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Sammanfattning 

Följande uppsats studerar olika inskolningsmetoder utifrån hur pedagogerna beskriver 

metoden i relation till barnens behov och förutsättningar, hur inskolningsmetoderna lever upp 

till läroplanens mål och hur pedagogerna ser på föräldrarnas delaktighet och medverkan vid 

inskolningar. Syften med studien är att analysera tre olika inskolningsmetoders för- och 

nackdelar i relation till pedagogers arbetsvillkor och barns behov och förutsättningar. 

Inskolningsmetoderna vi valt att närma oss är den traditionella tvåveckorsmetoden, den 

föräldraaktiva tredagarsmetoden och gruppinskolningsmetoden.  

 

Studien genomfördes som en intervjustudie i en mindre respektive större kommun. Utifrån 

detta valdes tre förskolor i den mindre kommunen och två förskolor i den större kommunen 

ut. Dessa fem förskolor valdes med anledning av att de använder sig av de metoderna som vi 

strävade efter att hitta. Resultatet av våra intervjuer visar på att nästan alla pedagoger 

beskriver den valda inskolningsmetoden som positiv i förhållande till barnens behov och 

förutsättningar oavsett vilken metod de arbetar utifrån. Vilket tyder på att 

inskolningsmetoderna lever upp till läroplanens mål i detta avseende. I frågan om hur 

inskolningsmetoden påverkar pedagogernas arbetsvillkor skiljer sig pedagogernas svar åt. Det 

går däremot inte att utläsa ett mönster att en viss inskolningsmetod påverkar pedagogernas 

arbetsvillkor mer än en annan inskolningsmetod. Resultatet av våra intervjuer visar även på 

att nästan alla pedagoger anser att föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolningen är 

viktig oavsett vilken metod de arbetar utifrån. 

 

Vår slutsats är att det inte är valet av inskolningsmetod som är avgörande för hur lyckad en 

inskolning kommer att bli. Oavsett vilken metod som väljs måste arbetet alltid utgå ifrån 

barnets behov och förutsättningar. Barn har olika behov och därför passar olika 

inskolningsmetoder till olika barn. Det viktiga är att valet av inskolningsmetod passar barnet 

som ska skolas in och att pedagogen är lyhörd för barnens signaler så att inskolningen kan 

justeras och anpassas under inskolningsperiodens gång.  

 

 

Nyckelord:  

Inskolning, Inskolningsmetoder, Traditionell inskolning, föräldraaktiv inskolning, 

gruppinskolning, anknytningsteorin  
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1. Inledning 

Många barn i åldern 1-5 år tillbringar idag stora delar av sin vakna tid på förskolan. Christina 

Gars (2002) menar att det har inneburit att barndomen och föräldraskapet har blivit offentligt i 

mycket större utsträckning än tidigare. För de flesta små barn är det en stor händelse i deras 

liv att börja på förskolan (Niss & Söderström 2006). Malin Broberg, Birthe Hagström och 

Andreas Broberg (2012) lyfter att inskolningen ofta är en situation som förknippas med starka 

känslor hos både föräldrar och barn. Enligt författarna är förskolans miljö en stor förändring 

för barnet. I hemmet har det varit ett lugnt tempo där barnet har spenderat dagarna med en 

eller flera vuxna som de känner väldigt väl. Författarna menar vidare att inskolningen har tre 

grundläggande syften. Ett syfte är att barnet behöver vänja sig vid den nya miljön i förskolan. 

Det andra syftet är att barnet behöver tid för att skapa en trygg anknytning till en pedagog 

som kan fungera som ersättare under dagen för föräldrarna när de arbetar. Det sista syftet är 

att vänja barnet vid att klara sig flera timmar i sträck utan föräldrarna så att barnet kan känna 

sig tillräckligt trygg för att ägna sig åt lek och utforskande.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/2010) framgår det tydligt att det är förskollärarnas ansvar 

att alla barn som börjar i förskolan ska få en god introduktion tillsammans med sina föräldrar. 

Naturligtvis är både förskollärarnas och föräldrarnas önskan att starten på barnens förskoletid 

ska bli en bra och trygg upplevelse (Niss 2009). ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg” (Lpfö 98/2010 s 5).  Under inskolningsperioden är det viktigt för 

förskolläraren att skapa en positiv relation både med barnet och föräldrarna för att de ska 

känna sig trygga på förskolan. Känner barnen att föräldrarna är trygga, blir även barnen 

trygga (Jonsdottir & Nyberg 2013). Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och det är 

därför viktigt att ett ömsesidigt förtroende skapas (Lpfö98/2010). Föräldrarna ska under 

inskolningen få inblick i förskolans verksamhet samtidigt som förskolläraren ska få inblick i 

vem barnet är, barnets behov och barnets förutsättningar.! ! Inskolningsperioden bör vara 

individinriktad och anpassad efter barnets och föräldrarnas behov eftersom den lägger!
grunden för vidare relation och samverkan mellan förskola och hem (Jonsdottir & Nyberg 

2013).  

 

Det är många faktorer som påverkar hur olika förskolor väljer att utforma sin inskolning. Det 

kan ibland handla om hur förskolan är organiserad och om vad föräldrar och/eller pedagoger 
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har för önskemål (Broberg, Hagström & Broberg 2012). ”Pedagoger vittnar om att många 

föräldrar inte har tid att ägna flera veckor åt inskolning, och därför har olika metoder för 

snabbinskolning tagits fram” (Ibid. s 157). De menar även att förskolan kan påverkas av för 

långa inskolningar, särskilt om det sker flera inskolningar på samma gång. Långa och många 

inskolningar kan påverka både barnen på förskolan och den vardagliga pedagogiska 

verksamheten. Broberg m.fl. för fram att vid många inskolningar på samma gång blir kraven 

på pedagogerna högre. Pedagogerna måste då ha en förmåga att möta alla barnens behov och 

förutsättningar. Oavsett vilken inskolningsmetod förskolorna väljer att följa är det viktigt att 

ge tydlig information till föräldrarna så att de t.ex. vet vad deras roll är under inskolningen. 

För alla typer av inskolning är pedagogernas engagemang och förhållningsätt gemensamma 

faktorer. Pedagogerna behöver bygga positiva relationer, samspela med barnet och skapa bra 

förutsättningar för dialog mellan föräldrar och pedagoger. Det viktigaste av allt är att barnets 

behov får stå i centrum (Arnesson Eriksson 2010). 

 

På förskollärarprogrammet berörs ämnet inskolning delvis i kurslitteraturen, men det är den 

del av förskollärarens ansvarsområde som behandlats minst. När vi sökte efter forskning inom 

ämnet inskolning upptäckte vi att det finns väldigt lite forskning om just inskolning. Vi har 

även upptäckt att två inskolningsmetoder benämns med andra begrepp i litteraturen jämfört 

med vad pedagogerna kallar dessa i förskolan. Vi har närmat oss traditionell inskolning, 

gruppinskolning och föräldraaktiv inskolning i vår studie och det är dessa tre begrepp 

forskarna använder sig av i den litteratur vi granskat. Under våra VFU perioder har vi 

uppmärksammat att pedagogerna benämner traditionell inskolning som tvåveckorsinskolning 

och föräldraaktiv inskolning som tredagarsinskolning.  

 

I den forskning och de c-uppsatser vi granskat efterfrågades forskning om 

inskolningsmetoder, deras lämplighet och vilken betydelse olika inskolningsmetoder har för 

barnens fortsatta utveckling. Mer forskning inom inskolning och inskolningsmetoder skulle 

kunna bidra till att barnen får ännu bättre introduktion i förskolans verksamhet, att 

inskolningsmetoderna utvecklas och förhoppningsvis även att barnen ges bättre 

förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom det är en så stor efterfrågan på forskning 

inom detta område vill vi undersöka och skapa ny kunskap om vilka inskolningsmetoder som 

är vanliga på olika förskolor, vad det är för skillnader metoderna emellan och vem det är som 

bestämmer att dessa inskolningsmetoder ska användas.   

!
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1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med arbetet är att analysera tre olika inskolningsmetoders för- och nackdelar i relation 

till pedagogers arbetsvillkor och barns behov och förutsättningar. Med pedagogernas 

arbetsvillkor menar vi i denna undersökning exempelvis arbetsbelastning, arbetstid och 

planeringstid. Vi har därför valt att utgå från frågorna: 

 

• Hur lever de olika inskolningsmetoderna upp till läroplanens mål om att tillgodose 

både barnens behov och förutsättningar samt pedagogernas arbetsvillkor? 

 

• Hur beskriver pedagogerna den inskolningsmetod som används i verksamheten i 

relation till barnens behov och förutsättningar? 

 
• Hur ser pedagogerna på föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolningen? 

 

1.2. Disposition av uppsatsen  

I denna uppsats kommer vi att undersöka fem pedagogers arbete med olika 

inskolningsmetoder utifrån ett anknytningsteoretiskt förhållningssätt.  

 

Vi har valt att i vårt avsnitt om tidigare forskning lyfta fram forskning som är gjord tidigare 

inom området inskolning. Detta gör vi för att visa på att vår undersökning anknyter till den 

tidigare forskningen och försöker även bygga vidare på denna. Vi väljer att till skillnad från 

den tidigare forskningen fokusera på pedagogernas uppfattningar istället för att fokusera på 

inskolningsbarnet, men vi väljer att i likhet med delar av den tidigare forskningen använda 

samma teoretiska utgångspunkt, anknytningsteorin. 

 

Efter det ger vi en bild av vår teoretiska utgångspunkt som innefattar anknytningsteorin och 

mål från läroplanen för förskolan Lpfö98/2010. Till vårt syfte har vi kopplat en 

forskningsfråga som vi kommer att undersöka närmare. I vårt metodavsnitt beskriver vi val av 

metod, undersökningens urval av intervjupersoner och genomförande, analys och bearbetning 

av intervjusvar samt etiska aspekter. I resultatredovisningen redovisas en presentation av tre 

inskolningsmetoder, en presentation av intervjuerna samt våra analyser. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion kring de slutsatser vi kommit fram till med anknytning till teoretisk 

utgångspunkt och vår litteraturbakgrund samt en metoddiskussion och förslag på fortsatt 

forskning. 



Cecilia Stridh och Madelene Sjökvist 

4!
!

2. Tidigare forskning  

Vid sökning i olika databaser efter forskning inom området inskolning och 

inskolningsmetoder har vi upptäckt att detta är ett område som det forskats väldigt lite 

omkring, både internationellt och i Sverige. Vi har sökt i databaserna LIBRIS, ArtikelSök,!
Eric Ebsco, Summon och DIVA. Sökord som vi använt är, inskolning, inskolning i förskolan, 

traditionell inskolning, föräldraaktiv inskolning, gruppinskolning samt 

anknytning/anknytningspersoner i förskolan. Vi har även sökt på de engelska orden 

preschool, attachment in preschool och attachment theory. Många C-uppsatser har skrivits 

inom området inskolning på senare tid, men avhandlingar, rapporter och magisteruppsatser 

saknas nästan helt. Efter mycket sökande hittades en magisteruppsats av Tina Liefvendahl 

(2010), en avhandling av Ingrid Hårsman (1994) och en vetenskaplig artikel av Maria 

Simonsson och Mia Thorell (2010) som vi finner relevanta för vår studie om olika 

inskolningsmetoder.  

 

Liefvendahl (2010) har i sin magisteruppsats fokuserat på den föräldraaktiva inskolningen. I 

Hårsmans (1994) avhandling har de små barnens separationsreaktioner, interaktionsmönster, 

anpassning och allmänna utveckling under inskolningen varit i fokus. Simonsson och Thorell 

(2010) har i sin artikel fokuserat på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen. En 

genomgång av dessa studier följer nedan. 

 

2.1. Föräldraaktiv inskolning på förskolan ur ett anknytningsteoretiskt 

perspektiv 

Tina Liefvendahl (2010) har i sin studie Föräldraaktiv inskolning på förskolan ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv undersökt hur små barn reagerar på separationen från sina 

föräldrar efter en avslutad föräldraaktiv inskolning, även kallad tredagarsinskolning.  

