunilla Niss, Förskolepsykolog 

 

1. Vad anser du är syftet med en inskolning? 

2. Vad är viktigt att tänka på inför en inskolning? 

3. Vem på förskolan anser du ska ta hand om inskolningen av barnen förskollärare, barnskötare 

eller vikarier? 

4. Beskriv hur en inskolning bör se ut på förskolan. 

5. Hur lång tid anser du en inskolning bör ta? 

6. Finns det flera inskolningsmetoder som du förespråkar? 

7. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tvåveckorsinskolning? 

8. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med tredagarsinskolning? 

9. Hur tycker du att pedagogerna ska tänka när de ska välja inskolningsmetod? 

10. Hur ställer du dig till olika inskolningsmetod för olika barn? 

11. Hur ser du på att föräldrarna får välja inskolningsmetod? 

12. Vilken betydelse anser du att förälder/vårdnadshavare har under inskolningen och hur ser 

samarbetet ut mellan förskolan och vårdnadshavare? 

13. Vilken betydelse anser du att valet av inskolningsmetod har för barnets möjligheter till 

utveckling och lärande under sin förskoletid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Bilaga 3 

 

Enkät -  Hur ser du som förälder på inskolningen? 

 

Mitt namn är…………………………….. och jag läser till lärare mot de yngre åren vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag tillsammans med min studiekamrat 

………………………………..på att skriva ett examensarbete som handlar om inskolning på 

förskolor. För oss känns det viktigt att få föräldrarnas syn på inskolning. Vi anser att 

inskolningen är betydelsefull för en god start på barnens fortsatta förskoletid.  Lpfö 98 är 

tydlig i sitt uppdrag, förskollärarens ansvar är att ”varje barn tillsammans med sina föräldrar 

får en god introduktion i förskolan” (Skolverket, 2010.s. 13). I enlighet med de 

forskningsetiska reglerna kommer vi naturligtvis inte att nämna några namn på medverkande 

föräldrar och barn. Vi kommer heller inte nämna namnen på de förskolor studien gjort på. 

OBS! 

Det är viktigt att du svarar på enkätfrågorna samt gör det så utförligt som möjligt. Utan 

ditt svar blir vår studie inte tillförlitlig och kan inte användas i vårt examensarbete som 

då blir bristfälligt. 

 

 

Är du man Kvinna 

1. I vilken utsträckning har du erfarenhet av inskolning på förskola? 

 

 Med ett barn  Med två barn                     Med fler än två barn 

 

 

2. Känner du till hur en föräldraaktiv (tredagars) inskolning går till? 

 

Ja  Nej    Vet inte   

Synpunkter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

   

 

3. Känner du till hur en traditionell (två-tre veckor) inskolning går till? 

Ja  Nej    Vet inte   

Synpunkter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vilken av inskolningsmetoderna har du erfarenhet av? 

Föräldraaktiv  Traditionell  Vet inte 

 

Synpunkter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur upplever du som förälder inskolningen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Om du hade möjlighet att välja inskolningsmetod för ditt barn, skulle du göra det då? 

Ja  Nej    Vet inte   

 

Motivera ditt svar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

   

 

 

7. Vad skulle i så fall göra att du väljer den ena eller den andra inskolningsmetoden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Är det något du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vi ber dig att senast den_________2011 lämna ditt enkätsvar på förskolan. 

Det finns en egenhändigt gjord brevlåda innanför huvudentrén. I den stoppar du ditt 

enkätsvar. 

 

 

 

Tack för din medverkan. 

Monica Lindgren & Anette Strand 

 

 

 

 

 

 

 