Hon har även undersökt pedagogers och föräldrars syn på inskolning. Liefvendahl utgår bland 

annat från frågeställningarna: Hur reagerar barnen vid lämning och hämtning i kontakten med 

sina föräldrar? Hur upplever pedagogerna barnens reaktioner och beteenden? Hur upplever 

föräldern den föräldraaktiva inskolningsmetoden för sitt barn? Författaren har använt sig av 

en kvalitativ metod i form av observationer och intervjuer för att samla in sin empiri. Hon har 

observerat fem barn efter avslutad inskolning och intervjuat deras föräldrar samt två 

pedagoger. Författarens teoretiska utgångspunkt har varit anknytningsteorin och resultatet har 

analyserats med stöd i anknytningsteorin och tidigare forskning.  
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Liefvendahl (2010) kommer fram till att det är en stor del av barnen som visar starka 

separationsreaktioner och har stora behov av pedagogernas närhet och lyhördhet även en lång 

tid efter att den föräldraaktiva inskolningen tagit slut. Hon tar stöd i Bowlby som menar att 

inskolningen ska ske under en längre period där barnet gradvis vänjer sig vid förskolans 

miljö. Liefvendahl beskriver i sin studie att hon utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

kan se att det är en fördel för barnen att under en tredagars inskolning konstant ha med sina 

föräldrar som utgör den trygga basen hos barnet. Föräldrarna som deltagit i studien uttrycker 

att de varit nöjda med inskolningsmetoden, men några av dem har också uttryckt att de 

upplever att deras barn har reagerat starkt vid separationen vid lämning. Liefvendahl (2010) 

kommer även fram till att pedagogerna inte alltid finns till hands vid lämning efter avslutad 

inskolning och hon menar att detta kan påverka lämningssituationen negativt. I intervjuerna 

med pedagogerna framgår det att de känner av tidsbrist, att de inte räcker till. Utifrån 

intervjuerna framkommer det även att föräldrarna har vissa förväntningar på pedagogerna, 

t.ex. att de ska locka in barnet i verksamheten. Detta beskriver Liefvendahl som att det kan 

förväntas bli en krock med pedagogernas förväntningar och detta menar författaren kan 

påverka barnets anpassning och möjlighet att få en god start i verksamheten.  Liefvendahl 

(2010) kommer fram till att pedagogerna upplever att barnen inte är helt färdiginskolade efter 

en föräldraaktiv inskolning. De upplever att barnen inte är helt trygga och att de är i stort 

behov av närhet.  

 

2.2. Separationer vid tidig daghemsstart  

Ingrid Hårsman (1994) har i sin avhandling Dagliga separationer och tidig daghemsstart: en 

jämförande studie av små barns separationsreaktioner, interaktionsmönster, anpassning och 

allmänna utveckling under de fem första månaderna på ett daghem jämfört en grupp barns 

beteende både på förskolan, eller daghemmet som Hårsman (1994) valt att benämna det, och i 

hemmiljö. Studiens syfte var att ta reda på om en tidig daghemsstart påverkade små barn 

socioemotionellt, hur de reagerar på att börja på daghem och hur de anpassar sig till 

daghemsvistelsen. 

 

Hårsman (1994) har valt Bowlbys anknytningsteori och utvecklingsekologi som teoretiska 

utgångspunkter i sin avhandling. Detta för att få en förståelse för separationen mellan barnen 

och dess föräldrar. Studien bygger på en kvalitativ observationsundersökning av tjugosex 

barn på daghem och tjugosex barn som vistades i hemmiljön. Barnen i studien var i åldern 6-
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12 månader. Det empiriska underlaget inhämtades på 1970-talet. Författaren gjorde 

observationer innan barnet började på daghemmet samt efter genomgången invänjningsperiod 

på daghemmet under en femmånadersperiod. Detta gjordes för att kunna jämföra barnens 

beteenden både före och efter invänjningsperioden samt för att kunna göra en jämförelse med 

barnen som vistades i hemmiljön. 

 

Hårsman (1994) menar att barnen i hennes studie har skolats in till daghemmets verksamhet 

utifrån fyra olika inskolningsmetoder eller invänjningstyper som författaren har valt att kalla 

de för. En metod som användes var invänjningstyp 1 som innebar att föräldern deltog de 

första dagarna tillsammans med sitt barn. Följande dagar deltog föräldern bara korta stunder 

och lämnade sedan barnet på daghemmet i några timmar. Barnen som skolades in med metod 

två var tillsammans med föräldern på daghemmet inledningsvis och lämnades sedan på 

daghemmet för en vistelse på ca tre och en halv timme per dag. I invänjningstypen metod tre 

var föräldern i början med sitt barn på heltid och därefter lämnades barnet kortare stunder som 

successivt utökades tills barnet vistades heltid på egen hand. I den fjärde metoden deltog 

föräldrarna i flera heldagar tillsammans med barnet på daghemmet för att sedan lämnas på 

egen hand till daghemmets verksamhet. En variant av denna metod var även att barnet redan 

från första introduktionsdagen lämnades själv ett par timmar. 

 

Resultatet av Hårsmans (1994) undersökning visar att barnens socioemotionella beteende 

påverkas negativt i början av invänjningsperioden. Då var barnen ofta ledsna och grät vilket 

författaren för fram är en konsekvens och ett resultat av sorgereaktionen som uppstår vid 

separationen från mamman, av att vistas i en främmande miljö samt att vårdas av personal 

som barnen ännu inte känner så väl. Barnen i studien ville under denna period gärna sitta i 

personalens knä eller bli buren, trots att de visade en osäkerhet för direkt ögonkontakt med 

personalen. Författaren lyfter att detta kan visa på att barnet är i behov av en trygg 

anknytningsperson som kan ge trygghet och tröst. När barnen hade spenderat ca sju veckor på 

daghemmet gick de över i en anpassningsfas enligt Hårsman (1994). Då hade de flesta barnen 

anpassat sig till den nya tillvaron, var mer aktiva och började knyta an till personalen. Vid 

lämningstillfället kunde det fortfarande vara känslosamt för flera av barnen och även flera av 

de barn som inte visade så starka separationsreaktioner under sina första veckor på 

daghemmet gjorde det under denna period. Författaren betonar att alla barn är olika och de 

påverkas och reagerar olika vid inskolning (eller det som författaren kallar invänjning). 
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2.3. Barns sociala samspelsprocesser under inskolningen 

Maria Simonsson och Mia Thorell (2010) har i sin vetenskapliga artikel Att börja på 

förskolan: Exempel på barns sociala samspelsprocesser under inskolningen redovisat deras 

studie om barns samspelsprocesser under inskolningen. Författarna menar att inskolningen 

inte bara sker utan att alla inblandade aktörer är med och gör inskolningen. Syftet med studien 

var att lyfta fram hur barn som inskolas i förskolans verksamhet både involveras av andra och 

involverar sig själv i sociala samspel som sker på förskolan under inskolningsperioden. 

 

Författarnas utgångspunkt för studien var att alla barn är aktiva medkonstruktörer till 

skapandet av sina egna liv och sin barndom. Detta perspektiv har sin bakgrund inom det 

barndomssociologiska forskningsområdet. Författarna har valt ett relationellt perspektiv som 

innebär att alla individer lär och utvecklas i interaktion med andra individer och omgivningen. 

Studien har en etnografiskt inspirerad ansats och bygger på en kvalitativ 

observationsundersökning. Författarna har använt sig av både videoobservationer och 

fältanteckningar i sitt arbete. Studien är genomförd på en förskola i en medelstor stad i 

Sverige. Det empiriska underlaget består av sjutton timmars videoinspelning med fokus på två 

barn, en flickas (3:1) och en pojkes (1:6), inskolningsperiod. Författarna har i sin studie följt 

barnen under en två veckors period, från och med att barnen tog sina första steg in i 

förskolans verksamhet och fram till dess att de var färdiginskolade. 

 

Resultatet av Simonsson och Thorells (2010) studie visar på att inskolningen är en komplex 

process där alla aktörer som finns på förskolan ingår. Författarna menar att de kan se att 

barnen som inskolas är aktiva aktörer när det gäller att få tillträde till de sociala 

samspelsprocesserna som pågår på förskolan. Även de barn som redan går på förskolan är 

intresserade av att knyta kontakter med nykomlingarna. Alla tillträdesförsök lyckas dock inte 

alltid. Vissa barn behöver därför hjälp för att ta sig in i befintliga nätverk och sociala 

processer. Författarna hävdar att de nya barnens sociala liv skapas tillsammans med andra 

barn och pedagoger på förskolan samt med hjälp av materialet som finns i förskolans miljö 

och omgivning.  

 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning och fortsatt problematisering 

En sammanställning av studierna visar att inskolningen är en komplex process. Både 

Liefvendahl (2010) och Hårsman (1994) har studerat barns separationsreaktioner och 
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studierna visar att anknytning är en betydande faktor för en lyckad inskolning. I Hårsman 

(1994) sökte barnen trygghet och närhet hos personalen trots att de ännu var för osäkra för 

direkt ögonkontakt. I Liefvendahl (2010) var barnen i stort behov av närhet och lyhördhet från 

pedagogerna, inte bara under inskolningsperioden utan även en längre period efter 

inskolningen. Simonsson och Thorell (2010) för fram att inskolningen inte bara sker utan görs 

av alla inblandade aktörer (andra barn, föräldrar och pedagoger) i barnens sociala 

samspelsprocesser medan i Liefvendahl (2010) och Hårsman (1994) ligger fokus på aktörerna 

inskolningsbarn, föräldrar och pedagoger. 

 

I Liefvendahls (2010) studie var föräldrarna nöjda med den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden, men författaren lyfter fram att en stor andel av barnen visade starka 

separationssvårigheter vid lämning även efter inskolningsmetoden. Det är ändå svårt att hävda 

att inskolningsmetoden skulle vara olämplig på grund av att barn reagerat starkt på separation 

efter denna inskolningsmetod. Hårsman (1994) framför att barnen i hennes studie har skolats 

in med olika invänjningsmetoder. Trots detta visar hennes resultat på att barnen i 

anpassningsfasen visade starka separationsreaktioner vid lämning. Detta visar på att val av 

inskolningsmetod inte är avgörande för en lyckad inskolning. 

 

Vi vill anknyta vår studie till forskningen ovan. Det finns många olika inskolningsmetoder 

eller invänjningsmetoder som Hårsman (1994) kallar det. Liefvendahl (2010) är kritisk till 

den föräldraaktiva inskolningsmetoden medan föräldrarna i hennes studie är nöjda med 

metoden. I Hårsmans (1994) studie är valet av invänjningsmetod inte avgörande för minskade 

separationsreaktioner hos barnen under anpassningsfasen. Till skillnad från Liefvendahl 

(2010), Hårsman (1994) och Simmonsson och Thorell (2010) vill vi inte lägga fokus på 

barnen utan vi väljer att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med olika 

inskolningsmetoder samt metodernas för- och nackdelar enligt pedagogerna. Vi kommer i vår 

studie att i likhet med Liefvendahl (2010) och Hårsman (1994) använda oss av 

anknytningsteorin som utgångspunkt. I vårt sökande efter tidigare forskning har vi inte funnit 

studier där pedagogers perspektiv på inskolning framgår, därför väljer vi att titta på detta. Vi 

hoppas med vår studie kunna bidra till en mer kompletterande bild av olika 

inskolningsmetoders för- och nackdelar utifrån pedagogers perspektiv samt en bild av hur 

några pedagoger beskriver den inskolningsmetod som används i verksamheten i relation till 

barnens behov och förutsättningar.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Teoretiskt har denna studie sin utgångspunkt inom anknytningsteorin. Denna teori är viktig ur 

ett inskolningsperspektiv eftersom detta är en period då det nya barnet behöver finna trygghet 

hos pedagoger och andra barn på förskolan, i en främmande miljö. Förskolans läroplan 

(Lpfö98/2010) för tydligt fram att anknytning är viktigt och att pedagogerna ska skapa 

tillitsfulla relationer med både barnen och deras föräldrar för att barnet ska känna trygghet och 

kunna utvecklas så bra som möjligt. Under detta avsnitt kommer anknytningsteorin, vikten av 

anknytningspersoner och inskolningen utifrån förskolans läroplan presenteras.  

!
3.1. Anknytningsteorin 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att John Bowlby är anknytningsteorins 

grundare. Han levde mellan 1970-1990 och var psykoanalytiker med ett stort intresse för 

anknytning och anknytningsbeteenden (Liefvendahl 2010). Anknytningsteorin är en teori om 

de sociala och de biologiska mekanismer som ingår i fenomenet anknytning (Sterner & 

Lundberg 2010). ”Begreppet anknytning är den svenska översättningen av det engelska 

begreppet attachment. Begreppet betonar betydelsen av något mindre som hänger ihop med 

och är beroende av något större” (Broberg, Hagström & Broberg 2012 s 33). 

 

Anknytning utvecklas successivt och är en relationsspecifik process som efterhand utvecklas 

till ett specifikt psykologiskt band mellan de personer som ingår i anknytningsprocessen 

(Broberg, Hagström & Broberg 2012). Görel Sterner och Ingvar Lundberg (2010) menar att 

under de senaste 40 åren har det gjorts omfattande studier ”om bristfällig, otrygg ambivalent 

och osäker anknytning, och dess långsiktigt negativa konsekvenser för den sociala, 

emotionella och kognitiva utvecklingen hos barnet” (Ibid s 10).  

 

Enligt Broberg m.fl.(2012) är separation ett exempel på hur det kan skapas otrygghet hos ett 

barn som sedan kan få stora konsekvenser för barnets utveckling i livet. De menar vidare att 

anknytningsbehovet för ett barn inte försvinner utan finns alltid där. Barn har alltid behovet 

av att känna sig trygga och beskyddade. Författarna beskriver ett barns anknytningssystem 

som en på och av knapp. Slås anknytningssystemet på känner sig barnet otrygg och orolig 

över något vilket kan resultera i att barnets utforskandesystem slås av och fokus för barnet blir 

då att finna trygghet och närhet hos sin anknytningsperson. Barnets anknytningssystem stängs 

inte av helt utan lägger sig i så kallat viloläge. Författarna anser därför att det är viktigt för 
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barnet att alltid känna sig trygg med sin anknytningsperson i förskolan så barnets nyfikenhet 

för utforskande och lek kan fortgå (Broberg, Hagström & Broberg 2012). Med en trygg 

anknytning hjälper föräldrarna eller pedagogerna barnet att utforska världen, vilket även ger 

barnet bättre förutsättningar till en god utveckling (Sterner & Lundberg 2010).  

 

3.2. Anknytningspersoner 

Broberg m.fl. (2012) menar att under dagen i förskolan fungerar pedagogerna som 

ersättningspersoner för föräldrarna och blir därför den viktigaste tryggheten för barnen under 

dagen. De menar vidare att barnen har koll på vart deras anknytningsperson befinner sig, i alla 

situationer som förekommer under dagens gång. När de små barnen leker kan de behöva ha 

pedagogen nära sig för att ha möjligheten att springa till denne och ”tanka” trygghet för att 

sedan fortsätta sin lek. Författarna nämner att de äldre barnen endast kan behöva höra ord från 

pedagogen som visar att han/hon finns i närheten. Det blir på så sätt en känslomässig 

förmedling med orden från pedagogen som hjälper barnet att känna trygghet, så att barnet kan 

fortsätta med den pågående leken.  

!
3.3. Inskolning utifrån förskolans läroplan 

I läroplanen för förskolan Lpfö 98/2010 framgår det att förskolläraren har ansvar för 

inskolningen av nya barn. Detta genom att ge både barnen och deras föräldrar en god 

introduktion i förskolans verksamhet samt anpassa den pedagogiska verksamheten till alla 

barn. ”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 

är viktig, så att vistelsen i förskolan blir” (Lpfö98/2010 s 5) så positiv som möjligt. Förskolan 

ska ses som ett komplement till hemmet och vara ett stöd för föräldrarna i deras ansvar för 

barnens omsorg, fostran och utveckling. I ett samarbete med föräldrarna ska förskolan arbeta 

för att varje barn utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

För att lyckas med detta behöver pedagogerna i förskolan skapa tillitsfulla relationer med 

föräldrarna och barnen. Med ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet ges barnet bra 

förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt. Pedagogerna ska vara tydliga och öppna 

med förskolans mål, riktlinjer och verksamhetens innehåll för att möjliggöra föräldrarnas 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Pedagogerna behöver även vara lyhörda och ta till 

sig av föräldrarnas synpunkter när det gäller planering, innehåll och genomförande av 

verksamheten. 
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Förskolans verksamhet ska erbjuda en trygg miljö som lockar och utmanar barnen till lek och 

olika aktiviteter. Verksamheten ska vara lärorik, rolig och trygg för alla barn som vistas i 

verksamheten och pedagogerna ska fortlöpande samtala ”med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan” (Lpfö98/2010 s 13). 
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4. Metod 

4.1. Val av metod 

I denna studie användes en kvalitativ metod. Robert K. Yin (2013) lyfter fram att kvalitativ 

metod innebär att forskaren genom intervjuer och/eller enkäter samlar in sin empiri. Han 

menar att den kvalitativa metoden ger möjligheten till att få med känslor och tankar från de 

intervjuade och att den kvalitativa metoden därför ger en djupare forskning. Wayne K. Hoy 

(2010) för fram att genom kvalitativ forskning kan man få förståelse för sociala – och 

mänskliga beteenden samt förstå varför människor beter sig som de gör. Yin (2013) menar att 

forskning med kvalitativ metod kommer närmare verkligheten. Han menar vidare att den 

kvalitativa metoden oftast kräver mycket tid och att det är en stor mängd data som ska samlas 

in och transkriberas. Forskaren måste även vara försiktig med att inte ha förutfattade 

meningar och inte blanda in sina egna värderingar, vid exempelvis insamling av empiri. 

 

4.2. Samtalet som forskning - Kvalitativ intervju 

Samtalet människor emellan har en viktig funktion för det mänskliga samspelet. I samtalet 

ställs och besvaras frågor. Genom att samtala med andra människor lär vi känna den andra 

aktören och får ta del av personens tankar, känslor, erfarenheter, förhoppningar och vi får ta 

del av den värld som aktören lever och befinner sig i (Kvale 1997). Enligt Steinar Kvale 

(1997) bygger en forskningsintervju på vardagliga samtal med en struktur och ett syfte. 

”Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för 

intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt 

provade kunskaper” (Kvale 1997 s 13). Yin (2013) menar att intervjuer kan utformas på 

många olika sätt, men att alla utformningar faller under två huvudkategorier, de strukturerade 

intervjuerna och de kvalitativa intervjuerna. Inom de strukturerade intervjuerna utgår 

intervjuaren från ett detaljerat manus som består av ett frågeformulär med alla frågor som ska 

ställas. I manuset ingår även att intervjuaren vid varje intervjutillfälle använder sig av samma 

beteende och samma uppträdande. Inom de kvalitativa intervjuerna utgår inte forskaren från 

något frågeformulär utan använder istället en tankeram med frågor som har relevans för 

studien. Frågorna varierar beroende på intervjuns kontext och intervjuaren använder sig inte 

av ett enhetligt beteende eller uppträdande. ”En kvalitativ intervju försiggår istället som ett 

samtal, och intervjun skapar själv en sorts social relation vars karaktär och egenskaper är 

beroende av den enskilde deltagaren” (Ibid s 138).   
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Valet av kvalitativ intervju som metod i vårt arbete bygger på att vi genom intervjuerna ville 

få ta del av pedagogernas tankar, känslor och erfarenheter kring området inskolning för att på 

så sätt få svar på våra frågeställningar och vårt syfte. Den kvalitativa intervjumetoden stämde 

väl överrens med vårt val att använda oss av en minneslista med frågor istället för ett färdigt 

frågeformulär. Vi ville även att vår intervju skulle ha karaktär av ett samtal. Enligt Pål 

Repstad (2007) ska inte den person som blir intervjuad känna känslan av att det bara finns ett 

rätt svar. Detta blev därför viktigt när intervjufrågorna i vår minneslista formulerades till vår 

studie för att undvika att de intervjuade skulle bli frustrerade och/eller mindre motiverade att 

svara på våra frågor. De kvalitativa intervjuerna har gett möjligheter att se på inskolningen 

och val av inskolningsmetod, utifrån ett pedagogperspektiv. Valet av metod har även gett 

möjlighet att synliggöra ifall inskolningsmetoden/erna utgår från pedagogernas arbetsvillkor 

och/eller barnets behov och förutsättningar. Vi har däremot inte haft möjlighet att ta reda på 

barnens upplevelser av inskolningar eftersom några sådana intervjuer inte genomförts och i 

många fall var barnen för små för att intervjuas. Vi har heller inte haft möjlighet att ta del av 

ett föräldraperspektiv eftersom studien genomfördes under en period då väldigt få 

inskolningar genomfördes i verksamheterna. Detta gjorde att vi inte fick tillräckligt med 

föräldrar som kunde tänka sig att delta i vår undersökning och föräldraperspektivet valdes 

även bort på grund av studiens omfattning. 

 

4.3. Undersökningens upplägg och genomförande 

Innan vi påbörjade detta arbete hade vi kunskap om flera olika inskolningsmetoder och vår 

ambition var därför att söka efter förskolor till vår undersökning som arbetade i enlighet med 

det vi sökte. Redan innan vårt uppsatsskrivande tog fart kontaktade vi flera förskolor via 

telefon varav fem valdes ut. Dessa förskolor valdes med anledning av att de använder sig av 

de metoderna som vi strävade efter att hitta. 

 

De fem förskolorna vi valt att studera ligger i en liten och en stor kommun i mellersta 

Sverige. I den lilla kommunen bor drygt 10 000 invånare och det finns 12 förskolor utspridda 

både inom stadskärnan och i ytterområdena. Den stora kommunen har drygt 140 000 invånare 

och i dagsläget 154 förskolor. En anledning till varför vi valt att studera fem förskolor i just 

dessa kommuner beror på att efterfrågan på förskoleplatser just nu är mycket hög. Det har 

gjort att båda kommunerna öppnat nya förskolor, nya avdelningar och berett plats i befintliga 

verksamheter. Detta har lett till att det nu pågår många inskolningar i kommunernas 

förskoleverksamheter.  
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Vid första kontakt med pedagogerna informerades de om syftet med intervjun, deras rätt till 

anonymitet och ett datum för intervjutid planerades in. Vi skrev ner frågor inför intervjuerna 

som presenterades vid intervjuerna och som under samtalen fungerade som en minneslista. 

Frågorna följdes inte ordagrant utan vävdes in i samtalen under pågående intervjuer. 

Intervjuerna valde vi att genomföra var och en för sig, enskilt med varje förskollärare på 

avskilda platser inom förskolans lokaler. Detta för att öka möjligheten till att intervjua i lugn 

och ro utan störande moment. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning via Ipad 

och vissa delar antecknades för hand då vi fick med olika uttryck från pedagogerna, 

exempelvis användandet av citattecken med fingrarna. Enligt Pål Repstad (2007) är 

ljudupptagning under en intervju positivt då effekten av vad personen säger uttrycks genom 

olika tonfall vilket blir problematiskt att få med genom att endast anteckna för hand. Vill 

intervjuaren däremot få med ansiktsuttryck menar författaren att papper och penna kan 

användas för att anteckna vid sidan av. Repstad menar även att med ljudupptagning finns den 

stora fördelen och möjligheten att spola tillbaka och lyssna om och om igen. 

 

För att bilda intervjufrågor, till vår minneslista, utifrån vår frågeställning fokuserade vi på 

olika teman vi ville titta på. Vi valde att fokusera på pedagogers syn på inskolningsmetoder, 

föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolning, barns behov och förutsättningar samt 

pedagogers arbetsvillkor, t.ex. arbetstid och planering som teman för våra intervjufrågor.  

!
4.4. Kvalitet och generaliserbarhet 

Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) menar att i all typ av forskning ställs det krav på 

att forskningen är genomförd och framförd på ett sådant sätt att det visar på god kompetens 

och hög kvalitet. Yin (2013) för fram att resultaten från kvalitativ forskning är svåra att 

generalisera och att resultaten därför bara kan ses som en bild av det som omedelbart har 

studerats. Resultaten av sådana studier kan endast ge slutsatser av specifika människors 

upplevelser och tankar i specifika situationer. Om resultatet ska kunna generaliseras måste 

personerna ”i studien utgöra ett stickprov som är representativt för hela den kända 

populationen som studien sedan ska kunna uttala sig om” (Thornberg & Fejes 2009 s 229). 

Det är därför viktigt att understryka att resultaten i vår kvalitativa studie inte kan dra några 

generella slutsatser utan resultaten kan endast refereras till respondenternas upplevelser, 

tankar och känslor. Våra respondenter kan heller inte ses som representativa för alla 

pedagoger i landet.  
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Kvalitet i forskning beskrivs ofta med begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet validitet 

refererar t.ex. till om forskaren mäter det hen avsätt att mäta, om forskaren samlat in relevant 

empiriskt material utifrån sin valda frågeställning samt i vilken grad forskningens resultat är 

användbart i praktiken (Thornberg & Fejes 2009). Reliabilitet handlar om hur noga utfört en 

undersökning är samt om resultaten skulle bli detsamma eller skilja sig åt ifall 

undersökningen genomfördes på nytt av andra forskare. Reliabiliteten i ett forskningsprojekt 

blir högre om resultatet skulle bli detsamma om andra forskare utförde samma studie. Hög 

reliabilitet kan vara svårt att uppnå med kvalitativa undersökningar (Larsen 2012). 

 

Vi anser att vårt arbete har hög validitet eftersom det har relevans och nytta för pedagoger 

som arbetar med inskolning i förskolans verksamhet. Det finns mycket lite forskning inom 

området inskolning och därför kan vårt forskningsresultat bli användbart i praktiken. Vi anser 

även att vårt empiriska material varit relevant och bidragit till ny kunskap inom området 

utifrån de frågeställningar vi valt. När det gäller reliabiliteten anser vi att det är svårt att få en 

hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning som vår eftersom vi endast har intervjuat ett fåtal 

pedagoger. Det är därför svårt för oss att avgöra om andra forskares resultat skulle bli 

detsamma om de gjorde en liknande studie som vår.  

 

4.5. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet presenterar i sina forskningsetiska principer fyra individskyddskrav som ska 

uppfyllas vid forskning. Informationskravet som innebär att deltagarna i studien ska bli 

informerade om syftet med undersökningen. Konfidentialitetskravet som innebär att 

deltagarna i studien ska ha anonymitet, det ska inte gå att identifiera personerna i 

undersökningen som lämnat privata uppgifter om sig själva. Samtyckeskravet som innebär att 

deltagarna ska vara informerade om att de ska lämna sitt samtycke till deltagande och även ha 

rätten till att avbryta sin medverkan om de önskar. Det sista kravet, Nyttjandekravet innebär 

att uppgifter om personerna som deltar i studien endast får användas för forskningens syfte.  

Nästa stycke synliggör vårt användande av dessa krav. 

 

Vid första kontakten med pedagogerna tillfrågades de om deltagande i vår undersökning, de 

informerades muntligt via telefonen om syftet med arbetet, deras rätt till anonymitet och att vi 

inte tänkt nämna deras namn alls under intervjun. Konsten att på ett säkert sätt hålla personer 

anonyma vid en intervju är att inte alls nämna deras namn under en pågående intervju, på så 
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sätt finns inte den intervjuades namn med i materialet menar Pål Repstad (2007). För att 

försäkra oss om intervjudeltagarnas samtycke informerades de ännu en gång innan intervjun 

startades om deras rätt till anonymitet och att de när som helst har rätten till att avbryta sin 

medverkan. Intervjudeltagarna blev även informerade om att det är endast vi som har tillgång 

till materialet vi får med oss från intervjun och att det kommer förstöras när studien anses 

vara klar. För att säkra intervjudeltagarnas anonymitet i vår studie har vi valt att benämna 

pedagogerna i intervjuerna som pedagog 1,2,3,4 och 5. Vi har även valt att använda oss av 

ordet hen istället för hon/han, detta för att öka anonymiteten inom arbetslaget.  

 

4.6. Analys och bearbetning av intervjusvar 

Då vi valde att genomföra intervjuerna var och en för sig valde vi att lyssna igenom och 

transkribera vårt insamlade material på samma vis. När intervjutranskriptionerna var gjorda 

valdes de delar som ansågs betydelsefulla i relation till syfte och frågeställningar. 

Transkriptionerna har sedan gjorts om från citatform till berättandeform. En omformulering 

av den insamlade empirin som redovisas i resultatdelen (kapitel 5) är gjord till ett formellt 

språk. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) framhåller vikten av att i en kvalitativ 

analys kunna skapa mening ur en stor mängd data. De menar vidare att en kvalitativ analys 

handlar om att se skillnaden mellan det betydelsefulla och det triviala i sin insamlade empiri. 

Vi har valt att analysera vårt resultat mot anknytningsteorin och förskolans läroplan. Vi har 

analyserat vårt resultat genom att jämföra intervjusvaren med anknytningsteorin och 

läroplanens mål för förskolan. Detta för att visa på likheter och skillnader mellan den 

insamlade empirin, anknytningsteorin och läroplanens mål. Anknytningsteorins huvudområde 

handlar om att det anses vara väldigt viktigt att barn känner trygghet i förskolan. För att 

barnen ska få en god möjlighet till att utforska förskolans värld måste tryggheten prioriteras 

högt. Då tryggheten är oerhört viktig för barnen vid inskolningsstart anser vi det vara lämpligt 

att analysera mot anknytningsteorin. Vi har även valt att analysera mot läroplanen för 

förskolan där det framgår att tryggheten och en god inskolningsstart är viktig för barnen. 

Läroplanen för förskolan genomsyrar verksamheten och vi anser det vara relevant att även 

använda läroplanen som ett analysverktyg. Läroplanens mål som vi visar på i kapitel 3 har 

valts på grund av att de handlar om inskolning i förskolan. 
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4.7. Metoddiskussion 

Studien är, som nämnts tidigare i metodkapitlet, baserad på en kvalitativ intervjustudie. Enligt 

Yin (2013) ger en sådan metod en djupare forskning där intervjuaren även får ta del av 

respondenternas tankar och känslor. Vi upplevde att respondenterna i våra intervjuer gärna 

delade med sig tankar, men det var svårt att utläsa deras känslor. Vi känner ändå att vi valde 

rätt metod när vi valde kvalitativ intervjustudie eftersom resultatet då blir mer verklighetsnära 

enligt Yin (2013) än med en kvantitativ metod. Författaren menar vidare att en kvantitativ 

metod endast ger ett ytligt resultat i form av statistik på hur något är, men inte varför det är 

som det är.  

 

Empirimaterialet i vår studie består alltså av intervjuer. Vi ansåg att vi genom intervjuerna 

kunde få rätt underlag för att svara på vår frågeställning. Vi anser i efterhand att vår studie 

skulle ha berikats om vi även hade haft möjlighet att observera förskolornas arbete under 

deras inskolningsperioder. Repstad (2007) anser att en kombination av olika 

forskningsmetoder ger ett bredare empirimaterial och medför en säkrare grund vid tolkning av 

materialet. Med både intervjuer och observationer hade vi fått en mer heltäckande bild av 

inskolningsperioderna. Genom intervjuerna fick vi endast ta del av pedagogernas perspektiv. 

Med både intervjuer och observationer hade vi även kunnat få med föräldrarnas och barnens 

perspektiv. På grund av studiens omfattning och att studien genomfördes under en period då 

väldigt få inskolningar genomfördes i verksamheterna, fann vi det omöjligt att genomföra 

både intervjuer och observationer trots att detta skulle ha berikat våra resultat. 

 

Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna återgå till intervjuerna och lyssna på dem flera 

gånger. Enligt Repstad (2007) finns det risker med ljudupptagning i intervjusituationer. Han 

menar vidare att vissa respondenter i det närmaste är allergiska mot ljudupptagningar och blir 

hämmade av dessa. I sådana situationer blir intervjun trög och intetsägande. Vi upplever inget 

motstånd mot ljudupptagning bland våra respondenter, men vi kan inte utesluta att 

ljudupptagningen kan ha upplevts hämmande av respondenterna och inverkat på deras svar.    
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5. Fem förskolor – fem olika inskolningsmetoder 

I följande kapitel kommer en presentation av olika inskolningsmetoder presenteras samt en 

redogörelse av studiens frågeställningar genom att presentera resultatet av våra fem intervjuer 

på fem olika förskolor och deras arbete med olika inskolningsmetoder. Frågeställningarna vi 

utgår ifrån är: Hur lever de olika inskolningsmetoderna upp till läroplanens mål om att 

tillgodose både barnens behov och förutsättningar samt pedagogernas arbetsvillkor?, Hur 

beskriver pedagogerna den inskolningsmetod som används i verksamheten i relation till 

barnens behov och förutsättningar? och Hur ser pedagogerna på föräldrarnas delaktighet 

och medverkan vid inskolningen? Valet att presentera intervjuerna var för sig bygger på att 

förskolorna arbetar olika trots att flera av dem utgår från samma inskolningsmetod. Detta var 

svårt att synliggöra med en annan presentationsform.! 
 

5.1. Presentation av inskolningsmetoder som våra valda förskolor använder sig 

av 

Redan innan vi påbörjade detta arbete hade vi kunskap om flera alternativa 

inskolningsmetoder och vår ambition var därför att försöka hitta förskolor till vår 

undersökning som arbetade i enlighet med det vi sökte. Förskolorna i vår resultatdel har valts 

med anledning av att de använder sig av de metoderna som vi strävade efter att hitta. I denna 

del av vår studie kommer även tre inskolningsmetoder presenteras. Metoderna som 

presenteras nedan är den traditionella tvåveckorsmetoden, gruppinskolningsmetoden och 

föräldraaktiv inskolningsmetod, även känd som tredagarsmetoden. 

 

5.1.1. Traditionell inskolning 

Den traditionella inskolningsmetoden har varit den mest använda metoden i Sverige under 

lång tid (Bjelke & Karlsson 2013). Med metoden skolas nya barn och föräldrar in i förskolans 

verksamhet under två till tre veckor (Arnesson Eriksson 2010). Tanken är att det ska vara en 

försiktig och gradvis inskolning där första veckan ska ge ett smakprov på förskolans 

verksamhet. De första dagarna är barnet tillsammans med sin förälder på förskolan korta 

stunder (Bjelke & Karlsson 2013). Marie Arnesson Eriksson (2010) lyfter fram att dessa korta 

stunder är till för att barnet inte ska tröttas ut utan få en längtan att komma tillbaka och 

utforska det förskoleverksamheten har att erbjuda (Ibid.). Under den första veckan får barnet 

även prova på alla förskolans olika aktiviteter t.ex. att äta tillsammans med föräldern på 

förskolan och i slutet av veckan går föräldern iväg korta stunder för att vänja barnet på att bli 
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lämnad. Under följande veckor flyttas gradvis huvudansvaret över till pedagogerna på 

förskolan och barnet lämnas gradvis längre stunder (Bjelke & Karlsson 2013).  

 

Tanken med den traditionella inskolningsmetoden är att barnet får en huvudansvarig pedagog. 

Den pedagogen ska finnas till hands och vara en trygghetskälla för barnet (Arnesson Eriksson 

2010). Broberg m.fl. (2012) hävdar att det är mycket viktigt att barnet får känna trygghet till 

en specifik pedagog på förskolan under inskolningsperioden för att barnet sedan ska kunna 

knyta an till de andra pedagogerna på förskolan. 

 

Bjelke och Karlsson (2013) framhåller att den traditionella inskolningen på två eller tre 

veckor ger upphov till mindre risk för stress hos barnet eftersom inskolningen sker gradvis 

och barnet hinner smälta de nya intrycken i lugn och ro. Författarna påpekar att metoden kan 

bli stressande för föräldrarna på grund av att det kan vara svårmotiverat att få vara ledig så 

lång period från arbetet. En annan nackdel kan vara att verksamheten blir påverkad mycket av 

mindre inskolningsinsatser under längre perioder.  

!
5.1.2. Gruppinskolning 

Gunilla Niss och Anna-Karin Söderström (2006) nämner att förskolan är en gruppverksamhet 

och de menar att även inskolningen kan ske i grupp. Författarna lyfter att de små barnen tidigt 

bör skapa erfarenheter av att vistas i grupp samt att pedagogerna finns till för alla barnen på 

avdelningen. Niss och Söderström (2006) beskriver gruppinskolningen som en ”miniförskola” 

som vanligtvis pågår under tre veckor där alla barnen är nya och börjar tillsammans och där 

föräldrarna är med till en början för att sedan gradvis lämna barnet mer och mer ensam. 

Författarna menar att en gruppinskolning kan få barnen att känna trygghet och tillhörighet till 

varandra då de delar samma situation. Gunilla Niss (1988) nämner att en gruppinskolning kan 

gynna de övriga barnen på avdelningen då pedagogerna inte behöver ta lika mycket tid från 

den ordinarie barngruppen, vilket de hade behövt göra om de skolat in ett barn åt gången. 

 

I artikeln Olika modeller för inskolning i tidningen ”Lärarnas nyheter” har Annika Larsson 

(2011) intervjuat pedagoger om olika inskolningsmetoder. Pedagogen Elisabeth Sjöström 

Elfving som använt sig av och utvärderat arbetssättet med gruppinskolning uttrycker att hon 

endast ser fördelar med metoden. Hon menar att barnen slussas in i rutinerna, föräldrarna får 

lära sig deras rutiner då de är med och bär ansvaret för deras barn den första veckan. 

Pedagogerna får chansen att bygga upp en god kontakt till föräldrarna samt att den vanliga 
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verksamheten snabbare kan fortsätta. Hon uttrycker vidare att det är en fördel att 

gruppinskolning inte drar ut så mycket på tiden, efter andra veckan brukar barnen vara 

färdiginskolade menar hon. 

 

5.1.3. Föräldraaktiv inskolning 

Den föräldraaktiva inskolningen har vuxit fram under de senaste åren. Längden på denna 

inskolningsmetod varierar mellan olika förskolor. Det kan innebära allt från en 

inskolningsperiod på endast tre heldagar eller upp emot en inskolningsperiod på fem till tio 

dagar. Det gemensamma för denna metod är ändå att föräldrarna är aktiva under hela 

inskolningsperioden och deltar tillsammans med barnet under hela dagar på ca 5-6 

timmar/dag i förskolans verksamhet (Arnesson Eriksson 2010). Barnet som ska inskolas går 

alltså heldagar från första inskolningsdagen. Det vanligaste i denna metod är att föräldern är 

med barnet de tre första dagarna för att från och med den fjärde dagen lämna barnet själv på 

förskolan (Bjelke & Karlsson 2013). Det vanliga är att föräldrarna har en jourperiod efter de 

föräldraaktiva dagarna och ska ha möjlighet att snabbt ta sig till förskolan om pedagogerna 

ringer (Arnesson Eriksson 2010). 

 

Arnesson Eriksson (2010) menar att barnet som inskolas med denna metod tränas på att vara i 

förskolans verksamhet istället för att tränas på att bli lämnad. Detta på grund av att föräldrarna 

är tryggheten under inskolningsperioden och barnet kan i lugn och ro knyta an till 

pedagogerna och verksamheten. Eftersom föräldrarna deltar aktivt i all verksamhet signalerar 

de till barnen att det är roligt och tryggt att vara i förskolan (Ibid.). Tanken med metoden är att 

barnet inte får någon ansvarspedagog under inskolningsperioden utan all personal finns 

tillgänglig för alla barn (Bjelke & Karlsson 2013). 

 

Arnesson Eriksson (2010) framhåller att metoden är uppskattad av många föräldrar på grund 

av att inskolningsperioden blir kortare och att föräldrarna känner att de får en ordentlig insyn i 

verksamheten och deras rutiner. Bjelke och Karlsson (2013) lyfter fram att den föräldraaktiva 

metoden även har nackdelar. De påpekar att trots att föräldrarna deltar aktivt i verksamheten 

under tre dagar kan det vara svårt för föräldrarna att bilda sig en uppfattning om hela 

förskolans verksamhet. Författarna menar även att tidsplanen för inskolningen oftast inte 

håller eftersom barnet inte hinner vänja sig tillräckligt mycket vid den nya miljön på så kort 

tid. De långa dagarna kan även göra barnet mycket trött av alla nya intryck (Ibid.).  
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5.2. Traditionell inskolning på förskola 1 

Pedagogen i intervju 1 arbetar på en förskola med två avdelningar. Avdelningarna består av 

två syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år. Pedagogen har arbetat inom förskolläraryrket 

i tio år, men på förskolan i fråga har pedagogen arbetat snart ett år. Vi har valt att namnge 

denne som pedagog 1. På förskolan använder de sig av en traditionell inskolningsmetod som 

pedagogerna på förskolan valt tillsammans. Metoden går till så att de två första dagarna 

kommer barnet tillsammans med en eller två föräldrar och hälsar på i ca 1 timme. Då bekantar 

pedagogerna, barnen och föräldrarna sig med varandra och tittar på verksamheten både inne 

och ute. Följande dagar utökas tiden successivt och föräldrarna försöker att mer och mer vara 

i bakgrunden.  
 

Pedagog 1: föräldrarna håller sig mer i bakgrunden, men finns med… fast på avstånd… det 
kan ju t.ex. vara så att jag och barnet går bort till gungorna och föräldrarna stannar kvar vid 
sandlådan. Barnet kan då ta ögonkontakt med föräldern om det vill och gå bort till föräldern 
om det finns behov.  

 

Pedagog 1 berättar vidare att under dessa dagar kan även barnet prova på att äta eller vila på 

förskolan om det känns rätt för barnet. Pedagog 1 berättar att det märks på barnet om barnet 

känner sig tillräckligt trygg för att prova på lite mer krävande aktiviteter så som att äta och 

vila tillsammans med andra barn. Inskolningsperiodens längd varierar. Pedagog 1 för fram att 

det beror på barnet och är individuellt. Vissa barn blir lämnade redan i slutet av första veckan 

medan andra barn behöver längre tid. De flesta barn är färdiginskolade efter två veckor enligt 

pedagog 1, men om något barn skulle ha behov av ännu längre tid lägger de naturligtvis till 

några extradagar. Pedagog 1 berättar att hen aldrig har varit med om att någon 

inskolningsperiod har pågått längre än tre veckor. 
 

Intervjuare: Du berättar att längden på inskolningsperioden är olika och är individuellt… 
Tas det hänsyn till barnets behov och förutsättningar vid ert val av inskolningsmetod? 
Pedagog 1: Ja, vi tar hänsyn till barnets förutsättningar och behov under 
inskolningsmetoden. Om vi märker att barnet klarar av en inskolning med längre dagar 
redan från början så lägger vi upp ett sådant schema tillsammans med föräldrarna… men 
om barnet istället behöver mer tid så tar vi korta stunder hela första veckan för att sedan 
öka på tiden under vecka två. 
Intervjuare: Du berättar att ni gör schema tillsammans med föräldrarna… Hur tänker ni 
kring föräldrarnas medverkan i inskolningen? 
Pedagog 1: Föräldrarna får påverka tiderna för inskolningen ganska mycket… Lite måste vi 
som personal styra efter våra arbetstider och så vidare, men vi försöker vara flexibla och 
tillmötesgående. 

 

Pedagog 1 berättar att under inskolningen medverkar föräldrarna som en trygghet för barnet 

de första dagarna, men att pedagogerna försöker ”slussa” ut föräldrarnas medverkan mer och 
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mer, under dagarna som följer, för att det ska bli lättare för barnet att klara sig utan sina 

föräldrar på förskolan. Föräldrarna kan inte påverka vilken inskolningsmetod som 

pedagogerna på förskolan ska använda sig av, men de kan ha önskemål om hur lång 

inskolningsperioden ska vara. Om föräldrarnas önskemål går att uppfylla beror på barnet. 

Inskolningsperioden utgår alltid från barnets behov och förutsättningar påpekar pedagog 1. 

Om föräldrarnas önskemål är en vecka och barnet har behov av två veckor blir 

inskolningsperioden två veckor oavsett vad föräldrarna har för önskemål. 

 

Den pedagogiska tanken bakom valet av inskolningsmetod är att barnet ska få knyta an till en 

vuxen på förskolan i taget, att den ska vara individuellt utformad och utgå från barnets behov 

och förutsättningar. En fördel med metoden som pedagog 1 ser är att man som pedagog kan 

vara flexibel när man planerar nästkommande dag eller vecka med föräldrarna. En annan 

fördel som pedagog 1 för fram är att det nya barnet får en ansvarspedagog som barnet kan 

knyta an till först för att sedan i lugn och ro kunna knyta an till övrig personal på avdelningen. 

Den enda nackdelen med metoden som pedagog 1 lyfter fram är att det ofta blir en lång 

period med flera inskolningar och att det kan innebära att de redan inskolade barnen får ”stå 

tillbaka” eftersom den vanliga verksamheten påverkas av alla inskolningar. Pedagog 1 kunde 

inte uttala sig om det fanns fördelar och/eller nackdelar med någon annan inskolningsmetod 

eftersom denne bara hade erfarenhet av den traditionella inskolningsmetoden. 

 

5.3. Analys av traditionell inskolning på förskola 1 

I intervjun med pedagog 1 framgår det tydligt att förskolan arbetar strikt utifrån den 

traditionella inskolningsmetoden. Intervjun visar på att pedagog 1 beskriver att den metod 

som används på förskolan kan ses som positiv i relation till barnens behov och 

förutsättningar. Inskolningen utgår alltid ifrån barnet och är individuell menar pedagog 1. 

Fördelen med metoden är dess flexibilitet. Pedagog 1 för fram att med denna 

inskolningsmetod är det lätt att göra förändringar i inskolningsschemat utifrån hur barnet 

reagerar i verksamheten och på nya moment. Det synliggörs att föräldrarna ses som en viktig 

pusselbit när det gäller barns trygghet i början av inskolningsperioden. Föräldrarnas 

synpunkter och önskemål uppmärksammas, men det är ändå barnens behov och 

förutsättningar som är det som styr om föräldrarnas synpunkter och önskemål kan 

genomföras. 
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Intervjun visar att arbetet med inskolningen på förskolan ger barnen och deras föräldrar en bra 

introduktion i förskolans verksamhet som även förespråkas i läroplanen för förskolan. Mötena 

i början av inskolningsperioden när pedagoger, barn och föräldrar ska få möjlighet att bekanta 

sig med varandra och med verksamheten visar på att förskolan arbetar för att skapa tillitsfulla 

relationer med både föräldrarna och barnen. Detta är viktigt enligt läroplanen för förskolan för 

att barnets vistelse på förskolan ska bli positiv och för att barnet ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt. 

 

Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv arbetar förskolan aktivt med att ge barnet en 

anknytningspedagog som ska fungera som en ersättningsperson för föräldrarna när dessa inte 

finns med i verksamheten. Genom metoden som används på förskolan får barnet i lugn och ro 

knyta an till en pedagog i taget. Detta visar på att pedagogerna är medvetna om att barnen 

behöver trygghet för att kunna utvecklas, utforska och leka. Något som även läroplanen för 

förskolan och anknytningsteorin förespråkar. Sammanfattningsvis visar denna intervju att 

pedagogerna beskriver inskolningsmetoden som positiv i förhållande till barnens behov och 

förutsättningar, eftersom den kan göras individuell och alltid kan utgå från det enskilda 

barnet. Inskolningsmetoden lever även upp till läroplanens mål genom att ge barnen och 

föräldrarna en god introduktion i förskolans verksamhet. Intervjun visar även på att 

föräldrarnas delaktighet, medverkan och trygghet anses viktiga under inskolningsperioden.  

 

5.4. Traditionell inskolning på förskola 2 

Pedagogen i intervju 2 arbetar på en förskola med tre avdelningar. Avdelningarna består av 

tre syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år. Pedagogen har arbetat inom förskolläraryrket 

i 7 år och på förskolan i fråga i 5 år. Vi har valt att namnge denne som pedagog 2. På 

förskolan använder de sig av en traditionell inskolningsmetod som pedagogerna på förskolan 

arbetat fram tillsammans. Metoden går till så att barnen går efter ett förutbestämt schema 

första veckan med korta besök i början av veckan och lite längre besök i slutet av veckan. 

Föräldrarna deltar hela första veckan med undantag för korta stunder då de går undan för att 

vänja barnen vid att bli lämnade på förskolan. Andra veckan är barnet i stort sett själv på 

förskolan och längden på stunderna utökas successivt. Det är ovanligt att något barn behöver 

längre inskolningsperiod än två veckor menar pedagog 2, men det har förekommit t.ex. om 

barnet varit sjuk delar av inskolningsperioden.  
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Pedagog 2 anser att de tar hänsyn till barnets behov och förutsättningar under 

inskolningsperioden genom att vara lyhörda för barnets signaler. En del barn tar sig in i 

verksamheten på en gång medan andra barn är mer avvaktande. Pedagog 2 menar att alla 

inskolningar är individuella och att pedagogens ansvar är att ”lotsa in” barnen i verksamheten 

utifrån det specifika barnets behov. Föräldrarnas medverkan vid inskolningen är viktig enligt 

pedagog 2.   

 
Pedagog 2: Under inskolningsperioden ska även föräldrarna få ta del av och få insyn i 
förskolans verksamhet samtidigt som de ska vara en trygghetskälla för barnet. I början av 
inskolningsperioden ska föräldrarna finnas tillgängliga för barnen… men sedan tar vi 
pedagoger mer och mer ansvar för barnet… föräldrarna får då hålla sig mer i bakgrunden 
och lämna förskolan längre och längre stunder. 

 

Den pedagogiska tanken med metoden är pedagog 2 lite osäker på. Förskolan har alltid använt 

sig av denna inskolningsmetod och de tycker att den fungerar bra. Pedagog 2 har heller inte 

erfarenhet av någon annan metod. Med traditionella inskolningsmetoden får barnet sakta 

vänja sig vid en vardag i förskolans verksamhet menar pedagog 2. Inskolningsperioden är 

även viktig för att barn, pedagoger och föräldrar ska kunna skapa bra och trygga relationer till 

varandra. Pedagog 2 anser att fördelarna med metoden klart överväger nackdelarna. 

Fördelarna är många menar denne så som t.ex. att barnet sakta får vänja sig vid verksamheten, 

får möjlighet att i lugn och ro knyta an till pedagogerna och de andra barnen på förskolan och 

att alla inskolningar kan göras individuella utifrån barnet som skolas in. 
 

Pedagog 2: En nackdel med metoden skulle väl kanske vara att verksamheten påverkas 
mycket om det blir många inskolningar efter varandra… vissa perioder har vi ju kanske 
bara en inskolning och då påverkas ju inte verksamheten så mycket… men om man ska ha 
fyra eller fem inskolningar i rad så blir det ju liksom ”bara inskolningar” (pedagog 2 gör 
citattecken i luften). 

 

5.5. Analys av Traditionell inskolning på förskola 2 

I intervjun med pedagog 2 framgår det att förskolans inskolningsmetod utgår utifrån den 

traditionella inskolningsmetoden. Pedagog 2 för fram att metoden som används på förskolan i 

hög grad tar hänsyn till barnens behov och förutsättningar. Det är pedagogens ansvar att 

introducera barnen i verksamheten och detta arbete måste utgå från barnens signaler och 

specifika behov. Detta visar på att pedagog 2 ser på barnen som individer med individuella 

behov och att inskolningarna därför utformas individuellt.  
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I intervjun synliggörs det att föräldrarna ses som en trygghetskälla för barnen under 

inskolningsperioden och att inskolningsperioden även ska ses som en period då föräldrarna 

ges möjlighet till delaktighet och insyn i verksamheten. Detta visar på att förskolan arbetar 

utifrån läroplanens mål att skapa tillitsfulla relationer och att ge barn och föräldrar en god 

introduktion samt en möjlighet till delaktighet, inflytande och insyn i verksamheten för 

föräldrarna. 

 

Kopplat till ett anknytningsteoretiskt perspektiv visar intervjun att pedagog 2 ser en fördel 

med inskolningsmetoden som används genom att barnet i lugn och ro får knyta an till 

pedagogerna och de andra barnen i verksamheten. Detta visar att pedagog 2 har en 

medvetenhet att anknytningspersoner behövs för barnets trygghet och utveckling. 

Sammanfattningsvis visar intervjun att pedagog 2 beskriver den valda inskolningsmetoden 

som positiv i förhållande till barnens behov och förutsättningar eftersom den kan 

individualiseras och utgå från barnen, deras behov och de signaler som barnen visar under 

inskolningsperioden. Inskolningsmetoden lever även upp till läroplanens mål genom att ge 

barnen och föräldrarna en god introduktion i förskolans verksamhet samt genom att ge 

föräldrarna möjlighet till delaktighet, inflytande och insyn i verksamheten. Intervjun visar 

även på att föräldrarna ses som viktiga trygghetskällor genom sin delaktighet och medverkan 

under inskolningen. 

!
5.6. Egenformad inskolning med stöd i Traditionell inskolning på förskola 3 

Pedagogen i intervju 3 arbetar på en förskola med två avdelningar med barn i åldern 1-3 år 

och 3-5 år. Pedagogen har arbetat inom förskolläraryrket i 40 år. Vi har valt att namnge denne 

som pedagog 3. På förskolan arbetar pedagogerna med en egenformad inskolning men tar 

stöd i den traditionella inskolningsmetoden. Pedagog 3 berättar att innan deras inskolning 

börjar har barn och föräldrar varit och hälsat på i förskolan. Vid denna kontakt med förskolan 

delas en broschyr ut till föräldrarna där verksamheten presenteras utifrån läroplanen. Första 

dagen av inskolningen är barn och föräldrar med i förskolan cirka en timme på förmiddagen.  
 

Pedagog 3: Med de små barnen så upplever vi att då gäller det att de ska knyta an till en 
vuxen, som blir basen för att gå vidare och skapa relationer med de andra vuxna och de 
andra barnen. Att de har en trygg punkt där. Och då gör man på olika sätt utifrån hur barnen 
är, en del barn är jättenyfikna och tycker att det är kul med nya människor medans andra är 
väldigt bundna till sina föräldrar och då får man närma sig utifrån hur det individuella 
barnet är.  
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Pedagog 3 forsätter att berätta att om ett barn behöver mer tid för inskolning så är det inga 

problem då de inte arbetar med någon begränsning. Hen berättar även att de förbereder 

föräldrarna på att det kan behövas längre tid än vad inskolningsmetoden ger. 
 

Pedagog 3: Ibland kan vi ha barn som det gått väldigt lätt för från början av inskolningen 
men när de verkligen inser vad det här är, då kan det bli en riktig backflash. Då är det 
jättetokigt om föräldrarna jobbar och har väldigt långa dagar, så vi försöker förvarna om att 
det kan bli såhär att det kan behövas längre tid. Det normala är att det fungerar på fjorton 
dagar.  

 

Pedagog 3 berättar att personalen tar hänsyn till barnets behov och förutsättningar när de valt 

att forma sin egen inskolningsmetod. De har enligt pedagog 3 lärt sig att barn är väldigt olika 

och att man måste närma sig varje barn på det sätt som passar den. Personalen i arbetslaget 

har tillsammans kommit fram till att de inte finns något behov av att ha fasta regler för hur en 

inskolning ska se ut, att man istället kan gå på det som man ser fungerar.  
 

Pedagog 3: Förut har vi haft det mera strikt, vi som pedagoger bestämde då hur länge 
barnet skulle vara här under dagen, inga måltider och ingen vila de första dagarna. Man tar 
en sak i taget, väldigt systematiskt. Men vi har sett att det inte finns något behov av det, det 
är bättre att se utifrån barnet, hur mycket de orkar. I början kan de bli jättetrötta av bara ett 
par timmar och ibland har vi testat och se om de kan sova de första dagarna. Ibland går det 
jättebra och då kör man på och då har man längre inskolning även från början.  

 

Pedagog 3 anser att föräldrarnas medverkan under inskolningen är jätteviktig, hen uttrycker 

att föräldrarna är barnens trygghet och om föräldrarna är med och deltar och intresserar sig för 

vad som händer i förskolan så resulterar det i att barnet känner att det är något roligt och bra. 

Pedagog 3 forsätter att berätta vidare om föräldrarnas påverkan på inskolningen, om de 

exempelvis är i behov av en snabb inskolning så försöker personalen anpassa sig efter det.  

 

Enligt pedagog 3 påverkas inte personalens arbetsvillkor av deras inskolningsmetod på 

förskolan. Hen ser heller inga nackdelar med deras metod. Pedagog 3 berättar att de flesta 

föräldrar är väldigt nöjda med deras inskolningsmetod, men att de någon gång fått tillbaka att 

någon förälder velat ha mer bestämda ramar och veta mer om hur det ska gå till. Pedagog 3 

menar att de kanske inte har talat om tillräckligt om hur de tänker sig att arbeta och hen 

påpekar även att alla är i olika stort behov av att veta strukturer från pedagoger. Hen menar att 

en fördel med deras inskolningsmetod är att de verkligen får fokus på det enskilda barnet och 

dess behov. 

!
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Pedagog 3 har erfarenhet av den traditionella inskolningsmetoden och hen berättar att man då 

har bestämt från start vilken dag barnet äter frukost första gången och vilken dag barnet är 

med på vilan första gången. Detta menar pedagog 3 är för strikt och att man bör arbeta efter 

barnens behov. Pedagog 3 har även erfarenhet från gruppinskolning. Denna metod anser hen 

inte passa de minsta barnen för att det behövs mer tid för att knyta an till varje barn.  
!

Pedagog 3: Det blir svårare med en gruppinskolning tycker vi för barnen har så individuella 
behov så det går inte att säga att ”nu gör vi alla det här”. Det går ju ut på att alla barnen 
utforskar det här nya på sitt sätt. !

!
Pedagog 3 avslutar med att berätta att det har blivit väldigt inne med tredagarsinskolning, men 

att det inte är en metod de anser passa på en småbarnsavdelning. Hen uttrycker att de känner 

att de inte kan använda sig av den metoden på grund av att den inte skulle fungera för alla 

barn. 

 

5.7. Analys av Egenformad inskolning med stöd i Traditionell inskolning på 

förskola 3 

I intervjun med pedagog 3 framgår det att förskolans inskolningsmetod har stöd inom den 

traditionella inskolningsmetoden, men att de valt att göra en mer flexibel variant där längden 

på dagarna och val av aktiviteter helt ska utgå från barnet. Intervjun med pedagog 3 visar på 

att föräldrar och barn får en god introduktion i förskolans verksamhet då de till en början varit 

och hälsat på innan inskolningsstart och föräldrar får med sig en broschyr där verksamheten 

presenteras utifrån läroplanens mål. Det framgår även att pedagogerna arbetar för att barnen 

ska få en trygg inskolning och bilda ett band med en anknytningsperson i tidigt skede, vilket 

visar på pedagogernas medvetenhet om att barnen behöver en trygg punkt under dagen i 

förskolan. Det synliggörs att pedagogerna arbetar mot läroplanens mål om att barnen får 

möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar, detta genom deras 

egenformade inskolningsmetod där de arbetar efter det som fungerar för det individuella 

barnet. 

 

Det synliggörs även att pedagog 3 anser att föräldrarnas medverkan under inskolningen är 

viktig och hen menar att föräldrarna är barnens trygghet. Pedagogen berättar också att 

inskolningen kan gå bra till en början, men att det sedan kan bli ett bakslag för barnen. 

Pedagogen för fram att om föräldrarna deltar kan barnen finna förskolans verksamhet som 

rolig och bra. Detta visar på pedagogens medvetenhet om att separation från föräldern kan 
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skapa otrygghet hos ett barn och hur betydelsefull föräldrarnas medverkan under inskolningen 

är. Om föräldrarna är i behov av en snabbare inskolning försöker pedagogerna anpassa sig 

efter det. Detta visar på att pedagogerna arbetar mot läroplanens mål om att vara lyhörda och 

ta till sig av föräldrarnas synpunkter gällande planering, innehåll och genomförande av 

verksamheten.  

 

Det framgår i intervjun att pedagog 3 endast ser fördelar med deras egenformade 

inskolningsmetod. Det synliggörs att det fanns föräldrar som hade velat få mer information 

om hur inskolningsmetoden skulle gå till och även tydligare ramar för inskolningen. Detta 

visar på att pedagogerna i det här fallet kunde ha varit tydligare i sitt samarbete med 

föräldrarna när det gäller läroplanens mål om tydlighet och öppenhet om förskolans mål, 

riktlinjer och verksamhetens innehåll.  

 

Sammanfattningsvis visar intervjun att pedagog 3 beskriver inskolningsmetoden som positiv i 

förhållande till barnens behov och förutsättningar eftersom den utgår ifrån det individuella 

barnet och perspektivet på tryggheten för barnet prioriteras högst vid inskolningsstarten. Detta 

ger barnet möjligheten att finna anknytningsperson/er som ska fungera som 

ersättningspersoner för föräldrarna under dagen. Inskolningsmetoden lever upp till 

läroplanens mål genom att ge barnen och föräldrarna en god introduktion i förskolans 

verksamhet. Föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolningen ses som viktig av 

pedagogerna eftersom föräldrarna är barnens trygghet och om föräldrarna visar engagemang 

för verksamheten kan positiviteten smitta av sig till barnen. 

!
5.8. Föräldraaktiv och Traditionell inskolning på förskola 4 

Pedagogen i intervju 4 arbetar på en förskola med fem avdelningar. Avdelningarna består av 

två avdelningar med barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar med barn i åldern 3-5 år. 

Pedagogen har arbetat inom förskolläraryrket i 10 år. Vi har valt att namnge denne som 

pedagog 4. På förskolan erbjuder de en traditionell inskolningsmetod i första hand men har 

föräldrarna behov av snabbare inskolning erbjuds föräldraaktiv inskolning 

(tredagarsinskolning) som ett andra alternativ. Pedagog 4 har ingen erfarenhet av någon annan 

inskolningsmetod. Pedagog 4 berättar att de erbjuder en traditionell inskolning eftersom 

kommunen pedagogen arbetar i säger att de ska erbjuda det. Den traditionella 

inskolningsmetoden på deras avdelning går till så att föräldrarna är med hela första veckan i 

en timme och trettio minuter. Dag två på andra veckan är föräldrarna med och startar igång 
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sitt barn för att sedan lämna barnet själv under exakt samma tid som föräldern var med under 

första veckan. Lunch och vila har pedagogerna valt att ta hand om själva med det nya barnet 

då de anser att det påverkar den andra barngruppen mycket mer när föräldrar är med.  

 

När de använder den föräldraaktiva inskolningen är det nya barnet med i förskolan under fem 

timmar i tre dagar. Föräldern är med hela tiden, från morgonen, under lunch och vila tills det 

är dags att gå hem. Pedagog 4 berättar att de endast använder sig av föräldraaktiv inskolning 

på grund av att de måste följa föräldrarnas behov om de är i behov av snabb inskolning och 

att de även är ålagda av kommunen. Hen menar vidare att det är tvåveckorsinskolningen man 

ska arbeta efter när det gäller barnperspektivet, men att kommunen även har ett 

vuxenperspektiv och då måste de arbeta efter det också. Pedagog 4 upplever att det är få barn 

som är färdiginskolade efter en föräldraaktiv inskolning. 

 
Pedagog 4: När de dag fyra blir inlämnade och föräldrarna går blir det ganska chockartat 
för de flesta av de här små barnen och då får vi försöka backa tillbaka och börja väldigt, 
väldigt lugnt. Hos oss är det få barn som är redo dag fyra för att bli släppta totalt. Det är vår 
upplevelse. 

 

Pedagog 4 forsätter med att berätta att de tar oerhört mycket hänsyn till barnets behov och 

förutsättningar när de skolar in barnen. Detta gör de genom att vara anpassningsbara, ibland 

får de justera så att de möter det lilla barnet efter vart den är i sin tidsrytm hemifrån. Pedagog 

4 beskriver att de får anpassa miljön i förskolan så de kan ha barn som sover klockan nio på 

förmiddagen, för att sedan vara redo för att orka leka. Hen beskriver även att de vädjar till 

föräldrarna utifrån barnets bästa om de känner att ett barn behöver mer tid än vad 

inskolningsmetoderna ger. När det gäller den traditionella inskolningen berättar pedagogen att 

det ibland sker att barnet är färdiginskolad innan inskolningstiden löper ut, då kommer 

pedagoger och föräldrar överrens om att inskolningen avslutas några dagar tidigare. 

 

I arbetslaget beskriver pedagog 4 att de upptäckt att det är bra om de bokar in ett 

inskolningssamtal med endast föräldrarna först. Vid detta samtal går de igenom väldigt 

mycket praktiska saker, de berättar hur man fyller i schemalappar, vilka rutiner som finns på 

förskolan, att det finns möjlighet till en tolk och pedagogerna delar ut informationsfoldrar. 

Pedagog 4 berättar vidare att de har en viktig pedagogisk tanke bakom att de tar 

vuxensamtalet först och barnet efteråt, detta för att de ska kunna lägga all fokus på barnet dag 

ett av inskolningen och inte ge massor av information som riktar sig till föräldrarna. 
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Pedagog 4: Vår tanke är att har man tagit en föräldraträff först där vårdnadshavarna har 
chans att ställa frågor om förskolan där de har kunnat få ge uttryck vad de har för 
förväntningar på inskolningen då vet vi litegrann vad föräldrarna är ute efter dag ett när vi 
kommer och tar emot barnet och då vet vi litegrann, om föräldrarna säger att ”det här är ett 
barn som älskar att leka med vatten” ja men då ska ju vi se till att det finns vatten att leka 
med dag ett när barnet kommer eller om det är ett barn som tycker att det är otäckt att vara i 
en för stor grupp men då riggar ju vi vår miljö så att det passar det barnet. Så för oss är det 
en viktig pedagogisk tanke bakom att vi tar vuxensamtalet först och att vi tar barnet efteråt. 
 

  

Pedagog 4 anser att föräldrarnas medverkan i inskolningen är jätteviktigt. Hen berättar att de 

lär känna barnen väldigt mycket genom föräldrarnas berättelser om barnet. Pedagogerna får 

information om hur det ser ut hemma, hur de gör när de vilar hemma, hur länge barnet sover, 

vilka tider barnet sover och vad de pratar för språk. Pedagog 4 berättar vidare att de i 

arbetslaget känner att de hamnar i ett dilemma när de på höstterminen skolar in väldigt många 

barn. Hen uttrycker att när en pedagog skolar in ett barn och de märker att den övriga 

barngruppen blir lidande så skapar det stress hos pedagogerna.  

 
Pedagog 4: Man märker att oj nu hinner jag inte med våra ”gamla barn” och det kan bli 
som en frustration som vi har hamnat i som personal, att vi känner men hjälp här har vi 
varit igång i en timme men vi har inte pratat med några av barnen för vi har inte hunnit det.  

 

Pedagogen fortsätter att berätta att de tittar på möjligheten att göra gruppinskolningar då en 

pedagog exempelvis skolar in tre barn och familjer samtidigt, detta för att de andra 

pedagogerna i arbetslaget ska kunna ha fokus på den ”gamla” barngruppen. Pedagog 4 menar 

att de vill kunna göra trygga och bra inskolningar men även behålla grundtryggheten i den 

barngrupp som redan finns på avdelningen. Pedagogen ställer den traditionella inskolningen 

mot föräldraaktiv inskolning och beskriver för – och nackdelar.  
 

Pedagog 4: I den traditionella inskolningsmetoden har vi tiden att verkligen lära känna ett 
barn lite mer grundligt eftersom vi lär känna ett barn under två veckors tid varje dag. Än 
när man möter ett barn under tre dagar. Du hinner inte lära känna ett barn lika väl under den 
korta perioden. Vi upplever att vi får en bättre inskolning utav tvåveckorsmetoden trots att 
vi kan uppleva stress under höstterminen när vi ska skola in många. Så upplever vi ändå 
den bättre än tredagarsinskolningen. Även om det är kortare tid under dagen fast under en 
längre period så får man se fler nyanser utav barnets humör, utav barnets sätt att 
kommunicera ju tryggare barnet blir innan den börjar på riktigt.  

 

5.9. Analys av Föräldraaktiv och Traditionell inskolning på förskola 4 

I intervjun med pedagog 4 synliggörs det att förskolan använder sig av två olika 

inskolningsmetoder, den traditionella och den föräldraaktiva. I intervjun framgår det att 

föräldrar och barn får en god introduktion i förskolan. Föräldrarna erbjuds att komma på ett 

inskolningssamtal innan inskolningsstart där pedagogerna informerar om rutiner i förskolan, 
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praktiska saker, att det finns möjlighet till tolk och de delar ut informationsfoldrar. 

Föräldrarna får även möjligheten till att ställa frågor och funderingar som de har och pedagog 

4 menar att de lär sig väldigt mycket om barnet genom föräldrarnas berättelser. Detta visar på 

att pedagogerna är tydliga och öppna med verksamhetens innehåll, att de är lyhörda och 

öppna för föräldrarnas inflytande i verksamheten samt att ta till sig av föräldrarnas 

synpunkter.  

 

I intervjun framgår det att de arbetar med detta vuxensamtal innan inskolningen för att dels få 

reda på om barnet tycker om att leka med något speciellt eller om det kanske är något den 

ogillar men även för att kunna lägga all fokus på barnet vid inskolningsstart. Detta visar på 

pedagogernas vilja att ge barnet en god introduktion i förskolan utifrån barnets behov och 

förutsättningar. Pedagog 4 menar att de tar oerhört mycket hänsyn till barnets behov och 

förutsättningar vid inskolning genom att vara anpassningsbara. De möter barnet och justerar 

miljön efter vart barnet är i sin tidsrytm hemifrån och de vädjar till föräldrarna om barnet 

behöver mer tid än vad inskolningsmetoderna ger. Detta visar på att pedagog 4 arbetar mot 

läroplanens mål om att varje barn ska få utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar.  

 

Det framgår i intervjun att pedagog 4 föredrar den traditionella inskolningsmetoden framför 

den föräldraaktiva inskolningen då hen anser den traditionella metoden ta mer hänsyn till 

barnperspektivet. Arbetslaget använder endast föräldraaktiv inskolning för att de måste följa 

föräldrarnas behov och för att pedagogerna är ålagda av kommunen att arbeta även efter 

vuxenperspektivet. Detta visar på att pedagog 4 hamnar i ett dilemma då hen ska arbeta mot 

läroplanens mål gällande barnens rätt att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar 

men även arbeta mot läroplanens mål gällande föräldrarnas behov där pedagogerna ska vara 

lyhörda för föräldrarnas synpunkter. Intervjun visa på att pedagog 4 anser att den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden inte erbjuder barnet tillräcklig trygghet i förskolan då 

denna metod ger barnet för lite tid för att utveckla trygghetskänsla. 

 

Det framgår i intervjun att pedagog 4 upplever ett dilemma med den traditionella 

inskolningsmetoden. Det bildas stress och frustration hos pedagogerna när de märker att de 

inte hinner med de ”gamla barnen”.  De vill kunna göra trygga inskolningar men samtidigt 

behålla grundtryggheten i den barngrupp som redan finns. Därför tittar de på möjligheten att 

göra gruppinskolningar menar pedagogen. Detta visar på att pedagogerna arbetar efter ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv då tryggheten för både de nya och gamla barnen står i fokus 
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för att deras nyfikenhet för utforskande och lek ska kunna fortgå. Det synliggör även att 

pedagogerna arbetar mot läroplanens mål om att skapa en trygg miljö för barnen som lockar 

och utmanar barnen till lek.  

 

Sammanfattningsvis visar denna intervju att pedagogen beskriver den traditionella 

inskolningsmetoden som positiv i förhållande till barnens behov och förutsättningar, eftersom 

den är anpassningsbar och kan justeras efter det individuella barnet. Metoden ger även barnen 

och föräldrarna en god introduktion i förskolans verksamhet enligt läroplanens mål. Intervjun 

visar på att pedagogerna kan uppleva den traditionella inskolningsmetoden som stressande 

och ibland upplever de att det uppstår dilemman med att tillgodose alla barns behov. Den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden beskriver pedagogen däremot negativt utifrån barnens 

behov och förutsättningar, eftersom metoden inte skapar den grundtrygghet som barnet 

behöver, på grund av att inskolningsperioden är för kort. I båda inskolningsmetoderna ses 

föräldrarnas delaktighet och medverkan som viktig, eftersom pedagogerna anser att de lär 

känna barnen även genom föräldrarna. 

 

5.10. Gruppinskolning på förskola 5 

Pedagogen i intervju 5 arbetar på en förskola med tre avdelningar. Avdelningarna består av 

tre syskonavdelningar med barn i åldern 1-5 år. Pedagogen har arbetat inom förskolläraryrket 

i 15 år, men på förskolan i fråga har pedagogen arbetat snart åtta år. Vi har valt att namnge 

denne som pedagog 5. På förskolan använder pedagogerna sig av en kombination av 

gruppinskolningen och den traditionella inskolningsmetoden. Den kombinerade metoden går 

till så att pedagogerna samlar ihop en grupp barn och skolar in dem under samma veckor. De 

första dagarna kommer alla barn och deras föräldrar en kort stund, ca en timme, för att hälsa 

på. Pedagog 5 påpekar att alla barn är där under samma timme. Pedagog 5 berättar vidare att 

de barn som ska skolas in går efter ett fast schema på två veckor, där föräldrarna inte kan 

påverka tiderna för inskolningsperioden. Tiderna för inskolningen har arbetslaget på förskolan 

valt tillsammans för att deras gruppinskolning ska fungera.  
 

Intervjuare: Tas det hänsyn till barnets behov och förutsättningar vid ert val av 
inskolningsmetod? 
Pedagog 5: Ja, med vår inskolningsmetod får barnen i lugn och ro bekanta sig med 
förskolans verksamhet. 

 

Pedagog 5 berättar vidare att eftersom inskolningsperioden bara äger rum under två veckor 

blir inte verksamheten ”förstörd” för de andra barnen när inskolningsbarnen ska bekanta sig 
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med verksamheten. Pedagog 5 lyfter att inskolningsperioden alltid är två veckor. Pedagog 5 

har aldrig varit med om att något barn har behövt mer tid än så, men om det skulle hända 

menar pedagogen att man lägger på dagar allt eftersom. Enligt pedagog 5 medverkar barnens 

föräldrar de första dagarna under inskolningsperioden, men att de sedan går undan mer och 

mer. Andra veckan av inskolningen är barnen själva på förskolan och föräldrarna har som en 

jourperiod då de ska finnas tillgängliga vid behov. 

Anledningen till att denna inskolningsperiod har valts är, enligt pedagog 5, att 

inskolningsperioden inte ska påverka den vanliga verksamheten så mycket utan den ska vara 

kort så att den vanliga verksamheten kan flyta på som vanligt den största delen av året. 

Pedagog 5 berättar att det är en intensiv period när inskolningen sker, men att det är värt det 

eftersom de på förskolan snabbt kan återgå till det ”normala” igen. Inskolningsperioden 

används på hela förskolan och den har valts gemensamt av personalen och förskolechefen på 

förskolan. 
 

Intervjuare: Hur kom ni fram till att använda er av just denna inskolningsmetod? 
Pedagog 5: Vi har använt oss av den traditionella tidigare, men vi tyckte att höstterminen 
blev väldigt drabbad av inskolningar under en lång period… därför ville vi styra 
inskolningarna till samma veckor för att kunna ägna oss åt pedagogisk verksamhet resten 
av höstterminen. 

 

Pedagog 5 berättar vidare att de nästan alltid bara har inskolningar under höstterminen efter 

sommarledigheten, men att de ibland kan förekomma en inskolningsperiod även på 

vårterminen. Fördelarna med metoden är enligt pedagog 5 att det endast blir en eller två 

inskolningsperioder per år och att barnen redan från början vänjer sig att vara i grupp 

samtidigt som barnen har möjlighet att knyta an till flera pedagoger. Pedagog 5 kan inte se 

några nackdelar med gruppinskolningsmetoden utan hen är glad att de valde denna metod 

istället för den traditionella. Pedagog 5 anser att den traditionella metoden är för långdragen. 

 

5.11. Analys av Gruppinskolning på förskola 5 

I intervjun med pedagog 5 framgår det att förskolans inskolningsmetod i grunden utgår ifrån 

den traditionella inskolningsmetoden, men att de valt att göra om den till en gruppinskolning. 

Pedagog 5 menar att inskolningsmetoden de valt tar hänsyn till barnets behov och 

förutsättningar genom att barnet i lugn och ro får bekanta sig med förskolans verksamhet. Det 

är svårt att utläsa av intervjun om det är det nya barnens eller de redan inskolade barnens 

behov som står i fokus att tillgodose i valet av metod på förskolan. Pedagog 5 framhåller 

tydligt att inskolningsmetoden valts för att den vanliga verksamheten inte ska påverkas så 
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mycket och inte bli förstörd för de redan inskolade barnen. Detta visar på att pedagog 5 

hamnar i ett dilemma under inskolningsperioden då hen ska arbeta mot läroplanens mål att 

tillgodose alla barnens behov och förutsättningar och inte bara de redan inskolade barnens 

behov och förutsättningar. 

 

Det är även svårt att utläsa av intervjun om personalen är lyhörd och tar till sig av föräldrarnas 

synpunkter om innehåll och genomförande av verksamheten. Under inskolningsperioden kan 

föräldrarna dock inte påverka t.ex. inskolningstiderna. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv 

arbetar förskolan inte med att knyta det nya barnet till en anknytningsperson. Detta kan tyda 

på att pedagogerna även ser inskolningen som en gruppaktivitet där barnen behöver få 

förståelse för att pedagogerna inte bara finns till för det enskilda barnet utan för hela 

barngruppen. 

 

Sammanfattningsvis visar denna intervju att pedagog 5 beskriver inskolningsmetoden som 

positiv i förhållande till barnens behov och förutsättningar, eftersom barnen i lugn och ro får 

bekanta sig med verksamheten. Det är däremot svårt att avgöra om metoden följer läroplanens 

mål om att ge den trygghet och anknytning som det enskilda barnet har behov av eller om det 

är den övriga barngruppens behov som styr metodvalet. Det är även svårt att utläsa av 

intervjun hur pedagogerna ser på föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolningen. 

 

5.12. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av våra intervjuer visar på att nästan alla pedagoger beskriver den valda 

inskolningsmetoden som positiv i förhållande till barnens behov och förutsättningar oavsett 

vilken metod de arbetar utifrån. Vilket tyder på att inskolningsmetoderna lever upp till 

läroplanens mål i detta avseende. I frågan om hur inskolningsmetoden påverkar pedagogernas 

arbetsvillkor skiljer sig pedagogernas svar åt. Det går däremot inte att utläsa ett mönster att en 

viss inskolningsmetod påverkar pedagogernas arbetsvillkor mer än en annan 

inskolningsmetod. Någon pedagog anser att inskolningsmetoden inte påverkar deras 

arbetsvillkor alls medan flera pedagoger upplever att deras pedagogiska verksamhet blir 

lidande, att de behöver vara mer flexibla och att arbetsbelastningen blir högre under 

inskolningsperioderna. Resultatet av våra intervjuer visar även på att nästan alla pedagoger 

anser att föräldrarnas delaktighet och medverkan vid inskolningen är viktig oavsett vilken 

metod de arbetar utifrån. 
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6. Diskussion 

Som slutsats på vårt arbete har vi kommit fram till att pedagogerna i vår undersökning 

beskriver nästan alla inskolningsmetoderna positivt i förhållande till barnens behov och 

förutsättningar trots att de arbetar utifrån olika metoder. Detta tyder på att de olika 

inskolningsmetoderna lever upp till läroplanens mål i detta avseende. Det är endast den 

föräldraaktiva inskolningsmetoden som beskrivs som mindre positiv och då främst för att 

pedagog 4 ansåg att metoden inte gav den grundtrygghet som barnen har behov av. Broberg, 

Hagström och Broberg (2012) menar att anknytning har stor betydelse för barnens utveckling 

och att det därför är viktigt att barnen känner trygghet till sin anknytningsperson. Nästan alla 

pedagoger i vår undersökning framhåller, i likhet med anknytningsteorin, vikten av 

anknytningsperson/er. Det är endast i intervjun med pedagog 5 som det ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv går att utläsa att förskolan inte arbetar med att knyta det nya 

barnet till en anknytningsperson. Detta kan tyda på att inskolningen ses som en gruppaktivitet. 

Niss och Söderström (2006) för fram att barnen behöver få förståelse för att pedagogerna inte 

bara finns till för det enskilda barnet utan för hela barngruppen. Genom en gruppinskolning 

kan barnen få trygghet genom att känna tillhörighet till andra barn i samma situation menar 

författarna.  

 

Resultatet av våra intervjuer visar även på att nästan alla pedagoger anser att föräldrarnas 

delaktighet och medverkan vid inskolningen är viktig oavsett vilken metod de arbetar utifrån. 

I Lpfö98/2010 framgår det tydligt att ett samarbete mellan föräldrar och förskolan är viktigt 

för att varje barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. För att lyckas med ett sådant samarbete behöver pedagogerna i förskolan 

skapa tillitsfulla relationer med föräldrarna och barnen. Vi håller med pedagogerna i vår 

undersökning och Lpfö98/2010 om att föräldrarna är viktiga både under inskolningsperioden 

och för verksamheten i helhet. Vi anser därför att det är viktigt att skapa tillitsfulla relationer 

redan under inskolningsperioden för att få till ett bra samarbete över lång tid. 

 

Av intervjuerna kan vi utläsa att flera av pedagogerna ser inskolningsperioderna som 

problematiska på grund av att det uppstår ett dilemma i att tillgodose alla barns behov och 

förutsättningar. Under inskolningsperioden blir det mycket fokus på de nya barnens behov 

och förutsättningar samtidigt som pedagogen ska anpassa den pedagogiska verksamheten till 

alla barn enligt förskolans läroplan Lpfö98/2010. Pedagogerna i intervjuerna framhåller att 
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den pedagogiska verksamheten kan bli lidande under inskolningsperioderna och att det kan 

medföra att de redan inskolade barnen inte får den vardagliga pedagogiska verksamheten. 

Niss (1988) anser att gruppinskolningsmetoden kan gynna de redan inskolade barnen, 

eftersom pedagogerna med denna metod inte behöver lägga lika mycket tid på upprepande 

inskolningsperioder. Pedagogerna i vår undersökning framhåller även att deras arbetsvillkor 

kan påverkas under inskolningsperioderna, eftersom perioderna kan vara intensiva, stressiga 

och medföra att pedagogerna behöver vara mer flexibla i sin yrkesroll. Många och långa 

inskolningsperioder kan ge negativa konsekvenser för den enskilda pedagogen eftersom det 

kan innebära ökad arbetsbelastning för pedagogerna anser vi. 

 

Vi ser även att det kan finnas ett dilemma med den föräldraaktiva inskolningsmetoden. 

Pedagog 4 beskriver att den föräldraaktiva inskolningen sker på tre dagar på grund av att 

föräldrarna är i behov av en snabb inskolning. Den korta inskolningsperioden kan göra att det 

blir en chockartad upplevelse för barnen första dagen efter inskolningsperioden på förskolan. 

I intervjun med pedagog 4 ser vi tydligt att hen hamnar i ett dilemma då hen både ska arbeta 

utifrån läroplanens mål om att barnen ska få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna behov 

och förutsättningar (Lpfö98/2010) samtidigt som hen även ska ta hänsyn till föräldrarnas 

behov och läroplanens mål om föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten (Ibid.). I 

dagens stressiga samhälle anser vi att barnens behov ibland glöms bort av både föräldrar, 

pedagoger och samhället i stort. Även om förskolans huvuduppdrag är att verka för barnens 

utveckling och lärande har synen på förskolan även blivit att finnas till för föräldrarnas behov, 

vilket ibland kan medföra dilemman och krockar när dessa behov inte är bra för båda parter. 

Vi anser att det kan uppstå negativa konsekvenser för förskolläraryrket om verksamhetens 

förväntningar på pedagogen inte överensstämmer med föräldrarnas förväntningar på 

pedagogen och verksamheten. Pedagog 4 uttrycker att hen ser mer positivt på den traditionella 

inskolningsmetoden än den föräldraaktiva metoden. Vi anser att den föräldraaktiva 

inskolningsmetoden sett utifrån läroplanens mål försvårar för pedagogen att arbeta mot 

läroplanens mål om att barnen ska få möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna behov och 

förutsättningar. I den föräldraaktiva inskolningsmetoden ligger fokus mer på föräldrarnas 

behov om att få en snabb inskolning än på barnens behov anser vi. 
 

Utifrån vårt intervjumaterial kan vi se att många av inskolningsmetoderna som används har 

sin grund inom den traditionella inskolningsmetoden trots att förskolorna valt att göra om 

metoden till t.ex. en gruppinskolningsmetod eller en egenformad metod. Detta tror vi beror på 
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att den traditionella inskolningsmetoden med enkla medel går att anpassas och justeras utifrån 

förskolornas, föräldrarnas och barnens behov och förutsättningar. Det är svårt att utläsa av 

vårt resultat om någon metod kan ses som bättre än någon annan metod utifrån läroplanens 

mål när det gäller att tillgodose barns behov och förutsättningar samt pedagogernas villkor. 

Det vi däremot kan se är att pedagogerna är positiva till den traditionella inskolningsmetoden 

och de metoder som har utformats utifrån den traditionella inskolningsmetoden. 

 

Inskolningen är en viktig del inom förskolans verksamhet anser vi. På 

förskollärarprogrammet berörs ämnet inskolning delvis i kurslitteraturen, men det är den del 

av förskollärarens ansvarsområde som behandlats minst. Detta kan få negativa konsekvenser 

för nyexaminerade förskollärare eftersom de förväntas klara av att introducera nya barn och 

föräldrar in i förskolans verksamhet i samma stund som de tillträder en tjänst som 

förskollärare. Med mer forskning inom området inskolning skulle nyexaminerade 

förskollärare få med sig mer kunskaper inom området och på så sätt vara mer rustade för sitt 

uppdrag att ge barn och föräldrar en god introduktion till förskolans verksamhet. Detta 

samtidigt som mer forskning skulle leda till bredare kunskaper och utveckling inom området 

inskolning ute i verksamheterna. 

 

Vi anser, utifrån vårt resultat, att det inte är valet av inskolningsmetod som är avgörande för 

hur lyckad en inskolning kommer att bli. Oavsett vilken metod som väljs måste arbetet alltid 

utgå ifrån barnets behov och förutsättningar. Barn har olika behov och därför passar olika 

inskolningsmetoder till olika barn. Det viktiga är att valet av inskolningsmetod passar barnet 

som ska skolas in och att pedagogen är lyhörd för barnens signaler så att inskolningen kan 

justeras och anpassas under inskolningsperiodens gång.   

 

6.1. Förslag till fortsatt forskning 

Ämnet inskolning och inskolningsmetoder är ett ganska outforskat område. Eftersom 

inskolningen är en viktig del i förskollärarnas uppdrag och förskollärarnas arbete ska vila på 

en vetenskaplig grund är det viktigt att det hela tiden pågår forskning inom området. Detta är 

viktigt för att området ska kunna utvecklas anser vi. För att området ska utvecklas bör det 

forskas mer om de olika inskolningsmetodernas betydelse i relation till barnens behov och 

förutsättningar.  
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Det vore även relevant att komplettera tidigare forskning genom att ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv studera anknytningsprocesserna som sker både mellan det 

nya barnet och personalen, men även mellan det nya barnet och den övriga barngruppen. Vi 

har inte hittat någon tidigare forskning som har studerat den övriga barngruppens påverkan 

och inverkan under inskolningsperioden och inte heller funnit tidigare forskning som studerar 

inskolningsmetoderna ur ett föräldraperspektiv. 

 

!
!
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                                                            Bilaga 1 

 
Minneslista med frågor till Intervju 

 
 

1. Vilken inskolningsmetod använder ni? 
 

2. Använder ni den inskolningsmetoden på hela förskolan? (Om förskolan har fler 
avdelningar) 
 

3. Hur går den metoden till hos er? 
 

4. Finns det någon pedagogisk tanke bakom valet av denna metod? 
 

5. Kan föräldrarna påverka vilken metod som ska användas? Varför/Varför inte? 
 

6. Hur tänker ni kring föräldrarnas medverkan i inskolningen? 
 

7. Tas det hänsyn till barnets behov och förutsättningar vid ert val av inskolningsmetod? 
Om Ja: Förklara gärna hur. 
 

8. Hur gör ni om ett barn behöver mer tid än vad inskolningsmetoden ger? 
 

9. Hur kom ni fram till att använda er av just denna inskolningsmetod? 
 

10. Vem bestämmer att just denna inskolningsmetod ska användas? (pedagogen, 
arbetslaget, föräldrarna, förskolechefen, kommunen) 
 

11. Påverkas ni pedagoger på något sätt av er inskolningsmetod? (tidsbrist etc.) 
 

12. Finns det några fördelar och/eller nackdelar med just denna inskolningsmetod, enligt 
dig? 
 

13. Har du/ni någon erfarenhet av andra inskolningsmetoder?  
Om Ja: Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika metoderna, anser ni? 

 


